
 

Hej! 

Snart är det dags för Stockholms universitetets virtuella Lärarkonferens2020 – möjligheter med 
akademiskt lärarskap, torsdag 19 november kl. 13 till fredag 20 november kl. 13! 

Stort tack för att du delar med dig av din erfarenhet som universitetslärare och för ditt engagemang i 
konferensens genomförande! Du som får detta mejl har anmält dig antingen som presentatör av ett 
bidrag eller också som rumsvärd och/eller moderator. Då flera av er har blandade roller och för att 
undvika mejlbombning väljer vi att skicka informationen i ett och samma mejl.  

Deltagare, presentatörer, moderatorer och rumsvärdar som är anställda vid Stockholms universitet 
kommer att få en present i form av en högskolepedagogisk ”KUB” skickat till sig med internposten. 
Hämta den gärna om du har möjlighet och ta med dig den när du lyssnar på konferensens endnote 
med Klara Bolander Laksov och Max Scheja. Där presenteras ”KUBEN” som en framåtsyftande modell 
för att synliggöra och stärka det pedagogiskt utvecklande arbete som lärarkonferensens presentatörer 
och deltagare bidrar till. 

Programmet finns publicerat på webben och där kommer det snart även att finnas ett program i PDF-
format för nedladdning eller utskrift. Vi ber särskilt dig som presentatör att kontrollera programmet. 
Tyvärr är det inte längre möjligt att be om en ny tid. Vi använder Zoom för samtliga programpunkter. 
Vi rekommenderar dig att uppgradera Zoom till version 5.3.0 eller högre för att smidigt kunna delta i 
konferensens alla sessioner. Länkarna till de olika presentationerna i webbprogrammet blir aktiva  
10 min innan respektive session.  

I bifogad arbetsfil finns en översikt över konferensdagarna, med tider, presentationsform, 
bidragsnummer, moderator och rumsvärd. I en separat flik i filen hittar du mejladresser till 
huvudpresentatörer, moderatorer och rumsvärdar. Vi bifogar även en digital bakgrund med 
konferensens logga som du kan ladda ner och använda under din session. Det blir snyggt! 
 
I Zoom rummet som vi kallar Shared Space (länk finns på webben) finns kollegor från konferensens 
arbetsgrupp tillgängliga under hela konferensen. Dit kan också konferensdeltagarna vända sig för att 
få hjälp med praktiska saker, mingla och ställa frågor. Shared Space öppnar 12.45 på torsdagen och 
8.45 på fredagen. 

Vid brådskande ärenden som inte rumsvärden kan lösa vill vi be dig att kontakta våra kunniga IT-
tekniker som är back-up och som kan hjälpa till när det behövs. 
 

https://www.su.se/ceul/utbildning/l%C3%A4rarkonferensen


Teknisk back-up under HELA konferensen är Marika Rosenqvist, epost: martina.rosenqvist@su.se,  

telefon: 08-16 2552 
 
Extra back-up under TORSDAG, 19 november 12.45 – 16.30 är Sebastian Thylin, 

sebastian.thylin@edu.su.se, telefon 08-16 4114. 
 
Frågor av annan karaktär kan skickas till funktionsmejlen lararkonferensen.ceul@su.se som har 
noggrann bevakning under konferensdagarna.  

Testtillfälle inför konferensen, 19 november kl. 10 – 11 samt kl. 11 - 12  
Välkommen till testtillfället torsdag 19 november, kl. 10 – 11 samt 11 - 12 för att testa teknik och 
presentationer i en så ”korrekt” miljö som möjligt. Försök att använda samma utrustning och 
uppkoppling som du kommer att använda under konferensen. Länkarna till testrummen publiceras i 
webbprogrammet och aktiveras 10 min innan respektive testtillfälle. 

Information till dig som Presentatör, Rumsvärd eller Moderator 

Här följer nu lite allmän information om vad som är bra att tänka på vid Lärarkonferensen i rollen som  

1. Presentatör 
2. Rumsvärd 
3. Moderator 

Denna information publiceras även som PDF på konferensens startsida. 

 
1. Presentatör vid Lärarkonferens2020 

Att presentera vid en virtuell konferens skiljer sig såklart åt från att göra det vid en ”vanlig” konferens 
IRL. Planering och tydlighet är ofta nyckeln till att ett pass blir bra.  

• Planera upplägg tillsammans med eventuella medpresentatörer.  Du kan också stämma av din 
planering med din rumsvärd om du vill. Rumsvärdens mejladress anges i webbprogrammet och 
finns även i bifogad arbetsfil. Planera din session i detalj. När ska olika saker ske? Tänk ett slags 
körschema med tider och vem som gör vad. Har du material du vill dela? Länkar till detta är bra att 
ha samlade så att det är enkelt att lägga ut under sessionen. Rumsvärden hjälper dig med det om 
du vill. 

• Delaktighet – Hur ska deltagarna vara delaktiga? Hur mycket interaktivitet? Vill du veta något om 
de som deltar? Hur ska de ställa frågor; chatt/tala? Inled gärna med att ställa en fråga som de kan 
svara i chatten för att skapa kontakt. 
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• Inloggning till Zoom via SSO - För att kunna publicera zoom-länkarna öppet på webben behöver 

vi förebygga besök av ovälkomna gäster. Genom att vara inloggad på ditt SU-konto (eller annat 

konto inom SUNET) via Single-Sign-On slipper du bli placerad i ett väntrum när du klickar på 

zoom-länken. Rumsvärden bevakar dock väntrummet ifall du skulle hamna där.  

• Logga in i ditt zoom-rum ca 10 minuter innan din presentation börjar. Länkarna till 

presentationerna finns på konferensens programsida och blir aktiva på konferensdagens morgon. 

• Problem att komma in i ett rum? Varje session har en särskild rumsvärd. I bifogad arbetsfil samt i 

webb-programmet kommer du att hitta rumsvärdens mejladress för varje presentation - mejla 

rumsvärden om ditt problem. Du kan också gå till Shared Space så hjälper vi dig att komma i 

kontakt med rumsvärden.  

• Sitt enskilt och lugnt – Använd egen dator och sitt helst inte i samma rum som andra 

mötesdeltagare. Försök att sitta i en miljö utan störande ljud. Stäng av signal på telefonen m.m. 

• Nätverkskabel istället för wifi. Det är mer pålitligt att använda en fast nätverkskabel istället för 

trådlöst och minimerar risken för hackande ljud och suddig bild. Snabb uppkoppling kan vara 

avgörande för ett bra deltagande. 

• Använd gärna headset eller konferensmikrofon, helst ett headset med en USB-kontakt. Undvik 

trådlösa headset eftersom de ofta hackar. En riktig konferensmikrofon, så kallad ”puck”, är också 

bra. 

• Använd webbkamera. Tänk på ljuset. Undvik att ha starkt ljus bakom dig, till exempel ett 

fönster. Däremot kan du gärna ha en ljuskälla framför dig. Då syns du bättre och tydligare. 

• Hur ser det ut i rutan? Vi vill be dig som presenterar vid Lärarkonferens2020 att använda den 
virtuella bakgrunden som skickas som bilaga med detta mejl. Försök att minimera risken för 
bakgrundsljud och störningar under din presentation. 
 

• Vill du ha återkoppling från konferensdeltagarna om hur de upplevt passet? Då kan det vara bra 
att avsluta med en kort session där de får reflektera och skriva ner sina tankar, kanske i chatten 
eller genom ett verktyg som Mentimeter.  
 

• Under konferensen använder vi också en gemensam Padlet, en digital och interaktiv anslagstavla. 
Vi vill uppmuntra dig som presentatör att dela med dig av din presentation. Här kan också 
presentatörer och deltagare skriva kommentarer och få svar från andra konferensdeltagare. Vi 
tipsar om att t.ex. fråga efter nya samarbeten, litteraturtips mm. Vi har en Padlet öppen varje dag. 
Du hittar konferensens Padlets på konferensens programsida under rubrik ”Öppet under hela 
konferensen”. 
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2. Rumsvärd vid Lärarkonferens2020 

 
Det är ofta svårt för den som ska presentera på en session att själv också hålla reda på alla tekniska 
och praktiska detaljer. Därför har varje session en särskild värd, s.k. rumsvärdar. Konferensen har flera 
parallella valbara sessioner. I bifogat arbetsdokument har vi delat in sessionerna per dag i olika 
virtuella rum 1 – 8 (kolumnerna D – K). Indelad rumsvärd är ansvarig för samtliga sessioner i det 
tilldelade rummet under respektive dag.   

Checklista för dig som rumsvärd: 

Före passet/konferensen 

• Skapa ett Zoom-mötesrum och skicka länken till oss som ansvarar för 
konferensprogrammet lararkonferensen.ceul@su.se.  
Vi behöver länken/länkarna senast den 16 november. 

De parallella sessionerna på torsdag är 14.15 till 16.00 (därefter har vi ett Postercafé mellan 16.00 
– 16.30 som hanteras separat). De parallella sessionerna på fredag börjar kl. 9.00; längden 
varierar beroende på vilket rum som du är värd för, se bifogad fil.  

Du som är rumsvärd har ansvaret för att skapa själva Zoom-mötet eftersom du då automatiskt 
själv kommer att vara ”host” i mötet och på så sätt har kontroll över alla inställningar. Du som är 
rumsvärd både på torsdagen OCH på fredagen skapar (olika) länkar för varje dag. För att kunna 
publicera zoom-länkarna öppet behöver vi förebygga besök av ovälkomna gäster.  

Det innebär att följande inställningar måste användas (OBS! Använd INTE Password för ditt 
möte!): 

        Gör så här när du skapar mötet: 

• Aktivera: Waiting room  
 

• Avaktivera: Enable to join before host 
 

• Aktivera: Require authentication to join 
    Välj: SUNET Zoom users 
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Gå sedan även in på stockholmuniversity.zoom.us, i dina Settings och aktivera Waiting room och 
ändra Waiting rooms options med Edit Options: Users not in your account. 
På så sätt behöver du inte manuellt släppa in deltagare från SU från Waiting room. Istället kommer de 
rakt in i mötet. 

 

• Kolla vilka presentationsformer som finns i ditt virtuella rum när du är rumsvärd. Kontakta gärna 
respektive presentatör - ni bygger mötet tillsammans. Blir det en ren föreläsning eller också 
dialog? Eller dialog via chattfunktionen? Hur interaktivt ska det vara? Presentatörers mejladress 
finns i bifogad arbetsfil. 
 

• Prova gärna tillsammans. Bra att även ha en plan B om något inte fungerar. 
 

• Säkerhet - För att undvika eventuella störningar bör du bekanta dig med inställningarna i menyn 
Security. Här kan du snabbt stänga av alla mikrofoner, stoppa skärmdelning och kasta ut stökiga 
deltagare om det skulle behövas. 
 

Under Zoom-mötet 

• Gå in i Zoom-rummet minst 10 min före mötet. 

• Stäng av ljudaviseringen när någon ny kommer in i mötet. De görs i ”Participants” under de tre 

prickarna längst ned till höger  

 

• Ändra gärna ditt namn i rummet, lägg till @rumsvärd innan ditt namn så blir din roll tydligt för 

deltagarna. (Välj ”Participants” + klicka på MORE bredvid ditt namn) 

 

• Hur ser det ut i rutan? Vi vill be dig som är rumsvärd vid Lärarkonferens2020 att använda den 

virtuella bakgrunden som skickas som bilaga med detta mejl. Om du sitter hemma under din 

presentation, försök att minimera risken för bakgrundsljud och störningar under din presentation. 

 

• Inställningarna - Gör din presentatör till co-host (om du inte har gjort det redan innan). 

 



• Hälsa deltagarna välkomna. Hälsa gärna med namn när de kommer in i rummet eller be dem 

presentera sig i chatten. 

 

• Kontrollera om några har fastnat i waiting room. 

 

• Tala om hur interaktionen går till under mötet och be alla att stänga sina mikrofoner när de inte 

pratar. 

 

• Bevaka chatten och handuppräckningar. Om passet har en moderator tilldelad (syns i bifogat 

schema) så kan hen hjälpa till med detta. 

 

• Fördela och öppna breakout-rooms – Upplys om ”ask for help”. 

 

• Håll koll på tiden. Kan också skötas av moderator om sådan är tilldelad (syns i bifogat schema) 

 

• Håll ett öga på din mejl utifall att någon har problem att komma in i rummet. Din mejladress läggs 

upp i webbprogrammet vid "din" session. 

 

• Ladda ner och spara deltagarlistor per session och mejla listorna till lararkonferensen.ceul@su.se. 

Finns i Reports och Usage  

•  

 
 

• Guida deltagarna tillbaka till programsidan på webben när passet är slut. 

 

• Tipsa om konferensens Padlet där presentatörer kan dela med sig av sina presentationer. Där kan 

också presentatörer och deltagare skriva kommentarer och få svar från andra konferensdeltagare, 

fråga efter nya samarbeten, litteraturtips mm. Vi har en Padlet öppen varje dag som finns på 

konferensens programsida under rubrik ”Öppet under hela konferensen”. 

 

• Var eventuellt kvar i mötet en stund efter passet. 
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3. Moderator vid Lärarkonferens2020 

Vid 45 min-presentationerna där två bidrag presenteras samt vid panelsamtal finns förutom 
rumsvärdar även moderatorer. Moderatorn presenterar den eller de som ska prata under sessionen, 
förklara hur sessionen är upplagd och hur deltagarna gör för att kommunicera samt fördela ordet eller 
lyfta frågor som ställs i chatten. 
Vi vill be dig som är moderator vid Lärarkonferens2020 att använda den virtuella bakgrunden som 
skickas som bilaga med detta mejl. Om du sitter hemma under din presentation, försök att minimera 
risken för bakgrundsljud och störningar under din presentation. För fler tips – läs gärna också 
instruktioner för rumsvärdar. 

Vi ses på Lärarkonferens2020! 
Med vänliga hälsningar från konferensen arbetsgrupp 
 
Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap 
19—20 november (två halvdagar), via e-mötestjänsten Zoom 
Ta med dina kollegor och kom! 
su.se/ceul/lararkonferensen 
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