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INDLEDNING 

”Er det muligt at skabe et interaktivt onlineforløb over platformen Zoom?” 

Svaret er ja! Det har vi i vinteren 2021 fået bekræftet. Men hvad skal der egentligt til, for at dette 
kan lykkes? Det finder du svaret på i denne guide. 

Guiden henvender sig til dig, der ønsker at lave onlineforløb over Zoom. Et onlineforløb kan laves i 
hvilken som helst kunstart. Vi ønsker at gøre guiden så brugbar og aktuel som muligt og vil forsøge 
at forbygge og imødekomme de mest gense former for tekniske udfordringer, der findes, når man 
skal sende live over Zoom. Du behøver ikke læse guiden fra A-Z, men kan bruge den som et 
opslagsværk, hvis du får udfordringer med Zoom eller bare har interesse i at lære mere om den 
digitale platform.  

Vores viden vil bygge på den erfaring, vi har opnået i forbindelse med egne oplevelser med Zoom. I 
høj grad vil den tage udgangspunkt i et online musikforløb, som børnemusikeren Michael Back 
lavede i samarbejde med en børnehave. Her lavede han et onlineforløb bestående af musikalske 
legestuer for børnene over Zoom. I den forbindelse vil vi gerne sige en stor tak til Børnehaven 
Valmuen for at deltage i projektet, for sparring og et godt samarbejde.  

Den online verden er en stor og finurlig verden, og mange ting kan have indflydelse på, hvordan 
kommunikationen fungerer online. Derfor er det ikke muligt at imødekomme alle problematikker, 
du som kunstner kan stå overfor, men vi håber nu alligevel, at guiden kan klæde dig godt på til at 
turde springe ud i at lave interaktiv undervisning via Zoom. 

Guiden er udarbejdet af Mathilde Juul Back Jensen - kommunikationsmedarbejder i Musik og Sjov 
for børn i samarbejde med børnemusiker Michael Back og BMMK. 

 

God fornøjelse! 
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EN INTRO TIL ZOOM 

På nuværende tidspunkt findes der et stort udvalg af digitale kommunikationsplatforme, du som 
kunstner kan bruge til dine onlineforløb bl.a. Microsoft Teams, Google Meets, Skype, Messenger, 
og Zoom er blot nogle af de få. Vores guide vil som sagt tage udgangspunkt i sidstnævnte – Zoom. 

 

FORDELE VED ZOOM 

• Det er gratis 
• Det er hurtigt at oprette et online møde og invitere institutionen/skolen dertil 
• Designet i Zoom er intuitiv, hvilket gør det nemt at bruge, også selvom du ikke har en stor 

teknisk erfaring 
• Zoom har mange indstillinger for lyd, som især er en fordel, hvis du skal formidle/afspille 

musik 
• Selve programmet Zoom behøver ikke være installeret på institutionens/skolens computer, 

for at de kan bruge det. De kan åbne det i deres internet browser 
• Der kan være op til 100 deltagere i den gratis version af Zoom 
• Har mødet i Zoom kun to deltagere, inklusiv dig selv, kan mødet vare så længe, du ønsker 

 

ULEMPER VED ZOOM 

• Er I tre deltagere eller derover, inklusiv dig selv, som skal deltage i mødet, kan det i den 
gratis version kun vare 40 minutter. 

• Hvis I har brug for mere end 40 minutter, bliver du nødt til at oprette og starte et nyt 
møde, som institutionen/skolen derefter skal gå ind i. Alternativt skal du købe en af Zooms 
pakker, hvor fx Zoom Pro koster ca. 90 kr./mdr. 

• Hvis du vil bruge Zoom på en smartphone eller tablet/iPad, er det nødvendigt du 
downloader appen. 

• Hvis du går på Zoom fra en smartphone eller tablet/iPad, kan der være begrænsede 
muligheder for at ændre indstillingerne for lyd og billede.  

• Hvis du ikke downloader Zoom som program på din computer og i stedet åbner det i en 
internetbrowser, kan det give ringere billede- og lydkvalitet. 

• Zoom komprimerer lyden, hvis der for mange frekvenser, fx hvis to eller flere personer 
snakker samtidig med at der spilles musik (denne problematik er svært at undgå online). 

• I nogle nordjyske kommuner kan det være vanskeligt at installere Zoom grundet firewalls. 
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Som du kan se, findes der både fordele og ulemper ved Zoom. Vi mener dog at fordelene vægter 
højere end ulemperne, hvilket også er derfor vi har valgt at vores guide skal tage udgangspunkt i 
denne kommunikationsplatform – For med Zoom kan du mange ting! 
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KOM GODT I GANG MED ZOOM 

1. FIND EN COMPUTER 

Vi har erfaret, at for at udnytte funktionerne på Zoom fuldt ud, er det bedst, at du sender live via 
en computer. Mulighederne for især indstilling af lyd og billede er flere, hvilket er en kæmpe 
fordel for dig som kunstner, når du arbejder med musik.  

Du kan godt sende live på Zoom via din smartphone eller iPad, men du vil opleve, at du vil have 
begrænset muligheder for at indstille og ”designe” din kommunikation i Zoom, som du ønsker. 
Derfor vil denne guide primært tage udgangspunkt i, hvordan du går live fra en computer, da det 
er sådan du giver mulighed for at få den mest optimale zoom-kommunikation for både dig og 
institutionen/skolen.  
Ønsker du alligevel at bruge din smartphone eller tablet/iPad til at sende live fra, kan denne guide 
stadig være brugbar for dig, da processen og trinene vi anbefaler, vil være den samme, uanset om 
du går online fra en smartphone eller computer.   

 

2.  INSTALLÉR ZOOM 

Det første du skal gøre, er at downloade Zoom. Selvom institutionen/skolen ikke behøver at have 
programmet installeret, så er det en fordel, at du har det. Således har du mulighed for at bruge 
alle programmets funktioner optimalt. På en computer downloader du det på 
www.zoom.us/download, og trykke på enten ”Zoom Client for Meetings” og åbne filen under 
mappen ”overførsler”, når den er færdig med at downloade. 

På din smartphone skal du downloade Zoom-appen i AppStore eller Google Play butik. 

 

3. OPRET EN BRUGER PÅ ZOOM 

Når du har installeret Zoom, skal du oprette en bruger. Det er gratis, hurtigt og nemt.  
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Step 1: 

Det første du skal gøre, er at åbne Zoom på din 
computer og trykke Sign in 

 

 

 

 

Step 2: 

Tryk derefter Sign up Free 

 

 

 

Step 3: 

En internetbrowser bliver åbnet, og du skal nu 
udfylde din fødselsdag. Tryk derefter Continue 

 

 

 

 

 

Step 4: 

Udfyld din E-mail-adresse  og tryk Sign Up 

 

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Sidste step er at du skal åbne Zoom på din computer og logge ind med den e-mail og det kodeord, 
du netop har oprettet.  Tillykke! Nu har du en bruger på Zoom J  

Step 5: 

Åben din E-mail-indbakke tilhørende den email 
adresse du netop har skrevet, find mailen fra 

Zoom og tryk Activate Account 

 

Step 6: 

Udfyld navn, efternavn og et ønsket kodeord til 
Zoom à Tryk derefter Continue 

Step 7: 

Tryk Skip this step 
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4.  OPRET ET ZOOMMØDE 

Vi vil nu gennemgå de vigtigste indstillinger, når du opretter dit Zoom-møde. 
 
Når du vil oprette et Zoommøde skal du åbne dit Zoom og trykke på det lille plus (+), du ser på 
under fanen meetings:  
 
 
 

 
 

 
Derefter skal du udfylde formularen: 
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TOPIC 

Giv dit Zoom-møde et navn, som giver mening for både dig og institutionen/skolen ud fra det, I har 
aftalt på formødet. Titlen skal være genkendelig for institutionen/skolen, når de modtager deres 
invitation fx Musikalsk legestue 
 

 
 

DATE & TIME 

Vælg den dato som Zoom-mødet skal starte og slutte. Vælg derefter start- og sluttidspunkt. Vær 
opmærksom på at tidszonen er korrekt i forhold til institutionen/skolen. 
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MEETING ID 

Meeting ID er det navn, som linket til dit møde vil få. Vælg bare ”generate Automatically” 
 

 
 

SECURITY 

Somme tider kan det være nødvendigt for institutionen/skolen at skrive en kode, for at komme ind 
i dit Zoom-møde. Zoom genererer en automatisk kode til dig, men du kan også vælge at lave en 
selv. 
 
Vælg derefter om du vil slå ”waiting Room” til. Hvis du vælger det, bliver dine institutionen/skolen 
lukket ind i et venteværelse indtil du tillader at lukke dem ind. Det skal du gøre manuelt. Det kan 
være en fordel at have det slået til, da du altid vil være forberedt på, hvornår institutionen/skolen 
kommer ind i mødet. Ulempen kan være, at du måske overser, at der sidder en deltager i 
venteværelset og vil ind i dit møde. Samtidig skal du som sagt lukke dem ind manuelt, hvilket kan 
være et stort arbejde, hvis du har mange fra institutionen/skolen, der skal deltage i Zoom-mødet. 
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VIDEO 

Her skal du vælge om du som vært, vil have video til eller fra, ligesom du skal vælge, om 
institutionen/skolen skal have video til eller fra.  
Zooms standardindstillinger er, at video er slået fra, men vi anbefaler, at du altid vælger at slå det 
til. Det skal du gøre manuelt. For så kan du altid senere slå det fra, eller bede institutionen/skolen 
om at slå det fra, hvis det bliver nødvendigt 
 

 
 
 

 
 

CALENDER 

Her kan vælge, om dit møde skal integreres med din kalender, så Zoom-mødet automatisk bliver 
overført dertil. Det kan være en fordel at vælge ”Other Calenders”, da du på den måde vil komme 
udenom at skulle tilknytte en eventuel Google konto som kan forlænge processen ved at gemme 
dit møde.  
 

 
 

SAVE 

Der findes også få andre indstillinger, du kan vælge, men de overstående er de vigtigste, mener vi. 
Når du er færdig med dine indstillinger, skal du trykke ”save”. Derefter er dit møde blevet planlagt.  
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5. INVITÉR INSTITUTIONEN/SKOLEN TIL MØDET 

Efter du har trykket ”save, vil der komme følgende billede frem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på ”Copy Invitation” – og din computer vil nu automatisk gemme invitationen i din 
udklipsholder.  

SEND EN E-MAIL TIL INSTITUTIONEN/SKOLEN 

Gå nu ind i dit E-mail-system og opret et ny E-mail. Tryk ”sæt ind”, og din invitation/teksten fra 
ovenstående billede vil nu blive sat ind i din E-mail. I denne tekst indgår også det link, som 
institutionen/skolen skal trykke på, for at komme ind i mødet. Gør mailen personlig og tilpas den i 
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forhold til, hvad dig og institutionen/skolen har aftalt på formødet.  I mailen er det en fordel, hvis 
der indgår info om: 

• Hvad institutionen/skolen skal have klar 
• Om institutionen/skolen skal have webcam og lyd slået til eller fra, når I starter 
• Linket som institutionen/skolen skal trykke på, for at komme ind i Zoom-mødet 

Send nu E-mailen til dine institutionen/skolen. Hvilken E-mail-adresse du skal sende linket til, skal 
du aftale med institutionen/skolen på et formøde, som vi anbefaler, I afholder sammen. 

 
Hvis du hellere vil vente med at sende en E-mail til institutionen/skolen, kan du også sagtens gøre 
det. Du kan altid gå tilbage til Zoom og kopiere teksten igen. Det vigtigste er bare, at du deler 
invitationen med institutionen/skolen i god tid inden Zoom-mødet starter. Hvis 
institutionen/skolen ikke kan finde din E-mail, så bed dem om at tjekke deres spam-indbakke.  
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SÅDAN GÅR DU LIVE PÅ ZOOM – STEP FOR STEP 

 

1. TEST DIT INTERNET 

Internettet er nærmest alt afgørende for din kommunikation over Zoom! 

Det lyder måske overdrevet – men det er faktisk rigtigt. Er dit internet ustabilt kan det: 

• Give forringet billedkvalitet - Hvis du bruger kamera/webcamera 
• Give dårlig og komprimeret lyd – Det kan gøre det vanskeligt for institutionen/skolen at 

høre, hvad du siger, men også hvad din institutionen/skolen siger 
• Give forsinkelser i lyd og billede – Således billede og lyd ikke længere er synkront 
• Give pauser i Zoom-mødet – Det kan gøre, at du forsvinder fra Zoom-mødet for en kort 

stund 

Derfor anbefaler vi, at du altid tester dit internet i det rum, du vil gå live i. Det kan du gøre hurtigt 
og gratis på www.speedtest.net. Her er det vigtigt, at du minimum har en download- og upload-
hastighed på 10-20 mbps. Er dette ikke tilfældet, så forsøg at flyt lokale og eventuelt til et nyt 
lokale, der er tættere placeret på dit internetmodem.  

Den helt optimale internethastighed opnår du, hvis du sætter et internetkabel i din computer. Så 
det anbefaler vi altså at gøre. Gør du dette, så kan det være en god ide at gå ind i 
internetindstillinger på din computer, og slå WiFi fra. Så forstår computeren bedre, at du kun vil 
modtage internet gennem dit internetkabel. 

2. START MØDET 

Det første du skal gøre er, at åbne Zoom på din computer à Tryk start. Gå gerne live noget tid før, 
dit Zoom-møde egentligt starter, Så har du god tid, til at tjekke og indstille din lyd og dit kamera 
korrekt. 
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Tryk derefter på Join with computer audio 

 

 

 

Derefter vil du komme ind i dit Zoommøde. I den nederste bjælke, der på nedenstående billede er 
markeret, findes de vigtigste indstillinger, du skal forholde dig til, når du går live fra Zoom. Disse 
indstillinger, vil vi nu gå igennem sammen med dig.  
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Obs: Kan du ikke se bjælken i bunden, så prøv at bevæge musen, så skulle den gerne komme frem 
– måske ikke i bunden men ude i en af siderne eller foroven. Dette er afhængig af, hvilken 
computer eller version af Zoom, du har.  
 

3. KAMERA 

INDSTIL DIT KAMERA 

Når du skal indstille dit kamera inde i dit Zoom-møde er første skridt at sikre dig, at det er tændt. 
Hvis det er tændt, vil du kunne se dig selv på skærmen. Hvis ikke, vil du måske kun kunne se dit 
navn på skærmen, ligesom nedestående billede. 
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Her vil du kunne se, at der er en rød streg over kamera-symbolet i bjælken. Det betyder, at det 
ikke er slået til. For at aktivere dit kamera, skal du klikke på det med musen. Derefter vil den røde 
streg forsvinde, og dit kamera vil blive slået til. 

 

 

  

 

Derefter skulle dit kamera gerne blive slået til. Hvis ikke, kan det være fordi du skal tillade Zoom at 
bruge dit kamera. Det skal du gøre i din computer indstillinger – ikke i inde i Zoom.  
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Har du et integreret webcam i din computer, vil Zoom højest sandsynlig automatisk vælge det 
kamera. Du kan også vælge at tilslutte et andet kamera – det kan gøre din billedkvalitet bliver 
bedre, men det er ikke nødvendigt. Det vigtigste er blot, at du trykker på den lille pil udenfor 
kamera-symbolet og vælger det kamera, du vil bruge.  
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VALG AF KAMERA 

Findes der ikke et webcam i din computer, kan sådan et købes 
billigt. Dog er der i dag i de fleste computere et integreret 
webcam, ligesom der i alle smartphones i dag også er et 
integreret kamera. 

Som sagt kan du vælge at tilslutte et andet kamera end dit 
webcam, fx et videokamera, hvis du har sådan et. Under forløbet 
med børnehaven brugte Michael sit Panasonic videokamera.  

Det kræver dog lidt mere udstyr, men fordelen er, at det vil 
kunne øge billedkvaliteten. Det kan være en fordel, hvis det 
visuelle er i fokus i dit onlineforløb, eller hvis du gerne vil vise 
noget som kræver et skarpt kamera, der kan fange de gode 
detaljer, men husk -  et webcam er også helt fint at bruge! 
 

GODE RÅD TIL OPSTILLING AF KAMERA 
 

• Sæt den enhed som du har kameraet på (i dette tilfælde en computer) i en god højde - 
Således at du står komfortabelt og kigger lige ind i kameraet, mens institutionen/skolen 
også kan se dig fra en god vinkel.  
 

• Sæt gerne dit kamera i øjenhøjde – Så virker det mest autentisk i og med det ligner, at du 
kigger deltagerne fra institutionen/skolen i øjnene. 
 

• Brug bøger – De er gode til at hæve din enhed og dit kamera, så den kommer op i den 
højde, du gerne vil have.  
 

• Fjern forstyrrende elementer – Sørg for at det, der kan ses i din kameraframe, er ting, du 
gerne vil have skal ses. Går du fx online hjemmefra, så vær opmærksom på at fjerne 
eventuelle private ting, billeder eller andet, som du ikke ønsker skal med på kameraet, når 
du går live. 

 

 

 

 

 



 
22 

4. MIKROFON 

INDSTIL DIN MIKROFON 

Når det kommer til at indstille din mikrofon, er her, hvor Zoom viser en af sine mange fordele – for 
du har mange gode muligheder for indstilling af mikrofon.  
 
Lige ved siden af kamera-symbolet, som vi var inde på før, finder du et mikrofon-symbol – det er 
her alle lydindstillinger foregår. 
Hvis din lyd er slået fra, vil der være en rød streg over mikrofon-symbolet. For at slå din lyd til, skal 
du trykke på mikrofon-symbolet, og derefter skulle din mikrofon gerne være slået til.  

 

 

    

 

Næste step er at trykke på pilen udenfor mikrofon-symbolet à Nu vil du kunne se, en liste over de 
mikrofoner, du har tilgængelig. à Tryk på den mikrofon, du ønsker. Det er altid vigtigt at gøre 
dette step, for at sikre dig, at Zoom ikke automatisk vælger mikrofon for dig. 
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VALG AF DIN MIKROFON 

Valget af mikrofon afhænger hvad dit onlineforløb går ud på. Skal dialogen være i højsædet, er 
den indbyggede mikrofon i enten din computer eller mobiltelefon helt fin at bruge. I dag findes 
der faktisk meget fine mikrofoner i de computere, iPhone og tablets, du kan købe. Sørg for at den 
mikrofon du bruger (fx den inde i din computer) er placeret foran dig, således lyden vil ramme 
direkte ind i den, når du taler.  
Et godt råd er at bruge et headset, hvori der er indbygget mikrofon. På den måde bliver lyden 
mere koncentreret, “tæt” og du minimerer eventuel baggrundstøj, susen fra computeren og lyden 
af tastatur. I dag findes der i de fleste headsets mikrofoner. Hvis du har brug for at bevæge dig, 
kan du evt. anskaffe et bluetooth headset med mikrofon. 

Er dit onlineforløb mere centreret omkring musik, hvor du skal spille musik, et instrument eller 
andet, kan en ekstern mikrofon være en fordel at bruge. Dette gør lyden bedre for dine 
institutionen/skolen, da sådan en mikrofon vil kunne optage flere frekvenser, som vil give en mere 
fyldig lyd i en højere kvalitet. Men det er ikke nødvendigt. Det vigtigste er faktisk, at 
institutionen/skolen kan høre dig.  

Under onlineforløbet som Michael lavede med børnehaven, brugte han faktisk kun den 
indbyggede mikrofon i hans computer – det fungerede helt fint. 
 

INDSTIL DIN MIKROFON TIL MUSIK 

Skal du i din online undervisning inddrage eller afspille musik og synge, er det vigtigt du lytter godt 
efter nu. For Zoom er nemlig så smart, at du kan indstille din mikrofon til at optimere denne til 
musik og sang.  

Ligesom du før klikkede på den lille pil ved mikrofon-symbolet, skal du gøre dette igen à Tryk på 
Audio Settings (helt i bunden) og en ny boks vil dukke op. Herinde kan du også teste din lyd 
(mikrofon og højtaler) inden du går live. 
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For at indstille din mikrofon til musik-mode, skal du gøre følgende steps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med denne indstilling vil du mindske baggrundstøj og øge lydkvaliteten for din musik og dem, der 
skal høre den (institutionen/skolen). 

Hvis du senere i onlinemødet har brug for at snakke frem for at spille musik eller synge, kan du 
altid vende tilbage til dialog-lydindstillingerne ved at trykke på Turn off original Sound, som du ser 

Step 1 – Fjern fluebenet i Automatically adjust microphone volume 

Step 2 – Under Supress background noise skal du vælge low (faint background sound) 

Step 3 – Under Music and Professional Audio skal du vælge Show in-meeting option to 
Turn on Original Sound 

Step 4 – Sæt også flueben i alle valgmulighederne herunder à High fidelity music mode; 
Echo cancellation; Stereo audio) 
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i venstre hjørne inde i dit Zoom-møde. På den måde optimerer Zoom lyden til tale i stedet, og du 
kan slå det til og fra efter behov afhængig af, hvor meget du vil veksle mellem snak og musik.  

 

 

 

SKRU OP FOR DIN MIKROFON 

Hvis du synes din mikrofon er for lav, kan du hæve lydniveauet inde i lydindstillinger, som du kom 
ind i ved at trykke på pilen ude foran mikrofon-symbolet og vælge Audio Settings à Find 
overskriften Microphone à Fjern fluebenet i boksen Automatically adjust microphone volume. 
Nu kan du justere din mikrofons lydniveau. 
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FORSINKELSER I LYD 

Når man arbejder med musik via Zoom, vil du som kunstner være nødt til at gå på kompromis med 
lyden, fordi det aldrig vil blive, som hvis du var i rummet. Samtidig skal du være opmærksom på, at 
der vil være forsinkelse i lyden. Det vil sige, at der kan være en mindre svartid fra du siger noget, til 
dine deltagere fra institutionen/skolen svarer. Forsinkelsen drejer sig om få millisekunder. 
Svartiden kan fx afhænge af internethastigheden. Så husk at hav god tålmodighed, og giv dine 
deltagere fra institutionen/skolen plads og tid til at svare, før du spørger om et ny spørgsmål eller 
siger noget nyt. Forsinkelsen er et vilkår man må affinde sig med, når man sender live over Zoom. 

 

INSTITUTIONENS/SKOLENS MIKROFON 

I nogle tilfælde kan det være en god ide, hvis institutionen/skolen slår deres mikrofon fra, mens du 
underviser. På den måde kan du undgå forstyrrelser i lyden. Fremgangsmåden kunne her være, at 
institutionen/skolen slår mikrofonen til og fra, hvis de ønsker at sige noget, eller du spørger dem 
om noget, de skal svare på.  

 

5. HØJTALER/LYDOUPUT 

INDSTILLING AF HØJTALER 

Ligesom med kamera og mikrofon skal du også her indstille, hvor du ønsker, lyden skal komme ud 
fra. Når du skal vælge, hvor du vil have lyden til at komme ud af, skal du igen trykke på pilen 
mikrofon-symbolet à Derefter dukker en liste op med de højtalere, du har tilgængelig à tryk på 
den højtaler, du ønsker lyden skal komme ud af. 

Som regel kan du genkende din højtaler på navnet. Vil du have lyd ud igennem det, der er sat ind i 
dit jackstik-indgang i din computer (fx højtaler eller headset), skal du ofte vælge den der hedder 
”bulit-in” – ligesom du kan se på billedet. 
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VALG AF HØJTALER 

Lyd via headset 

Du kan selvfølgelig vælge at høre din lyd ud gennem computerens indbyggede højtalere, men en 
god ide er faktisk at tilkoble et headset, hvor du høre din lyd fra. Det er en fordel fordi: 

• Din lyd bliver mere ”tæt” 
• Du minimere eventuel baggrundstøjs betydning for at høre, hvad der bliver sagt 
• Din lyd bliver tydeligere for dig 

Under onlineforløbet med børnehaven brugte Michael Back forskellige højtalere, hvor han fandt 
ud af, at ved at bruge et (bluetooth)headset undgik han lydmæssige problemer. Samtidig gav det 
ham mulighed for at høre, hvad børnene sagde uafhængig af, hvor langt væk han stod fra sin 
computer. Et bluetooth headset var også en fordel for Michael, fordi han konstant var i bevægelse 
under legestuerne ved at danse, synge og spille guitar og derfor kunne døje med ledningen fra et 
headset. 
Det er selvfølgelig mest hensigtsmæssigt at bruge et headset, hvis du er alene kunstner, der skal 
undervise, og kun du har brug for at høre lyden. 
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Lyd via højtaler 

Du kan også sagtens tilkoble en ekstern (bluetooth)højtaler, men der kan opstå en udfordring i 
lyden; Står højtaleren for tæt på din mikrofon, kan institutionen/skolen risikere at høre sig selv, 
fordi der som sagt er forsinkelse i lyden online. Dette kan give en form for ekko og forstyrre 
kommunikation mellem dig og institutionen/skolen. Bruger du alligevel en højtaler, så sørg altid 
for at placere den et godt stykke fra din mikrofon.   
 
Du kan tilslutte din højtaler to måder 1) via et mini-jackstik-kabel 2) eller via bluetooth. Hvis du vil 
tilslutte en højtaler, anbefaler vi altid at forbinde din computer med din højtaler via et kabel. Det 
gør vi fordi, at lyd via bluetooth kan være forsinket og dermed asynkront i forhold til billedet fra 
institutionens/skolens webcam. Vi anbefaler det også fordi, vi har oplevet afbrydelser i lyden via 
bluetooth, hvis forbindelsen pludselig svigter, eller hvis højtaleren løber tør for strøm. Hvis du kun 
har en bluetooth højtaler, kan den sagtens bruges. Faktisk findes der også ofte en mini-jack-
indgang deri. 

Et mini-jack-kabel på 1 meter koster kun 12 kroner og kan købes her: https://www.av-
cables.dk/minijack-kabler/minijack-kabel-1-m.html  

 

 

 

Obs: Husk at hvis du vil afspille lyden via en bluetooth højtaler eller bluetooth headset, og ikke kan 
finde den/det på listen over højtalere i Zoom-mødet, når du trykker på pilen ude foran mikrofon-
symbolet, skal du gå ind i indstillinger på din computer à søge på ”bluetooth” à tryk på 
bluetooth à søg efter nye enheder (sørg for at have din bluetooth højtaler tændt og styr på, hvad 
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den hedder) à connecte din computer med din bluetooth-højtaler à gå tilbage til Zoom à Tryk 
på pilen ude foran mikrofon-symbolet à find og tryk på navnet ved din bluetooth-højtaler.  

 

6. WAITING ROOM  

Obs. Hvis ikke du har slået Waiting Room til, da du oprettede dit Zoom-møde, kan du bare springe 
over dette afsnit J  

Som tidligere nævnt, kan du vælge om institutionen/skolen først skal blive lukket ind i et 
venteværelse, hvorefter du manuelt skal lukke dem ind i dit Zoom-mødet. Derfor er det vigtigt, når 
du har fået alle dine indstillinger på plads, at du er opmærksom på, om du har nogle deltagere fra 
institutionen/skolen til at vente i venteværelset. 

Har du det, vil det typisk dukke op i toppen af din skærm således: 
 

 

 

Tryk på Admit for at lukke dine deltagere ind. 

Det er især vigtigt, at du er opmærksom på, om alle dine deltagere fra institutionen/skolen er inde 
i dit Zoom-møde, når du har mange deltagere. Du kan også selv manuelt tjekke, om der sidder 
nogle deltagere i venteværelset og venter på at blive lukket ind, ved at bevæge musen à Se 
bjælken i toppen dukke op à tryk på fanen View à Tryk på Show Manage Participants.  
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Her vil du kunne se de deltagere, der i forvejen er i dit Zoom-møde, og dem der venter på at blive 
lukket ind. Ønsker du at lukke en deltager ind i dit Zoom-møde, skal du trykke på Admit udenfor 
deltagerens navn. 

 

 

Hvis ikke du har slået Waiting Room til, vil dine deltagere fra institutionen/skolen automatisk 
komme ind i dit Zoom-møde.  

Et godt råd er altid at have en anden måde institutionen/skolen kan komme i kontakt med dig på, 
og du kan komme i kontakt med dem på, hvis ikke de kommer ind i dit Zoom-møde som aftalt, og 
de heller ikke er at finde i Wainting Room. Det kan være, de ikke kan finde linket til Zoom-mødet – 
måske er det havnet i deres spam-indbakke.  
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8. ANDRE MULIGHEDER 

TILSLUT EKSTRA SKÆRM 

Alt afhængig af, hvor langt væk du skal stå fra din enhed, hvor du kan se institutionens/skolens 
kamera på, kan det være en god ide at tilslutte en ekstra skærm. Det kan fx være en TV-skærm 
eller en projekter. På den måde bliver din skærm yderligere forstørret. Dette gør du via et HDMI-
kabel. 

Hvis ikke din computer automatisk vises på den nye skærm, du tilslutter, kan det være nødvendigt 
at gå ind i din computers skærmindstillinger. På PC skal du søge på ”skærm” under indstillinger” à 
Tryk Dubler eller udvid til en tilsluttet skærm à Find overskriften ”Flere skærme” og vælge 
dublér disse skærme.  Derefter skulle det du kan se på din computerskærm meget gerne blive vist 
på dit TV (Obs. Husk at vælge HDMI-kanalen på dit TV, hvis du tilslutter sådan et). Vend herfter 
tilbage til Zoom. Lignende fremgangsmåde skal du gøre, hvis du har en Mac. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de musikalske legestuer, som Michael afholdt for børnehaven, stod han i en kort afstand fra 
sin computer, hvor han kunne se børnene tydeligt. Derfor havde han ikke brug for at tilknytte en 
ekstra skærm. Men det kan være fordel at gøre under fx, danseundervisninger, teater eller andet, 
hvor det kan være nødvendigt at bevæge sig længere væk fra sin computer.  

Opmærksom på lyd 
Vær dog opmærksom på, at du når du fx tilslutter en TV-skærm eller en projekter, som du vil vise 
dit billede på, kan Zoom i nogle tilfælde automatisk ”tro”, at lyden også skal komme ud fra TV-
skærmen. Det kan være et problem, hvis du fx har tilslutte en (bluetooth)højtaler, som du gerne vil 
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have lyden til at spille ud af. Derfor skal du igen gå ind i Zoom-mødet à trykke på mikrofon-
symbolet à  og vælge navnet på din højtaler, som du ønsker lyden skal spille ud af. 

DEL DIN SKÆRM 

Nogle gange kan det være, du finder det nødvendigt at dele din skærm med institutionen/skolen. 
At dele din skærm betyder, at institutionen/skolen kan se det, du ser på din egen skærm i Zoom-
mødet. Det kan fx være hensigtsmæssigt i situationer, hvor du har lavet Power Point, som du 
gerne vil snakke ud fra under Zoom-mødet eller andre dokumenter, du vil vise. 

Du deler din skærm, ved at trykke på symbolet i bjælken, der er markeret på nedenstående 
billede: 

 

 

Du kan vælge at dele hele din skærm, men du kan også vælge kun at dele valgte vinduer fra din 
skærm.  
 

CHAT 

I Zoom har du også mulighed for at chatte med institutionen/skolen. Det gør du ved at trykke på 
chat-ikonet på bjælken, som du kan se på nedenstående billede. Chat-funktionen kan nyttigt 
bruges, hvis lyden fx driller. Så er den en god måde at kommunikere igennem. Det er også et sted, 
institutionen/skolen kan stille dig spørgsmål, hvis ikke de har slået deres egen mikrofon til.  
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LEDNING, KABLER OG OMFORMERE 

De vigtigste ledninger, du skal bruge når du går live på Zoom er: 

• Stikdåse – Til alt det strøm, du har brug for. Ting som computer, højtaler, TV-skærm, 
projekter, tablet og iPhone har alle brug for strøm. Så sørg for at slå det til, så de ikke går 
tør for strøm undervejs i dit Zoom-møde. 
 

 

(Stikdåse til strøm) 
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• HDMI-kabel – Det forbinder din computer til en eventuel større skærm, hvis du ønsker at 
tilslutte sådan en. Vær opmærksom på, at nogle computere i dag ikke har HDMI-indgang 
(fx Mac). Derfor kan det være nødvendigt at anskaffe sig en omformer, så du kan tilkoble 
dit HDMI-stik. Sådan et findes til meget få penge 
 

 

(HDMI-kabel til at forbinde din computer med en ekstra skærm) 
 

• Mini-jack – Det forbinder din computer (din enhed) til eventuelle højtalere, du vil tilslutte. 
Sådan et stik skal have enderne ”han-han”. 

 

 

(Mini-jackstik-kabel der forbinder din computer med din højtaler) 
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Vores erfaring siger, at jo længere kabel du har, jo flere muligheder har du. Det kan fx være, en 
god og lang forlængerledning til din strøm, så du ikke er afhængig af, hvor den nærmeste 
stikkontakt er. Det kan også være at dit HDMI-stik er for kort til at kunne nå fra computer til TV-
skærm. Så et godt råd er; Prøv at lave din opstilling og se, om du møder udfordringer, når det 
kommer til ledninger og deres fleksibilitet. 
 
Via nedenstående hjemmesider kan du bestille de kabler, ledninger eller omformere, du mangler: 

www.av-cables.dk  
www.mackabler.dk  
www.avexperten.dk  
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GODE RÅD 

Som du måske har fået en forståelse for efter at have læst guiden, er der mange ting, du skal være 
opmærksom, når du vil lave et onlineforløb via Zoom. Vi har samlet nogle af de vigtigste ting, du 
som kunstner skal huske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gode råd til dig som kunstner: 

✔Vær godt forberedt i dit indhold - Så har du også mere overskud til at håndtere tekniske 
udfordringer, hvis de opstår. 

✔Sørg for at afholde et fyldestgørende formøde med en fra institutionen/skolen – Her er 
forventningsafstemningen vigtig, så I imødekommer i alles behov. Hold jeres formøde i Zoom 
og tag en snak om onlineforløbets indhold og institutionens/skolens udstyr. Det kan hjælpe 
institutionen/skolen til at blive mere trygge og komfortable ved Zoom. 

✔Set dig godt ind i din platform – På den måde vil du være i stand til at løse eller guide 
institutionen/skolen i at løse eventuelle tekniske udfordringer.	

✔Tjek din internetforbindelse inden du går live – Det gør du ved at tage en speedtest. Det 
mest stabile internet får du ved at sætte et internetkabel i din enhed. Dit internet kan være 
afgørende for, hvordan dit onlineforløb fungerer. 

✔Sørg for at teste dit setup i god tid – (lyd, kamera, internet osv.) Måske kan du få hjælp fra 
en ven eller veninde, der sidder i et andet lokale for at høre det fra et modtagerperspektiv. 

✔Gå live 5-10 minutter før – Så har både du og institutionen/skolen mulighed for at teste 
udstyr og teknik inden selve undervisningen starter.  
 
✔Sørg for at have en direkte forbindelse til institutionen/skolen, hvor I kan interagere – 
Det kan du have via lyd eller chatfunktionen i Zoom. Det kan også være via telefonisk kontakt, 
hvis du eller institutionen/skolen får problemer med internettet eller den digitale platform. 
 
✔Husk at tilslutte strøm – Til alle de enheder du bruger fx computer, tablet/iPad, højtaler, 
Tv-skærm mv. 
 
✔Slå pauseskærm fra – Dette er til dig, der går live fra en computer. Således undgår du, at 
computeren går i ”dvale/pause-mode” mens du sender live, og du eventuelt ikke har rørt ved 
musen et stykke tid. Obs: vigtigt. 
 
✔Sikre dig at institutionen/skolen har modtaget dit link til Zoom-mødet – Hvis ikke de har 
linket, kan de ikke komme ind og være med i din online undervisning.  
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Institutionen/skolen er en kæmpe del af dit onlineforløb. Vi har derfor samlet de vigtigste råd, du 
som kunstner kan give videre til institutionen/skolen inden onlineforløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send også gerne institutionen/skolen vores guide ”Sådan deltager I i et onlineforløb”, som vi også 
har udarbejdet og som kan downloades gratis på BMMK’s hjemmeside. 

 

 

 

 

 

✔Hjælp og guide institutionen/skolen i Zoom - Hvis de får brug for sparring eller teknisk 
assistance. Igen kan det være en fordel, hvis du er godt inde i programmet, så du ville kunne 
hjælpe dem, når de møder udfordringer (vi håber denne guide kan hjælpe dig til at guide 
institutionen/skolen).  

 

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd du kan give til institutionen/skolen: 

✔Anbefal institutionen/skolen at deltage i Zoom-mødet via en bærbar computer – Således 
undgår i flest tekniske problemer med lyden. Hvis ikke de har sådan en til rådighed, kan de 
sagtens bruge en tablet. De skal bare være opmærksom på, at der vil være nogle 
begrænsninger i deres indstillinger samt lydkvaliteten. Dem må i prøve at løse i fællesskab, 
hvis de opstår. 

✔Spørg ind til deres tekniske udstyr - Ved at du får en forståelse for, hvilket udstyr de har 
tilgængeligt i institutionen/skolen (computer, iPad/tablet, HDMI-stik, (bluetooth)højtaler, 
mm.) får du også en forståelse for dem, og hvordan de vil komme til at opleve dig på Zoom. 
Denne viden kan imødekomme og forbygge mange tekniske udfordringer i både den fysiske 
opstilling af deres udstyr, men også indstillingerne i Zoom.  

✔Bed dem om at tjekke deres internetforbindelse – Så kan de teste, hvor god en forbindelse 
de har til dig i det lokale, de sidder i. Det kan gøres på www.speedtest.net. Den mest 
optimale forbindelse vil de få, hvis de sætter et internetkabel i deres computer. Vi ved godt 
dette ikke altid er muligt, men gør dem opmærksom på muligheden – måske tænker de ikke 
over det selv. 

  

 

 

	

	

 

 

 

 

 

 



 
38 

AFSLUTNING 

Vi håber denne guide har givet dig et indblik i, hvad det indebære at lave et onlineforløb over 
Zoom. Vi ved, at er man ny inden for det online univers, så kan det måske virke som en stor 
mundfuld, de ting vi nævner i denne guide.  

Vi har dog et vigtigt budskab: Kast dig ud i det – det online univers er ikke farligt!  

For man lærer bedst Zoom at kende, ved at bruge det og arbejde med det. Og vi kan garantere dig 
for, at hvis du prøver at afholde én undervisning over Zoom, så ved du allerede meget mere, end 
du gjorde til at starte med. Det vil gøre dine efterfølgende Zoom-møder meget mere overskuelige, 
og du vil med tiden blive mere og mere tryg ved at bruge platformen samt forberedt på de 
eventuelle udfordringer, som kan opstå - Vi taler af erfaring J  

Har du kommentarer eller idéer til guiden, eller synes du den mangler noget? Så er du velkommen 
til at skrive en mail til BMMK på kmo@vesthimmerland.dk. Så hjælper du os med at gøre den 
mere hjælpsom og aktuel for andre i din situation.  

Har du i forvejen styr på det tekniske vedrørende Zoom? Eller ønsker du mere viden om selve 
processen for et onlineforløb med BMMK, indhold, gode råd til opstilling eller det at skabe 
interaktivitet, kan du læse vores guide ”Gode råd til at formidle online og interaktiv undervisning: 
BMMK online – En guide til dig som kunstner”. Guiden kan du downloade gratis på BMMK’s 
hjemmeside. 

Tak for din tid og pøj pøj med dine onlineforløb over Zoom! 

 

 

 

 

 

 


