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Dekanus 

Rekommendationer för distansundervisning via 
digitala e-mötesverktyg 

Undervisningen har på mycket kort tid huvudsakligen dirigerats om till en digital 

miljö. Det är vår fasta övertygelse att den digitala lärmiljön bör bygga på samma 

goda principer för lärande som den klassrumsbaserade, genom fokus på dialog, 

interaktion, aktivitet och problemlösning. Även vid digital undervisning 

eftersträvas en interagerande undervisningsform med möten mellan lärare och 

studenter och läraren behöver kunna se studenterna för att kunna genomföra 

undervisningen på ett sådant sätt. 

För att vi ska kunna uppnå det, och för att undervisningen på distans via de digitala 

e-mötesverktygen ska bli så givande som möjligt för studenter och lärare, 

rekommenderas följande. 

De digitala e-mötesverktyg som läraren rekommenderar ska användas, såsom 

Zoom och Canvas, och vi påminner också om att studenter genom LU har gratis 

tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program. 

Samtliga laddas ner genom att logga in på studentportalen. 

• Inloggning bör ske i god tid (det gäller särskilt om man brukar ha 

uppkopplingsproblem). 

• Alla deltagare ska vara inloggade i zoom med sitt student- eller lucat-id. Det gör 

man på adressen https://lu-se.zoom.us/ eller direkt i zoom-programmet. 

• För- och efternamn bör användas vid inloggning, så att vi vet vem vi pratar med. 

• Det rekommenderas att kameran är påslagen (såvida man inte har tekniska 

problem). Det är svårt både att undervisa utan visuell återkoppling och att som 

medstudent inte se vem man talar med. Jämför med att sitta på en salsföreläsning 

bakom en skärm. 

• Lärare och studenter uppmanas att sitta ner, alternativt stå, vid datorn och lyssna 

aktivt. 

• Ingen måltid bör som regel förtäras under föreläsningen - däremot får man gärna 

dricka kaffe/te eller dylikt. 

• Dold inspelning av föreläsningen är inte tillåten, varken via dator eller via mobil 

(inspelning får bara ske efter att medgivande har givits av samtliga medverkande 

lärare och studenter). 
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