
Tips og triks til undervisning på Teams 
 

1. Møt opp i Teams gjerne 5-10 min. før undervisningsstartpunkt. Finn klassen din og trykk på 

«bli med» knappen i det blå vinduet. 

 

 
 

 Husk at du IKKE vil få møteinnkalling. Dere som elev/deltager/student har selv ansvar for å 

møte opp i Teams til avtalt tidspunkt (ifølge timeplanen eller veiledningsavtalen deres). Hvis 

du ikke ser det blå vinduet kan det være fordi underviseren/læreren ikke har begynt møtet 

enda. Da er det bare å vente litt, eventuelt gå ut av Teams-gruppen og så inn igjen. 

 

2. Husk kjørereglene til møtet, som avtalt med lærer/underviseren. For eksempel så kan dette 

være at alle skal dempe mikrofonen sin slik at læreren kan holde presentasjonen uten 

bakgrunnsstøy. Eventuelt kan også alle slå av kameraet slik at ikke Teams blir veldig treg. 

Spørsmål kan da heller stilles etterpå, eller via chat-funksjonen. 

 

3. Det er mulig å ta et opptak av presentasjonen slik at alle som ikke har anledning til å være 

med kan se på dette i ettertid. Lærer og kompetanserådgiver administrerer dette. Du vil i så 

fall finne opptaket under «innlegg» i Teams-gruppen eller eventuelt som link på Acampus.  

 

 Hvis du ikke ønsker å være med på opptaket, så kan du bare slå av kameraet ditt.  

 

4. Også du som elev/deltager/student kan dele skjermen din med læreren og medelevene, for 

eksempel i forbindelse med gruppearbeid. For å kunne dele en PowerPoint presentasjon 

(eller PDF, Word, en link i nettleseren, eller hva som helst egentlig), så må denne være åpnet 

på PC-en din. Bare trykk på pil-ikonet og vel det programmet som du ønsker å vise, deretter 

på samme ikonet igjen for å slutte visningen, og så på pil-ikonet igjen for å vise et annet 

program. Det er dessverre ikke mulig å bare åpne et annet program på PC-en og forvente at 

Teams vil vise den til alle møtedeltagere automatisk.  

 

 Husk at den skjermen som faktisk vises til de andre vil lyse opp i rødt / har røde kanter.  

 

5. Bruk gjerne chat-funksjonen (ikonet med de to menneskene) for å stille spørsmål når 

undervisningen/presentasjonen pågår eller utenom undervisningstiden for å holde kontakt til 

medelevene   



 

 

 

 

 

 

 

 

Supporttelefonnummer 400 01 574 er betjent mandag - torsdag fra kl. 08.00 - 09.00 og fra 

kl. 15.00 - 19.00 for spørsmål vedrørende Teams/læringsplattformen.  

 

Kamera av/på 

Mikrofon av /på 

Deling av skjerm/PPT 
Skrive i /vise chatten 

Vis deltagere 

Avslutt 

møte/samtale 


