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Språkverkstad drop-in i videokonferensverktyget Zoom 
 

Med anledning av Coronavirusutbrottet erbjuds Språkverkstad drop-in endast via 
videokonferensverktyget Zoom. Detta gäller tills vidare. 

Öppettiderna begränsas under perioden enligt följande:  
måndagar och torsdagar 13:00 - 15:00. 
 

Länk till ett virtuellt mötesrum publiceras på hemsidan och i  Språkverkstad-aktiviteten 
(anslagstavlan) på PINGPONG. Länk till hemsida: https://www.hb.se/biblioteket/skriva-tala-och-
referera/sprakpedagogiskt-stod/sprakverkstad-drop-in/ 
Länk till PINGPONG: https://pingpong.hb.se/courseId/23639/launchCourse.do?id=23639 

Du behöver ladda ned klienten till Zoom. Du kan läsa mer om Zoom och ladda ned programmet här: 
https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/programvaror/zoom/ 

 
Här hittar du länken till rummet: 

 

 

 

 

Länken till rummet kan komma att ändras och uppdateras på hemsidan. 

Tänk på att förbereda dina frågor väl till språkhandledare eftersom tiden är begränsad till 15 minuter 
per student. 

Så här går det till 
Du behöver en dator eller annan mobil enhet med webbkamera och mikrofon. En rekommendation 
är dock att använda dator. Testa gärna i förväg att kamera och ljud fungerar som det ska. Se guide 
ovan. 

Ladda ned Zoom desktop-klient via ditt student-ID. Ta sedan för vana att via denna logga in/sign in 
via ditt student-ID när du går in i mötet eftersom du då har full funktionalitet och klicka på ”join 
meeting”. När länken till mötesrummet publiceras kan du sedan klistra in länken eller mötes-ID i 
fältet, eller bara klicka på länken. Går du in via webbläsaren finns inte alla funktioner tillgängliga.  

Måndagar och torsdagar 
Språkverkstad drop-in Zoom ( mån., tors. 13 - 15) 
Join Zoom Meeting 
https://hb-se.zoom.us/j/69589107184 
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Du kommer först till ett s.k. vänterum/waiting room. Frågor från studenter besvaras i den ordning 
studenterna tillkommer. Räkna med väntetid.  

När det är din tur kommer språkhandledare att släppa in dig i mötesrummet. Du får räkna med 
väntetid. 

Det är viktigt att du förberett dina frågor. Om dina frågor rör en mindre del av textavsnitt så behöver 
du ladda upp texten till rummet. Det gör du via chat-funktionen. Du kan också välja att lägga in 
textdelen i en molnbaserad plattform som Google drive eller Onedrive och välja att dela dokumentet 
med språkhandledare. Har du valt detta alternativ så laddar du upp länken till mötesrummet i 
chatten. 

Om språkhandledaren tillåter det kan du spela in samtalet. 

Din tid med språkhandledare är begränsad till 15 minuter.  

Drop-in lämpar sig för kortare frågor, tips och råd kring akademiskt skrivande. Har du behov av ett 
fördjupat samtal kan du i mån av språkhandledares tid istället boka enskild handledning. Ta kontakt 
med någon av språkhandledarna Johanna Persson eller Åsa Jonsén via e-post.  

Vett och etikett – Zoom 
I handledning vill vi att du har kameralänken på och att du har förberett dig genom att ha tillgång till 
eventuella dokument du vill ställa frågor om. Fundera i förväg över hur du tillgängliggör materialet 
som du har frågor kring (dela skärm, dela länk till molntjänst etc.). Olika alternativ har olika för- och 
nackdelar. Delar du skärm i Zoom kan inte språkhandledare göra något med dokumentet. Delar du 
dokumentet via molntjänst (exempelvis google drive) med språkhandledare och gett 
språkhandledaren rätt behörighet kan både du och språkhandledare arbeta i dokumentet. Ett annat 
alternativ kan vara att skicka texten till språkhandledarens e-postadress. Gör det i så fall vid själva 
drop-in-tillfället och först efter överenskommelse med språkhandledare. 

Vill du spela in samtalet måste du fråga om tillåtelse för detta av språkhandledare. Eventuella 
inspelningar får inte spridas vidare och används endast för enskilt bruk under din studietid vid 
Högskolan i Borås. När du inte längre har nytta av inspelningen ska du radera den. 

Vill du läsa mer om de allmänna rekommendationerna ”Vett och etikett på Zoom” kan du göra det 
här: https://www.hb.se/vett-och-etikett 

Övrigt 
Språkverkstad drop-in erbjuds endast till studenter vid Högskolan i Borås och i samband med 
uppgifter som ingår i utbildningen här. 
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