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Velkommen til CanopyLAB platformen!

Denne guide vil hjælpe dig med at komme igang på din nye læringsplatform. De
forskellige screenshots i det følgende afviger en smule visuelt fra din platform, men
trinene er de samme, og du kan følge dem direkte.

Foretrækker du at se videoer frem for at læse en manual? Vi har udviklet en række
videoer, der kan hjælpe dig med at navigere på platformen. Klik bare på linkene
herunder:

● Aktiver din CanopyLAB konto
● Opdater din profil
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https://youtu.be/HtOhvn52XFo
https://youtu.be/DWRXLezc0dE


1. Opret dig og Godkend din profil

For at oprette en konto på platformen skal du følge linket til dit læringsmiljø eller aktivere
din konto direkte via en e-mail, der bliver sendt til dig.

Så snart du har klikket på linket, vil en browser åbne med en side, hvorpå du kan
bestemme dine login-oplysninger.

På denne side skal du gøre følgende:
1. Vælge dit brugernavn.
2. Vælge et stærkt kodeord (minimum 8 tegn).
3. Godkende dit kodeord ved at skrive det igen.

Glem ikke at klikke på “Opret en Profil”i bunden af siden!
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2. Opdatér din profil

Ved at færdiggøre din profil med en kort bio, et profilbillede og et baggrundsbillede får
du det bedste udgangspunkt for at interagere med andre.

1. Du kan tilgå din profil når som helst ved at klikke på dit navn i toppen af platformen.
2. Tryk på den blå Gå til profil knap.
3. Du bliver nu omdirigeret til din profil. For at redigere din profil klikker du på Redigér din
profil knappen til venstre på din skærm.
4. Udfyld tekstboksen med din information.
5. For at tilføje et profil- og baggrundsbillede, klikker du på blyants-ikonet og vælger et
billede fra din computer, som du ønsker at uploade. Klik ‘GEM’ for at færdiggøre din
profil.
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3. Indstillinger

Tilgå dine personlige opsætninger, hvis du vil ændre sprog eller kodeord og for at tilgå
indstillingerne for e-mail-notifikationer. Her kan du også slette din konto (som vi
selvfølgelig håber, at du ikke gør).

1. Du kan tilgå din profil når som helst ved at klikke på dit navn i toppen af platformen.

2. Klik på Indstillinger. Du bliver nu videreført til den første mulighed; ændring af
sprogversion.

3. Klik på Kodeord for at ændre dit kodeord.

4. Klik på E-mail notifikationer for at vælge notifikationer til og fra.

5. Klik Slet konto for at slette din konto.
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4. Lav et opslag

Den nemmeste måde at dele og interagere med dit netværk er ved at lave et opslag. Dit
opslag vil blive synligt i dine følgeres nyhedsstrøm.

1. For at lav et opslag, skriver du, hvad du vil dele i boksen “Noget nyt du vil dele?” på din
profil. For at dele et link kopierer du bare dit link og sætter det ind i tekstboksen.

2. Du kan også tilføje et billede ved at klikke på billede-ikonet.

3. Klik på Slå op.

4. For at gå til din nyhedsstrøm klikker du på ikonet i det øverste venstre hjørne af
platformen.

5. Dit opslag er nu synligt i dine følgeres nyhedsstrøm, ligesom på alle andre social
medie-platformen. Voila!
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5. Udvid dit netværk

Det er MEGET vigtigt at, du udvider dit netværk og følger andre brugere på platformen!
På denne måde vil du kunne se andres opslag i din nyhedsstrøm. Er du klar til at udvide
dit netværk? Du vil ikke alene på opslag i din nyhedsstrøm, du vil også blive i stand til at
interagere med dit netværk på en både professionel og sjov måde.

1. For at finde andre på platformen skriver du deres navn i det øverste venstre søgefelt.
2. Deres profil vil nu vise sig under søgefeltet. Klik på denne.
3. Du bliver nu ført til personens profil. For at følge dem skal du klikke på Følg- knappen.
4. Følg knappen vil nu ændre sig til Følger. Dette betyder, at du nu følger denne person,
og du vil nu kunne se deres opslag i din nyhedsstrøm.
5. For at se din nyhedsstrøm klikker du bare på organisationens ikon i det øverste
venstre hjørne på platformen.

Du vil også modtage anbefalinger direkte i din nyhedsstrøm. Disse anbefalinger er
individuelle og baseret på kunstig intelligens for at øge sandsynligheden for, at de er
relevante for dig.
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6. Send og modtag beskeder

For at sende og modtage private beskeder til eller fra andre personer på platformen skal
du kigge på besked-funktionen.

1. Klik på Beskeder knappen øverst på siden.
2. Skriv navnet eller navnene på den eller de personer, du vil sende en besked til.
3. Begynd din samtale!
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7. Find og naviger i forløb på platformen

Der er forskellige måde at finde forløb på på platformen. Nedenfor finder du en
trin-for-trin gennemgang af, hvordan du finder et forløb ved at bruge søgefunktionen:

1. For at finde samtlige kurser til rådighed skal du klikke på bog-ikonen ved navn Forløb.

2. Gennemse forløbene og klik på det forløb, du ønsker at følge.
3. Så snart at du er på forløbet siden, kan du klikke på Deltag i forløb knappen for at
følge det.
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4. Læs Brugerbetingelser og klik på Bekræft for at bekræfte din deltagelse.

5. Har du brug for en genvej til alle dine forløb? Den har vi til dig! For at se alle forløb,
som du er i gang med kan du klikke på Mine forløb i toppen af siden. En liste af dine
forløb vil nu vise sig, og du kan klikke på hvilken som helst titel for at komme direkte til
forløbs siden!
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8. Aflevering af øvelserne

For at tjene øvelses tags skal du lave en øvelse aflevering, der kan godkendes.

1. Efter at du har gennemgået materialerne og videoerne, kan du finde øvelserne enten
ved at klikke på Øvelsestags-knappen i menuen i den venstre side eller ved at scrolle
ned på forløbssiden.
2. Du kan også se, hvor mange aktiviteter, der er nødvendige at gennemføre for at
færdiggøre det specifikke modul.

3. Et Øvelsestag viser sig i grøn. I dette eksempel hedder tagget Analyzing.
4. Klik på pil-knappen for at udvide den øvelse, du har valgt.

13



5. Du kan nu læs beskrivelse af tag, som forklarer, hvilke trin du skal følge for at
færdiggøre aktiviteten.

Note! Hvis en aktivitet er obligatorisk, vil det blive vist, som du kan se nedenfor. Dette
betyder, at du SKAL færdiggøre denne aktivitet for at kunne aflsutte modulet og for at
tjene alle videnstags for modulet.

6. Klik under Aktivitetstype for at se, hvilken afleveringsform, der bestemt.
7. En drop-down menu vil vise sig, og vil have muligheden for at vælge en af de to typer
af afleveringer; Kun tekst eller Kun vedhæftet fil.
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8.1 Hvis du vælger Kun tekst, vil en tekstboks vise sig, og du kan skrive dit svar direkte!
8.2 Når du er tilfreds med din besvarelse, klikker du på Indsend knappen.
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9.1  Hvis du vælger Kun vedhæftet fil, vil en afleveringsproces se således ud
9.2  Klik på Overfør-knappen.

9.3  Vælg det dokument, du ønsker at uploade fra din computer.
9.4  Klik på Åben-knappen, når du har valgt fil.
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9.5  Din aktivitetsaflevering vil vise sig.
9.6  Glem ikke at klikke på Indsend knappen!

10. Efter at du har indsendt din tekst, vil den blive gemt under Øvelsestags.
11. Hvis du aflevering er blevet modtaget men stadig venter på en godkendelse, vil et
gråt “Indsendt”-ikon vise sig i stedet.*
12. Et grøn ‘Godkendt’-ikon vil vise sig, hvis din aflevering er blevet godkendt.

*Du får en besked, så snart at din aflevering er blevet evalueret!
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9. Forstå videns- og øvelsestags

1. Hvert modul i et forløb har en række videnstags tilknyttet. Disse illustrerer de
vidensområder, som du vil tilegne dig ved at gennemføre hvert modul. Så snart at du har
gennemført alle obligatoriske aktiviteter i et modul, vil de tilknyttede videnstags blive
overført til din profil.

2. Ligeledes har hvert forløb en række øvelsestags. Disse fortæller, hvilke
grundkompetencer du arbejder med i forløbet. Efter at alle dine aktiviteter er blevet
godkendt på modulniveau, vil disse øvelsestags blive overført til din profil.

3. At have færdiggjort alle obligatoriske aktiviteter i hvert modul betyder at du har
færdiggjort det samlede forløb. Det betyder også, at du nu har optjent et forløbstag!
Tagsne fra forløbet vil blive synlige på din profil. Ved at klikke på den nedadgående pil vil
din bio udvide sig og gøre dine tags synlige.

4. På din profil viser sig nu en liste af forløb, som du har gennemført sammen med alle
de videns- og øvelsestags, som du har optjent.

18



På CanopyLAB respekterer vi dit privatliv. Derfor har vi gjort det muligt for dig at skjule
tags på din profil, hvis du har behov for det. Vi viser dig her hvordan:

1. Smut over til din profil og klik på Rediger.
2. Klik på det tag, du ønsker at skjule.
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3. Flyt cursoren fra det tag og kom tilbage til tagget uden at klikke på det. Du kan nu se,
at tagget har ændret farve til grå. Dette betyder, at tagget nu er skjult for andre brugere.
Det er kun synligt for dig.

4. Klik på GEM for at færdiggøre handlingen.
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10. Hold styr på din læring

Du kan bruge Dashboard-funktionen til at holde styr på din læringsproces.

1. Klik “Dashboard” i toppen af siden.

2. Her kan du se dine tilmeldte forløb, dine afsluttede forløb, din gennemsnitlige
gennemførselstid samt sessionslængde.
3. Du kan også se en oversigt over dine forløb. Når du har gennemført et forløb kan du
downloade et certifikat ved at klikke på download knappen til venstre for kursets navn.

21



Tak for at du bruger CanopyLAB platformen!

Vi håber, at du får en fantastisk oplevelse med at netværke med andre, lære og udvikle
dine færdigheder og kompetencer på platformen.

Hvis du oplever nogen som helst problemer, må du ikke tøve med at tage fat i os enten
på chatten via platformen eller på info@canopylab.com.
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