
För dig som ska delta i ett Zoom-möte 
 
Här följer information och några tips för att mötet i Zoom ska fungera så bra som möjligt.  
 
INFÖR MÖTET 
1) Du kan vara med i mötet via dator, surfplatta eller en smart mobiltelefon. 
 
2) För att undvika rundgång och andra störande ljud är det bra att använda headset. 
Headsetets mikrofon kommer även att göra det lättare för andra att höra dig. Har du inget 
headset brukar mobilens hörlurar fungera.  
 
3) Det är mer pålitligt att använda en fast nätverkskabel istället för trådlöst. Det minskar 
också risken för hackande ljud och suddig skärm. 
  
4) Du kommer att få en länk till mötet via e-post. Om du vill så kan du testa Zoom före mötet 
här: https://arcada.zoom.us/test 
 
ANSLUTA TILL MÖTET 
1) Klicka på länken till mötet.  En ansvarig finns på plats före mötet så att du kan testa att din 
teknik fungerar.  
 

 
 
2) När du klickar på länken kommer du att få frågan om du vill ladda ner programvaran för 
Zoom eller om du vill öppna Zoom direkt i webbläsaren (exempelvis Internet Explorer, Safari 
eller Google Chrome). Det är inte nödvändigt att ladda ner applikationen. Du kan välja ”Join 
from your browser”. 
 
Vi rekommenderar dock att du laddar ner applikationen. Det kostar ingenting, men ljudet 
brukar bli bättre och du får också tillgång till fler funktioner, exempelvis får du möjlighet 
att prata med andra i mindre grupp i s.k. ”break-out rooms”.   
 
3) Vänta på att bli insläppt. Om värden inte har startat mötet ännu kommer du att få 
följande meddelande: Please wait for the host to start this meeting.  
 
 
 
 



UNDER MÖTET 
 
1) Mikrofon och kamera 
Videobilden är inte alltid nödvändig, men det är trevligt och praktiskt att se den som 
talar/lyssnar.  
 

 
 
Pilen på bilden pekar på ljud- och bildreglagen. De har ett rött streck över sig om de är 
avstängda.  
Under mötet stänger värden av ljudet för alla deltagare. När du begärt och fått ordet (se 
nedan) kan du själv sätta på ljudet genom att klicka på mikrofonen. 
 
Bredvid symbolerna för mikrofon och för video finns en liten pil. Om du trycker på den 
kommer du in i en meny där du t.ex. kan välja om Zoom ska använda inbyggd eller extern 
mikrofon/kamera. Här kan du också testa ljud och bild när värden har öppnat mötet, men 
innan det startar.  
 
2) Att se övriga deltagare 
 
Uppe till höger i bild kan du välja mellan ”gallery view” och ”speaker view”.  
 

 
 
När Speaker view är på så ser du den som talar i en större bild än övriga.  
När Gallery view är på ser du alla som är med i mötet. Inställningarna ändrar bara det du 
ser, så du kan ändra hur ofta du vill utan att det påverkar någon annan.  
 
3) Chat-funktionen 
Ett enkelt sätt att begära ordet eller att lämna en kommentar utan att sätta på mikrofonen 
är att skriva något i chatten. Under mötet kommer det att finnas en person som har ansvar 



för att ha koll på chatflödet. Personen meddelar den som talar att någon har begärt ordet 
eller att det finns en kommentar.  
 
Chatfunktionen finns här:  
 

 
 
Klicka på den och du får upp en chattruta i bilden där din kommentar syns när du skriver.  
I det inringade finns möjligheten att välja om det du skriver ska ses av alla, eller bara någon 
enskild. ”Everyone” är förvalt. 

 
4) Räcka upp handen 
För att begära ordet använder du funktionen ”räcka upp handen”.  
Klicka först på ”participants” (deltagare) som finns i samma rad som chatfunktionen. 
Du får upp ett fält till höger om bildrutorna. Längs ner i den finns ”raise hand” – inringad – 
m.fl.  
 

 



 
GENERELLA TIPS 
Bekanta dig helst med Zoom före mötet genom att ladda ner programmet och starta ett eget 
möte med bara dig själv eller någon vän. I gratisversionen av Zoom kan mötet vara max 40 
minuter. 
 
Testa ljud och bild före mötet. 
 
Undvik störande bakgrundsljud där du sitter.  
 
Ha mikrofonen avstängd (mute) när andra talar. 
 
Se över belysningen i rummet. Undvik att ha ljuset bakifrån eftersom du då syns mycket 
sämre.  
 
Kontrollera vad som syns i din bakgrund.  
 
Sitt helst inte flera vid samma dator/skärm.  

 
LYCKA TILL!  

 


