
Deltagarmaterial

Får ej spridas utanför Svenska FN-förbundet.

GRUNDKURS 
I ZOOM



ATT DELTA I ETT MÖTE 
VIA

INSTALLERAD ZOOM



Om du deltar via en 
dator ser ett Zoom-möte 

ut så här. 

Vissa knappar i menyn 
kan skilja sig åt, 

beroende på dina egna 
inställningar.



Om du har Zoom 
installerad i datorn, 

så ser Zoom ut så här 
när du har loggat in. 



Den här delen behövs för att logga in på 
ett Zoom-möte via en dator, Ipad eller 
liknande. 

INBJUDAN I MEJL
Så här ser en inbjudan från Zoom 
ut när du får den t.ex. via mejl 
eller en kalenderfunktion.

Den här telefonnumren använder du om 
du vill ringa in med ett vanligt 
telefonsamtal till ett Zoom-möte. Du 
använder då samma meeting ID och 
passcode som ovan. 



Klicka här för att öppna 
din installerade Zoom.

När du klickar på länken i en 
inbjudan från Zoom så kommer 
du antingen hit eller direkt in i 
Zoom, beroende på dina egna 
inställningar. 



Klicka här för att få 
ljudet via datorn. 

Det gäller även om 
du vill använda 

hörlurar. 
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Om du hör en ringsignal, 
svara ja. Om du inte hör 
signalen, svara nej så provar 
Zoom en annan högtalare. 

Säg något, tex ”testar” och 
vänta. Om du hör dig själv 
spelas upp, då funkar 
mikrofonen och du svarar då ja. 

ATT TESTA LJUDET



ATT RINGA IN FÖR LJUD

Om inte ditt datorljud fungerar, 
kommer Zoom att be dig ringa in från 
en vanlig telefon för att få ljud. Du 
behåller bilden i datorn.

1. Välj Sverige som ”Country/Region”

2. Ring från din vanliga telefon till ett 
av de nummer som visas.

3. Ange ”Meeting ID” och #

4. Ange ”Participant ID” och #

Zoom förstår nu att du har ljud via 
telefonen och bild via datorn, och 

lägger ihop de två. 

Extrafunktion – var inte en 
del av grundkursen, men 

mycket bra att kunna. 
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VIRTUELL BAKGRUND
Virtuella bakgrunder är roliga, men har några brister.
• De fungerar inte i alla datorer, se exempel till höger.
• De kan göra så att ditt ljud och din bild blir långsammare och 

sämre.

Om du inte har några virtuella bakgrunder när du först klickar 
här, så behöver du ladda ner dessa från Zoom eller ladda upp 
en egen bild att använda.



Att skicka meddelanden i mötet

Chatten är ett smidigt sätt att 
kommunicera med andra under ett 
möte utan att störa den som 
pratar. 

Bredvid ”to” väljer du vem du vill 
skicka meddelande till. 

Tryck ”enter” för att skicka”.

Det går att skicka filer via chatten, 
men det brukar tyvärr inte fungerar 
särskilt väl. Det är oftast bättre att 
skicka dem via t.ex. mejl.


