
Instruktioner för att delta i konferens via Zoom

För att ansluta till mötet, gör såhär:
• Se till att du har datorns högtalare påslagen för att kunna höra ljudet från mötet. Se till att 

ha bra uppkoppling för att få se bra bild under hela sändningen.
• Klicka på den utskickade länken till mötet.
• Om du har Zoom installerat på din dator/telefon kan du ansluta via appen. 
• Om du inte har Zoom installerat går det även att ansluta via din webbläsare utan att 

ha ett Zoom-konto. Detta alternativ funkar oftast bara via webbläsare på dator och                      
mötesupplevelsen via med detta alternativ vara begränsad.

• Se till att ha fixat med de tekniska bitarna i god tid innan mötet börjar. Du blir insläppt i 
mötet av en administratör vid utsatt starttid. 

• Du har möjlighet att till viss del få teknisk support under mötet, du skriver då i chatt till 
administratören som har namnet ”Teknisk support”. 

Tänk på!
• När du ansluter till mötet är din kamera och din mikrofon automatiskt avstängda.
• Du kan själv när som helst välja att starta/ stänga av din kamera. 
• Du kan inte själv starta din mikrofon i helgrupp. Under mötet kommer det finnas moment 

där du och andra deltagare blir indelade i slumpvis valda mindre grupper för att diskutera en 
fråga, då kan du starta din mikrofon.

• Vill du ställa en fråga under konferensen? Då gör du något av följande två alternativ:
 - Använd ”Räck upp handen” funktionen och vänta in att en administratör ger dig
  tillåtelse att starta din mikrofon. 
 - Skriv i chatten till en administratör. Då tas frågan upp i mån av tid.
• Konferensen kommer att spelas in och går att ta del av i någon form efterhand på. Om du 

väljer att starta din kamera i helgrupp ska du vara medveten om att du kan komma med i 
inspelningen. 

• Din närvaro och ditt engagemang går genom skärmen! Om du behöver jobba med annat 
samtidigt på din dator, stäng då av kameran. 


