
Zoom 
För handledare, kursassistenter och mötesledare



Inloggning

Då man startat Zoom-appen kommer man 
först till inloggningsskärmen.

Här kan man logga in med sitt eget eller 
med klubbens ZoomID.



Listan med bokade möten

Då man loggat in visas vanligen listan 
med bokade möten. Om listan inte 
visas klickar man på knappen 
Meetings i menyraden överst i 
fönstret.

För att se länken till ett möte markerar 
man mötet i listan och klickar på Show 
Meeting invitation.



Mötesinbjudan

Länken är den rad som markerats på bilden.



Hemskärmen

Man kommer till hemskärmen 
genom att klicka på Home på 
menyraden.

Här kan man starta ett möte utan 
att schemalägga det genom att 
klicka på New Meeting.

För att schemalägga ett möte 
klickar man på Schedule.



Schemalägg ett möte

Man börjar med att fylla i namnet på mötet eller 
kursen.

Därefter fyller man i datum och starttid.
Om det gäller en kurs, junta eller annan aktivitet som 
omfattar flera träffar markerar man i stället rutan 
Recurring meeting. Det innebär att samma länk kan 
användas för alla instanser av aktiviteten.

Man markerar sedan Video on för både värd och 
deltagare.

Om man bokar mötet från sin egen dator så kan 
programmet inte lägga in mötet i kalendern. Detta 
orsakar ett felmeddelande från Outlook. Man kan 
ignorera felmeddelandet.



Logga ut!

Eftersom klubbens Zoom-abonnemang 
används av flera personer är det mycket 
viktigt att man loggar ut direkt efter  det 
att man avslutat ett möte eller en bokning.



Starta ett möte

Man startar ett möte genom att logga in, gå till 
fliken  Meetings, markera det aktuella mötet och 
klicka på Start.

Först ligger enstaka möten som är schemalagda till 
en viss dag och tid. De ligger i kronologisk ordning.

Efter de schemalagda mötena ligger återkommande 
möten (recurring meetings).



Inloggad

Då man loggat in kan man 
kontrollera att man syns mitt 
i bildfönstret, ljuset är bra 
och att bakgrunden inte är 
störande.

Om datorns grafik medger 
det kan man använda en 
valfri bild som bakgrund.





Släpp in deltagare i mötet
Då man klickar på 
Participants så öppnas ett 
fönster med listor på dem 
som är inne i mötet och 
på deltagare som väntar 
på att släppas in.

Här har man också 
möjlighet att stänga av 
ljud och bild från vissa 
deltagare och att döpa 
om sig själv.

Längst ner i menyfältet 
finns en knapp Mute all
med vilken man kan 
stänga av ljudet för alla.



Speaker view/Gallery view

Uppe till höger på skärmen 
finns två knappar.

Med den ena kan man växla 
mellan fullskärm och 
förminskat fönster.

Med den andra knappen 
växlar man mellan lika stora 
bilder av alla deltagare 
(Gallery View) och en 
förstorad bild av den som 
talar (Speaker View).



Dela skärmen

För att visa bilder, 
presentationer eller 
dokument från sin dator 
klickar man på Share screen i 
mitten av menyfältet.

Då visas miniatyrer av de 
skärmar som kan visas.

Väljer man Screen så visas 
PCns skärm och man kan 
köra och demonstrera valfria 
appar.



Dela skärmen 2

Sedan söker man sig fram till det 
man vill visa.

På detta sätt kan man visa och köra 
vilket program som helst utom 
Zoom.

Man kan när som helst stoppa eller 
pausa skärmdelningen genom att 
klicka på Stop sharing i det lilla 
menyfältet upptill på skärmen.

Man bör förbereda 
skärmdelningen genom att ha det 
man vill visa lätt tillgängligt t ex på 
skrivbordet.



Kör i förminskat läge

Om man kör förminskat 
läge så kommer 
deltagarlistan att visas 
bredvid bilderna av 
deltagarna.

Vid skärmdelning 
kommer en del av 
deltagarna att visas i 
högerkolumnen. Det gör 
att man får visuell 
återmatning under 
presentationen



Zoom breakout rooms (grupprum)

Starta ett Zoom-möte som 
vanligt och släpp in 
deltagarna



Skapa grupprum

Börja med att klicka på Breakout Rooms på menyraden. 



Skapa grupprum 2

Klicka upp det antal grupprum som du 
tror att du maximalt kommer att 
behöva.

Ta till i överkant. Det går inte att lägga 
till flera rum när man startat 
gruppaktiviteterna utan att stänga alla 
rum först.

Klicka Manually för att dela upp 
deltagarna manuellt.

Klicka sedan på Create Rooms.



Dela upp deltagarna

Klicka på Assign på raden för det första 
grupprummet.
Då öppnas en lista med deltagarna.
Man bockar för de som skall vara i det 
rummet.
Sedan går man vidare och skickar 
deltagare till rum 2 och så vidare.



Öppna grupprummen

Då man är klar med fördelningen klickar man 
på Open all rooms för att öppna 
grupprummen.

Deltagarna får upp rutor på sina skärmar där 
de ska acceptera att de flyttas till 
grupprummen.

Deltagarna kan klicka på en röd knapp för att 
lämna grupprummen när de är klara.
Knappen har olika namn beroende på vilken 
typ av enhet man har.



Avsluta mötet

För att avsluta mötet klickar man på End nere till höger på 
skärmen, och väljer End meeting for all.



Ta bort mötet från listan

Om man haft ett enstaka möte, eller om 
mötesserien är slut, går man till skärmen 
Meetings och klickar på Delete för att ta 
bort mötet från listan.



Logga ut!

Glöm inte att logga ut när mötet avslutats.


