Zoom för utbildare
Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.

Installera Zoom på din dator........................................................................ 1
Logga in och se inställningar........................................................................2
Installera Zoom på mobil enhet och logga in.........................................3
Boka och bjud in till möte...............................................................................4
Håll ett möte i Zoom........................................................................................7

1. Installera Zoom på din dator
1 a. Gå till https://zoom.us. Är det första gången kan du gå till ”Plans & Pricing” för att se vilken typ av
konto som passar dig bäst.
1 b. Klicka på ”SIGN IN”. Första gången klickar du på
”SIGN UP IT´S FREE” för att skapa ett konto.

1 c. För att kunna använda alla funktioner i Zoom
behöver du installera Zoom-klienten.
Klicka på ”Resources” och sen ”Download Zoom
klient”.
Följ instruktionerna precis som när du gör andra
installationer på din dator.

När klienten är nedladdad finns den här ikonen
på din dator.

2. Logga in och se inställningar
2 a. Du kan logga in på två sätt. Antingen via zoom.us eller genom att klicka på ikonen på ditt
skrivbord. När du är inloggad kan du boka möten, se kommande möten och göra flera olika
inställningar för ditt konto.
2 b. Du hittar inställningar på olika ställen beroende på hur du loggar in.
Startsida och inställningar inloggad via klient

Startsida inloggad
via zoom.us

Inställningar

Inställningar via
zoom.us

3. Installera Zoom på mobil enhet och logga in
3 a. Vill du använda Zoom från din mobila enhet behöver du ladda ner
applikationen. För Apples produkter finns appen i Appstore och för
Android i Google Play.
3 b. Klicka på ”Sign in” och logga in med dina uppgifter.

4. Boka och bjud in till möte
4 a. Innan du bokar ett nytt möte, börja alltid med att dubbelkolla inbokade möten. Detta
för att din bokning inte ska krocka med något annat möte. Det är extra viktigt om du
delar kontot med flera andra. Du ser bokade möten genom att klicka på ”Meetings” där
kommande möten visas i datumordning till vänster.

4b. Klicka på ”Home” i övre menyraden och klicka sen på Schedule.

4 c. Välj inställningar för ditt möte. Tänk på att döpa det tydligt.

Ge mötet ett ämne. Glöm inte att
ange vem som bokar mötet.
Ange datum, tid och längd på mötet
Ange om det är ett återkommande
möte
Skapa ett mötes-ID
Välj om mötet ska ha ett lösenord
Gör video- och ljudinställningar

Välj kalender för att bjuda in deltagarna och lägga in mötet i kalendern
Gör specifika inställningar för om
deltagarna får komma in i mötet före
värden, om mikrofonerna ska vara
på eller inte och om mötet ska spelas
in.

4 d. När du klickar på ”Save” blir du dirigerad till en nästan färdigställd inbjudan som utkast i
din mejl.
Skriv om texten och gör inbjudan mer personlig och med en tydlig koppling till ditt företag.
Det viktigaste är att länken för mötet är med. Väljer ni att förmedla länken på annat sätt
är det bara att kopiera den och skicka den på önskat sätt.

5. Håll ett möte i Zoom
Som värd för ett möte är det viktigt att du loggar in i god tid. Dels för att säkerställa att all teknik
fungerar såsom ljud och bild, men även för att du kanske vill testa din presentation.
Beroende på inställningar för mötet kan det vara så att deltagarna hamnar i ett så kallat väntrum innan de släpps in i mötet av dig. När de klickat på länken får du en notis om att de väntar
och måste aktivt släppa in dem genom att klicka på ”Admit”.
Du kan välja att göra det på varje deltagare eller så väntar du till utsatt tid och klickar på ”admit
all”, då släpper du in alla samtidigt. Ge dem gärna en stund att få ordning på ljud och video.

Menypanelen
Som värd för ett Zoom-möte kan du hantera flera saker i det aktiva fönstret och via menyraden
som visas nedan.

Hantera din mikrofon och kamera. För mer inställningsalternativ klicka på den lilla pilen. Här kan du välja vilken
kamera eller mikrofon som ska vara aktiv eller välja bakgrund till din video.
En lista med alla deltagare. Klickar du på den dyker listan
upp till höger på skärmen. Här kan du se vilka som deltar i
mötet, vilka som räcker upp handen samt om deras mikrofon/kamera är på. Klickar du på den lilla pilen kan du bjuda
in ytterligare deltagare till pågående möte.
Se instruktionsfilm här
När deltagare klickar på Participants ser de en lite annan vy.
Här kan de bland annat räcka upp handen, svara ja/nej eller
be om en kafferast. Ett bra sätt att snabbkommunicera med
sina deltagare.
Här kan du skapa enkäter som du delar med dina deltagare.
Be dem reflektera över eller svara på några frågor under
mötets gång. När du ska skapa frågorna blir du hänvisad till
att göra det i Zooms webb-gränssnitt på zoom.us.
Se instruktionsfilm här
Chatta med deltagarna, antingen hela gruppen eller med en
och en. Chatten öppnas till höger på skärmen. Om du ska
använda chatten som ett verktyg under utbildningens gång
kan det vara bra att ha en bisittare som hjälper till att hålla
koll på inkommande meddelanden.

Visa/dela din skärm, utvalda filer som du själv väljer eller
använd Zooms whiteboard för att rita upp något. Ska du
visa en film är det viktigt att du klickar i ”Share computer
sound” och Optimize for full screen video clip” för att få en
så bra upplevelse som möjligt. Se instruktionsfilm här.
Spela in pågående möte. Spara i Zooms cloud eller lokalt
på din dator. Dubbelkolla hur länge den sparas in Zooms
molnlösning.
För att dela in deltagarna i digitala grupprum klickar du på
”Breakout rooms”. Se instruktionsfilm här
Efter uppdatering har Zoom samlat alla interaktionsverktyg under symbolen ”Reactions”. Här kan du eller dina
deltagare reagera på vad som sägs, eller svara på en fråga
genom att klicka ja eller nej. Det är även här deltagaren ber
om ordet genom att klicka på ”Raise Hand”.
I äldre versioner av Zoom finns några av dessa funktioner
under symbolen ”Participants”.

Andra funktioner i Zoom
Zoom kan vara ett kraftfullt verktyg när du fjärrundervisar och nedan får du tips på funktioner som
kan lyfta din undervisning ytterligare.

Annotation
Annotation betyder anteckning/notering och är en funktion som du kan använda om du vill aktivera dina deltagare. Funktionen innebär att du delar till exempel en bild och ber dina deltagare att
rita eller skriva på den. Du kanske vill göra en fyrahörn-övning eller helt enkelt att en deltagare ska
rita hur den ska köra i en cirkulationsplats.

Här kan du som värd rita
eller skriva på bilden.

Det går att inaktivera den här möjligheten
för deltagarna.

Här har deltagarna ritat på
bilden som värden har delat.

Inställningar för Annotation
I klienten på din dator klickar du på hjulet uppe till höger och sen på ”Share screen”. Välj sen
Advanced. För att aktivera annotations klickar du i rutan.

Loggar du in på zoom.us går du till ”Settings” som du ser i menyn på höger sida. Scrolla sen till
avsnittet ”In Meeting (Basic)”. Där hittar du inställningarna för Annotations.

View
När du är inne i Zoom kan du välja hur du vill att deltagarna ska synas på din skärm.
Uppe till höger på skärmen finns en knapp som heter ”View”. Här kan du välja att se dina deltagare
på två olika sätt:

Den som pratar visas i en stor ruta och de andra
deltagarna syns i mindre rutor ovanför.
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Alla deltagare visas i ett rutnät på din skärm.

