
Hvordan logger jeg på et Zoom-møte jeg blir invitert til? 

Noen minutter før møtet skal begynne kan du klikke på lenka du har fått i e-post. Det hender at lenka ikke 
er klikkbar, da kopierer du den og limer den inn i nettleseren.  

Dersom du ikke har brukt Zoom før, kommer det noen dialogbokser på skjermen slik at du får mulighet til å 
laste ned programvaren.  

Du har tre valg: 

a) Last ned Zoom desktop client  

1. Velg «Åpne Zoom» eller «download & run Zoom» - avhengig av hva som kommer opp på 
skjermen. 
2. Følg instruksjonene videre. Vi oppfordrer til så vidt mulig å benytte kameraet. Det gjør 
møteopplevelsen mer personlig. 

 

b) Delta via nettleser på PC/Mac  

1. Velg «start from your browser”  
2. Følg videre instruksjoner og gi tillatelser til bruk av mikrofon og kamera. Vi oppfordrer til så vidt 
mulig å benytte kameraet. Det gjør møteopplevelsen mer personlig. 
 

c) Delta via smarttelefon/nettbrett 

Last ned Zoom-appen fra Appstore/play store før du kobler på. Vi gjør oppmerksom på at det mangler 
noen funksjoner i appen sammenlignet med å delta via PC/Mac. Veiledningen på neste side er laget med 
utgangspunkt i deltakelse via Pc/Mac. 

 

 

 

 



 

På innsiden av møterommet 

 

1. Kontrollpanelet. Om symbolene ikke vises, hold musa nederst i Zoom-vinduet til disse dukker opp.  Ved å klikke på 
Participants får du opp liste med deltakere (7).  

 
2. Her kan du skru av og på både lyd og video av deg selv. Dersom du ikke skal si noe, så skru av lyden. Hvis du 
ønsker å si noe kan du be om ordet ved å trykke på «raise hand» (6). Når du får ordet kan du enten holde inn 
space/mellomromstasten på tastaturet eller trykke på mikrofonikonet (2) for å få lyd. Vi oppfordrer til at du har på 
kameraet. Det letter både kommunikasjonen og skaper en mer personlig og engasjerende møteopplevelse.   

3. Reguler størrelse på elementer. Mellom presentasjonen og møteleder er det to små streker som du kan dra i for å 
endre størrelsen på de to delene.  
 
4. Visning. Her kan du velge om du vil se alle som er med («Gallery») eller bare møteleder og presentasjon («Speaker 
view»).  
 
5. Chatboksen. Denne kommer opp som en frittstående boks, du kan sette musa øverst i denne boksen og dra den 
rundt på skjermen til der du vil ha den. Du kan også dra i sidene slik at den blir utvidet. Hvis det er mange som deltar 
og stor aktivitet her, kan det være lurt å ha den større slik at du får med deg alt. Du kan sende melding til alle 
(everyone), eller klikke på nedtrekkspila og sende en privat beskjed - vanligvis til møteleder eller assistent. Vær 
oppmerksom på at møteleder ikke ser denne boksen samtidig som presentasjonen vises.   
 
6. «Raise hand» kan du klikke på dersom du har et spørsmål eller noe du vil si. Det er akkurat som å rekke opp hånda 
i et fysisk møte, og møteleder får beskjed i riktig rekkefølge og kan ta deg inn i møtet. Møteleder kan også stenge 
eller slå på lyd og video.  

7. Deltakeroversikt. Dersom møtet er satt opp slik at du kan se hvem som er med, ser du listen her.  
Raise hand vises her, og oversikt over hvem som har lyd og video av eller på.  
 
8. Skjermvisning. Her ser du hvem sin skjerm vi ser på, og den blå er hvem som snakker til enhver tid. 
 
9. Opptak. Dersom møteleder tar opptak, lyser det rødt her. Møteleder gir beskjed på forhånd hvis det blir gjort 
opptak.  

 


