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Zoom i Sverigesalen 
Förberedelser 
Skapa ditt konto i Zoom genom att surfa till https://fhs-se.zoom.us och följ instruktionerna. Dina 

inloggningsuppgifter är alltid ditt FHS-konto. 

Ladda ner klienten till din dator. Den laddas ner automatiskt när du startar ett möte, du hittar den 

också här https://zoom.us/support/download.  

Sedan kan du logga in i Zoom-klienten eller via webbläsaren för att delta i eller skapa Zoom-rum. Den 

här manualen utgår från Zoom-klienten. 

När du laddat hem klienten öppnar du den lättast genom att söka på zoom i startmenyn och klicka på 

Start Zoom: 
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När du öppnat Zoom-klienten kan du schemalägga ett möte genom att klicka på Schedule. Då får du 

upp ett fönster med ett antal möjliga inställningar: 

 
 

Ovan är tips på inställningar att göra i förväg. När du är klar klickar du på Schedule, då skapar Zoom 

ett Outlook-brev med en möteslänk som ser ut som så här: https://sunet.zoom.us/j/0123456789. 

De tio siffrorna är unika för det mötesrum du skapat och kallas för rum-ID. 
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Dela länken till mötesrummet med studenterna, till exempel genom att göra ett anslag i itslearning 

med länken: 

 

På så sätt vet studenterna vilket mötesrum de ska ansluta till. 

 

I Sverigesalen 
1. Starta systemet i Sverigesalen.  

a. Välj lokal presentation och webbmöte 

b. Stationär dator 

c. Föreläsning 

d. Podiemikrofon 

 

2. Logga in med ditt egna FHS konto på Sverigesalens stationära dator. 
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Starta mötet 
Öppna Zoom-klienten på datorn. Välj Meetings i botten på klienten och starta ditt schemalagda 

möte: 

 

Anslut datorns ljudenheter genom att klicka på den gröna knappen Join with Computer Audio: 
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Begränsa ansluta deltagares rättigheter 
Stäng av möjligheten för deltagarna att starta sina mikrofoner genom att klicka på Manage 

Participants och More och avmarkera Allow participants to unmute themselves: 

 

För att ingen annan än du som värd för mötet ska kunna dela skärm så klickar du på vita pilen bredvid 

Share-knappen och väljer Advanced Sharing Options… 

 

Där väljer du följande inställningar: 
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Visa presentation 
Öppna presentationen på datorn för att dela den med deltagarna. Klicka på Share och välj 

presentationen som ska visas. 

Dölj videopanel och slå av ritfunktion 
Som mötesvärd kan du välja att inte visa videopanelen genom att klicka på More och Hide Video 

Panel. Då döljs alla andra deltagare för studenterna i föreläsningssalen. 

När du delar din presentation kan du ta bort deltagarnas möjlighet att använda ritfunktionen under 

en skärmdelningen. Under More hittar du inställningen Disable participants annotation som stänger 

av den funktionen: 

 
 

Starta inspelning 
Tala om för deltagarna att föreläsningen kommer att spelas in. Starta inspelningen genom att klicka 

på Record. Klicka på Pause om ni tar en paus och Resume när föresläningen fortsätter: 

 

När föreläsningen är klar, klicka på Stop Recording och End Meeting. Inspelningen sparas lokalt på 

datorn när mötet avslutas. 
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Efter föreläsningen 
Hitta inspelningen genom att gå till documents\zoom, mappen är döpt efter datum och klockslag när 

inspelning startade: 

 

 

Dubbelklicka på den första filen så att den konverteras: 

 

 

Det kan ta en stund för filen att konverteras om inspelningen är lång, slå därför inte av datorn utan 

logga ut istället om du måste lämna salen.  Du behöver bara starta konverteringen manuellt första 

gången du spelar in. Därefter startas den automatiskt när du avslutar mötet. 

När konverteringen är klar kan du klicka på filen playback för att se inspelningen: 

 

 

  

mailto:lms@fhs.se


2018-11-20  Komma igång med Zoom i Sverigesalen 

8 
Support: lms@fhs.se 

Checklista 
 Starta mötesrum 

 Avmarkera Allow participants to unmute themselves 

 Ställ in så att endast mötesvärden kan dela skärm 

 Dela din presentation/skärm 

 Dölj videopanel och slå av ritfunktionen 

 Starta inspelning 

 

Fallgropar 
o Inloggningsproblem om du har loggat in på zoom.us istället för fhs-se.zoom.us 

o Svajig uppkoppling kan göra att host kastas ut och kommer in i mötesrummet utan att det märks 

men tappar skärmdelning och mikrofon 

o För lite diskutrymme på datorn för att spara inspelning 
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