
INSTRUKTIONER FÖR MICROSOFT TEAMS - DELTAGARE 

Inför mötet - Var förberedd! 

 

1. Sätt dig i en lugn miljö, inte där en mängd personer riskerar att störa dig under mötet 

2. Kontrollera din utrustning – allt skall fungera 

a. Dator (laptop eller stationär) 

b. Headset med mikrofon kan vara bra 

c. Kamera i funktion (OBS! använder du en stationär dator saknas oftast kamera och du behöver 

en extern kamera) 

d. Annan plattform (mobiltelefon, ”ipad”) 

3. Kontrollera att din nätuppkoppling är tillräckligt bra (skall klara av att kunna visa filmer samt andra 

deltagares kamerabild) 

4. Se till så du vet hur du kopplar upp (och ned) till Microsoft Teams, testa före utbildningstillfället så att 

du vet att och hur det fungerar 

5. Koppla upp minst fem minuter innan mötet startar så att du vet att dator, ljud och bild fungerar för 

det aktuella utbildningstillfället 

6. Du ställer manuellt in om du vill ha kameran och mikrofonen av eller på. Det bästa alternativet är 

kameran på men mikrofonen av. 

  



7. Bildguide till Teams 

 

Klicka på länken till Teamsmötet. Om du inte har laddat hem Teamsappen så öppnas mötet i din webläsare. 

 

Nedan följer några bilder på hur det ser ut i Teamsappen. 

 

Startbild – så här ser det ut när du klickat på länken till ett möte. Här kan du kontrollera dina inställningar 

(kamera, mikrofon m.m.) 

 



 

När du gjort dina inställningar så välj Anslut nu. 

 

 

 

Du är nu inne i mötet. Antingen så har du kameran på (övre bilden) eller så är den av (undre bilden) 

 

 

 

 

 



 

Om du vill göra administratören uppmärksam på något så kan du först rikta musen mot ikonen med en hand 

och en glad gubbe.  

 

 

Sedan väljer du någon av ikonerna, där hand (ikonen till höger) betyder att du vill säga något. Glöm inte att 

sätta på mikrofonen om du sedan vill ställa en fråga. 

 

 

Vill du skriva något i chatten så klickar du först på pratbubblan och sedan skriver du i chattfönstret till höger. 

 


