
Zoom för studenter 
- en guide

Zoom är ett vanligt verktyg för undervisning på nätet. 
Det är också ett bra verktyg för dig som student som vill 
träffa dina studiekamrater digitalt. Som student kan du 
både vara deltagare i ett möte och värd för ett möte.

Det här är en guide till de vanligaste funktionerna i Zoom.

Jag vill: Åtgärd: Stödmaterial:
Skapa konto och 
logga in

Gå till http://zoom.umu.se/ Ladda hem och installe-
ra Zoom (Windows)

Ladda hem och installe-
ra Zoom (Mac OS)

Delta i ett möte Klicka på den möteslänk du 
erhållit i inbjudan, där bör det 
även framgå vem som är mö-
tesvärd och tid för mötet.

Första gången? Se raden ovan.

Delta i ett Zoom-möte 
(instruktion på 
engelska)

Skapa ett nytt 
möte

Du kan skapa upp ett nytt 
möte både via Zoom pro-
gramvaran du laddat ned på 
datorm och när du loggat in 
via zoom.umu.se > My account 
>Meetings

Skapa ett nytt möte 

Bjuda in 
deltagare

Du kan bjuda in deltagare via 
en länk eller direkt inifrån ditt 
mötesrum. Möteslänken kan 
användas för skicka e-post el-
ler publiceras i lärplattform.

Alternativ för att bjuda 
in mötesdeltagare 
(instruktion på 
engelska)

Dela möteslänken i lär-
plattform

Välj "Sign in with SSO" och 
logga in med ditt Umu-id.

https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-for-windows/
https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-pa-mac-os/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-
http://www.zoom.umu.se/
https://manual.its.umu.se/skapa-ett-nytt-zoommote/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362183-How-Do-I-Invite-Others-To-Join-
https://manual.its.umu.se/zoom-schemalagg-ett-mote-i-appen-och-publicera-moteslank-i-larplattform/


Jag vill: Åtgärd: Stödmaterial:
Lära mig 
navigera i ett 
Zoom-möte

Väl inne i ett zoommöte kan 
du redigera ljud- och bild-
inställningar, chatta, dela 
dokument och filer, dela skärm 
med mera.

Navigation och inställ-
ningar i ett Zoom-möte

Om chatten (instruktion 
på engelska)

Dela filer i chatten 
(instruktion på 
engelska)

Spela in en 
video från mitt 
möte och 
publicera den

Det är möjligt att spela in ett 
möte, spara den lokalt på 
dator och ladda upp den i 
lärplattform via UmU Play.

Spela in ett Zoommöte

Hantera mina 
deltagare

Som mötesvärd (ofta den som 
bjudit in till mötet) har du fler 
kontroller än deltagare - du 
kan till exempel ge någon 
behörighet att tala om de 
räcker upp handen.

Inställningar för dig 
som mötesvärd 
(instruktion på 
engelska)

Skapa grupper 
(sk. Breakout 
rooms)

Du kan dela in dina mötes-
deltagare i grupper under 
pågående möte för t. ex. 
diskussion i bikupor

Skapa och hantera 
”breakout rooms” (in-
struktion på engelska)

Visa en white-
board

Du kan dela en whiteboard 
med ”share screen” för att till-
sammans med dina deltagare 
rita eller skriva fram något.

Använd whiteboarden 
för att göra noteringar 
och anteckningar 
(instruktion på 
engelska)

Skapa interakti-
vitet genom en 
omröstning

Det finns inbyggd funktion för 
röstning, ”polls”.Om du inte 
ser denna i dina möte kan du 
behöva aktivera funktionen 
under ”meeting settings”.

Skapa omröstningar för 
dina Zoom-möten 
(instruktion på 
engelska)

Som student loggar du in i Zoom med ditt Umu-id. 

Här hittar du alla manualer som Umeå universitet har för Zoom.

Fler manualer samt filmer hittar du i Zooms Help Center. 
Zooms egna manualer är på engelska.

https://manual.its.umu.se/zoom-installningar-i-ett-mote/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445-In-Meeting-Chat
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/209605493-In-Meeting-File-Transfer
https://manual.its.umu.se/spela-in-ett-mote-i-zoom/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362603-Who-Is-The-Host-Of-The-Meeting-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313-Managing-Video-Breakout-Rooms
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005706806
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-Meetings
https://manual.its.umu.se/?s=zoom
https://support.zoom.us/hc/en-us

