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Videokonferenssystem –Deltagarmanual 

 

 



För att kunna delta på lektioner 

online behöver du en dator… 
 med minst 0,5 Mbit/s i 

båda riktningarna, gärna 2.0 

Mbit/s.  

 Ett mobilt bredband 

fungerar inte alltid 

beroende på att 

hastigheten varierar.  

 Kolla din hastighet på 

www.bredbandskollen.se   

en dator med kamera 

bredbandsuppkoppling… 

http://www.bredbandskollen.se/


Du kan också delta via en iPhone, 

Android eller surfplatta! 
Ladda ner appen 
GoToMeeting.  

 

 

Om du har dålig 
uppkoppling är det 
bättre att delta på 
lektionen via 
mobilen/surfplattan 
som kräver mindre 
bandbredd. 



För att minimera störningar på lektionen 

rekommenderar vi att du använder… 

…ett headset 

 Kontrollera att ditt 

headset fungerar i 

god tid innan första 

lektionstillfället.  

  Tänk även på att 

vissa headset har 

on/off knappar eller 

volymreglering på 

sladden eller 

hörlurarna.  

 



Enklast är att logga in via länken… 

…på din kurs i Vklass 



Klicka på Run… 

Ange ditt namn och mejladress. 

Ditt möte startar inte förrän läraren är 

inloggad. 



Du kan också 

logga in genom 

att klicka  på 

verktyg i 

vänstra 

kolumnen i 

Vklass 



Klicka på ”Delta i en videokonferens” 



Ange det ”Meeting ID” som du fått 

från din lärare 

Tryck på ”Continue” och sedan  

om det behövs ”kör/run” eller liknande 



När läraren har startat mötet kan 

du se det här… 



eller lärarens bildskärm 



LJUDET 

Tryck på mikrofonen i 

GoToMeeting panelen 

för att sätta på eller 

stänga av mikrofonen.  

Det lyser grönt när 

mikrofonen är på. 

OBS! Om ni är många 

närvarande kan det vara 

bättre att ha ljudet avstängt 

när du inte pratar! 



LJUDET 

Kontrollera också att 

”Mic & Speakers” är valt 

ifall du inte använder 

telefonen 

Du kan trycka på test om 

du vill kontrollera ditt ljud, 

då öppnas en ny ruta…  



LJUDET 

test 
Om din mic 

fungerar syns 

det grönt på 

mätaren när 

du pratar 

Klicka på 

”Play 

Sound” för 

att kolla om 

dina 

högtalare 

fungerar. 



LJUDET – Om det inte fungerar 

Kontrollera 

först att 

kablarna 

sitter rätt 



LJUDET 

 

Det här är ljudikonen 

Kontrollera att du har ljudet på genom att se på 

ljudikonen nere i bildskärmens högra hörn. 



Så här ser det ut när ljudet är av 

Vänsterklicka på ikonen och höj ljudet 

eller använd snabbfunktionen på tangentbordet 



Du kan även högerklicka på 

ljudikonen och öppna 

volymkontrollen 



Hör de andra deltagarna ett eko när 

du pratar?  

Högerklicka på ljudikonen och välj alternativ för volymkontroll 

Kontrollera att endast headset är på och inte högtalarna på datorn. 



Om du har problem med datorn 

som inte kan lösas… 
 

kan du alltid prova att starta om datorn… 

 

 

 

 

 

 

ibland hjälper det 

 



WEBKAMERAN 

Du sätter på din 

kamera genom att 

klicka på 

kameraikonen i 

GoToMeeting 

panelen. 



WEBKAMERAN 

Du kan också använda knappen ”Webcams” i övre 

vänstra hörnet för att visa din egen eller de andras 

kameror. 



BILDSKÄRMEN… 

Kan du förstora eller förminska genom att klicka på 

”Zoom” och välja alternativ. 



Du kan dölja eller visa 

konferensfönstret genom att… 

klicka på GoToMeeting ikonen nere i vänstra startfältet 



PANELEN 

Kan du dölja 

eller visa 

genom att 

trycka på 

pilen i det 

orange fältet 

uppe till 

vänster.   



Du kan se deltagarna… 

genom att trycka 

på plus vid 

”Attendee List”. 

 

När du vill dölja 

deltagarlistan 

trycker du på 

minus. 



Om du vill ändra det namn som 

syns… 

trycker du på 

”File”. 

 

Där väljer du 

”Edit your 

Name and 

Email”. 



CHAT 

Finns i nedre 

delen av 

GoToMeeting 

panelen. 

 

 

Skriv dit 

meddelande här 

och tryck på 

Enter eller 

Send 



CHAT 

Om du trycker 

på pilen kan du 

välja att rikta ditt 

meddelande till 

alla…  

eller till endast 

läraren eller 

någon annan 

deltagare . 



CHAT 

Du kan spara 

chatten innan 

lektionen slutar 

genom att trycka 

på ”File”. 

 

Där väljer du 

”Save Chat 

Log”. 



Din lärare kan rita eller peka på 

bildskärmen… 



och om du ser en penna i panelen 

kan du också rita i dokumentet 

Tryck på 

pennan och 

välj alternativ 



Om du får följande meddelande… 

kan din bildskärm visas för deltagarna.  

Du kan på så vis visa en förberedd 

presentation eller redovisning. 

Din skärm visas inte förrän du 

accepterar det. 



Nu är du presentatör och har 

tillgång till fler verktyg i panelen 

Om du väljer 

att avböja att 

visa din 

bildskärm kan 

du trycka här 

för att tillåta 

det. 



Du eller din lärare kan välja att låta 

andra styra mus och tangentbord… 

genom att 

trycka på 

”Give 

Keyboard & 

Mouse”. 



När du är klar med din presentation 

Trycker du på 

”Change 

Presenter” 

och ger tillbaks 

rättigheten till 

din lärare eller 

näste elev. 



När du vill lämna videokonferensen 

Kan du trycka 

på ”File” och 

välja ”Exit- 

Leave 

Meeting” , 

 

Du kan också 

avsluta genom 

att trycka på 

X i högra 

hörnet. 



Lycka till med GoToMeeting! 

Ta kontakt med IT-support på telefonnummer 

0240-565900 om du har frågor. 

 


