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Zoom, Teams, Skype, Jitsi och Face Time samt andra möten (i det som Hedvig och 
ugglan Helge kallar bild-telefoner) är sannerligen i ropet i dessa isolerings-karantän 
tider där vi rekommenderas att hålla oss hemma och inte äta ägg med släktingar. 

 
Inga Gill och Birgitta Andersson i ”Från A till Ö” från 1975. 

Här kommer en lektion så att ni som undrar hur det går till – och era gamla 
polare – vågar testa. 

Join a Zoom-meeting” – träffa polare digitalt! 

Jag börjar faktiskt i fel ände med ”den som blir uppringd” – alltså den som blir 
inbjuden till mötet. Och det är så här det går till i en dator. (Om man vill zooooma via 
mobilen, måste man ladda ner Zoom-appen. Plättlätt det också. Var inte rädda.) 

1. 
Det kommer ett mejl från den som är chef över mötet = den som bjuder upp till dans. 

2. 
Öppna mejlet. 

 

 

 

http://lotten.se/
https://www.svtplay.se/video/13839756/fran-a-till-o/fran-a-till-o-en-resa-orden-runt-idag-ord-pa-c
https://lotten.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/hedviguggla_telefontv.jpg


 

 

3. 
Klicka på den blåa länken som börjar med ”https”. Då öppnas ett webbläsarfönster. 

4. 
Om du är sprillans ny på Zoom-banan, får du nu en uppmaning att antingen ladda 
ner eller öppna zoom.us. Tacka ja, annars blir det inget prata av! 

  
Det kan se ut så här. 
 
 
 

 
Eller så kan det se ut så här. 

 

5. 
I det här läget kan det plötsligt komma en mening om att du är placerad i väntrummet 
eller liknande. Eller så släpps du in direkt. Vänta bara. PANG! DU ÄR INNE! 
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Då kanske det ser ut så här. Den som ”låter mest” syns i det stora fönstret. Min 
kompis har precis sagt “jag ska hämta lite vin” och gått från sin fåtölj. 

Om datorskärmen ser ut som på bilden ovan, kommer den stora bilden att bytas ut 
hela tiden beroende på vem som pratar. Detta tycker jag hämmar mig, för då vet jag 
att om jag bara ger talarstöd som “JA!” eller “NÄMEN”, så hamnar jag i jättefönstret. 

Därför byter jag till den här vyn, när alla är lika stora och den som pratar bara får en 
gul ram runt sig. (Bilden är från ett annat tillfälle med andra personer). 

 
Men det är alltså i min dator det ser ut så här då. Hur andra väljer att ha, vet jag inte. 

Man ändrar denna inställning i det övre högra hörnet. (”Speaker view”. Som jag har 
ringat in på bilden ovan. Men som bara syns om man sätter muspekaren på 
hörnet.) 

Såja! Det här är allt man behöver veta om man är den som blir inbjuden. Om bilden 
inte syns, är kameran inte på. Om ljudet inte hörs, är micken inte på. Och det ändrar 
man det i nedre vänstra hörnet. 
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