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Hvordan deltager jeg i et Zoom møde?



Zoom i din browser

1. Deltag i møde
Når du klikker på linket fra din invitation til Zoom 

mødet vil Zoom åbne i din standart browser. Du 

vil blive bedt om at indtaste dit navn. Det navn du 

indtaster vil kunne ses af de andre deltagere. 

Introduktion til Zoom
Zoom er en digital videotjeneste, som gør det muligt at deltage i møder, online undervisning, 

webinars m.m. Det er muligt at tilgå zoom via din browser, desktop eller ved at downloade Zoom 

applikationen til din mobil eller tablet. I din invitation til Zoom mødet har du modtaget et link eller 

et ID nummer. Dette skal bruges for at deltage i mødet.

2. Join from Browser
Ønsker du ikke at downloade Zoom kan du vælge at 

deltage i mødet direkte fra browseren. Dette gøres 

ved at klikke “join from browser”.

3. ”pause skærm”
Hvis du har klikket på linket inden mødets officielle 

opstart vil du blive mødt af en “pause skærm”. Du 

skal ikke foretage dig noget - du vil automatisk blive 

guidet videre. 
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4. Test teknikken 
Inden mødet begynder er det muligt at teste hvorvidt 

din højtaler og mikrofon virker. Zoom vil afspille en 

lyd og hvis du kan høre lyden klikker du ja. Dernæst 

testes din egen mikrofon på samme måde. 

5. Start dit møde
Du er nu klar til at deltage i dit zoom møde. 

God fornøjelse! 

Obs.
Hvis du ikke kan få Zoom til at fungere i din browser kan det skyldes at din browser ikke er 

tilgængelig med Zoom, eller at browseren er forældet. Du kan da enten downloade Zoom desktop 

eller hente applikationen til din mobil eller tablet. Det anbefales at bruge Google Chrome. Denne 

browser kan du downloade gratis. 

Kamera og mikrofon
Når du befinder dig inde i Zoom møderummet vil du kunne se et ikon som forestiller henholdvis 

et kamera og en mikrofon. Hvis der er en streg over ikonet betyder det at funktionen er slået fra. 

Ønsker du derimod at have kamera og mikrofon tændt skal du sikre dig, at der ingen streg er over 

ikonet. “klik” på ikonet for at tænde og slukke dit kamera og din mikrofon. 
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Zoom Desktop

1. Klik på din invitation
Når du klikker på linket fra din invitation til Zoom 

mødet vil du blive foreslået at downloade zoom 

desktop. Her skal du give tilladelse til at åbne 

”zoom.us”. 

Introduktion til Zoom
Zoom er en digital videotjeneste, som gør det muligt at deltage i møder, online undervisning, 

webinars m.m. Det er muligt at tilgå zoom via din browser, desktop eller ved at downloade Zoom 

applikationen til din mobil eller tablet. I din invitation til Zoom mødet har du modtaget et link eller 

et ID nummer. Dette skal bruges for at deltage i mødet.

2. Accept
For at benytte Zoom skal du klikke “I Agree”. Du vil 

herefter automatisk blive ført videre. 

3. Deltag i møde
For at deltage vil du blive bedt om at klikke “ join 

meeting”. Det er ikke nødvendigt, at have sin egen 

Zoom konto for at deltage i mødet. 
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4. Intast ID & navn
Indtast det møde ID som du modtog i din invitation. 

Et møde ID er et nummer på 9,10 eller 11 decimaler. 

Derefter indtast det navn som du ønsker skal fremgå 

under mødet. Det navn du indtaster vil kunne ses af 

de andre deltagere. 

5. Tilladelser
Er det første gang du benytter Zoom vil du muligvis 

skulle give tilladelse til at applikationen må bruge din 

mikrofon og kamera. For at give zoom tilladelse til at 

benytte din mikrofon og kamera klikker du ok.  

Afhængigt af hvilket device som du benytter, vil du 

blive ført videre til systemindstillinger og skal her give 

Zoom adgang til henholdvis mikrofon og kamera.

4. Test teknikken 
Inden mødet begynder er det muligt at teste hvorvidt 

din højtaler og mikrofon virker. Zoom vil afspille en 

lyd og hvis du kan høre lyden klikker du ja. Dernæst 

testes din egen mikrofon på samme måde. 
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5. Start dit møde
Du er nu klar til at deltage i dit zoom møde. 

God fornøjelse! 

Kamera og mikrofon
Når du befinder dig inde i Zoom møderummet vil du kunne se et ikon som forestiller henholdvis 

et kamera og en mikrofon. Hvis der er en streg over ikonet betyder det at funktionen er slået fra. 

Ønsker du derimod at have kamera og mikrofon tændt skal du sikre dig, at der ingen streg er over 

ikonet. “klik” på ikonet for at tænde og slukke dit kamera og din mikrofon. 

Zoom Applikation
Mobil eller tablet

Introduktion til Zoom
Zoom er en digital videotjeneste, som gør det muligt at deltage i møder, online undervisning, 

webinars m.m. Det er muligt at tilgå zoom via din browser, desktop eller ved at downloade Zoom 

applikationen til din mobil eller tablet. I din invitation til Zoom mødet har du modtaget et link eller 

et ID nummer. Dette skal bruges for at deltage i mødet.

1. Deltag i møde
Når du åbner din Zoom applikation vil du blive bedt 

om at klikke “ join meeting”. Det er ikke nødvendigt, 

at have sin egen Zoom konto for at deltage i mødet. 
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2. Intast ID & navn
Indtast det møde ID som du modtog i din invitation. 

Et møde ID er et nummer på 9,10 eller 11 decimaler. 

Derefter indtast det navn som du ønsker skal fremgå 

under mødet. Det navn du indtaster vil kunne ses af 

de andre deltagere. 

3. Tilladelser
Er det første gang du benytter Zoom vil du muligvis 

skulle give tilladelse til at applikationen må bruge 

din mikrofon og kamera. For at give zoom tilladelse 

til at benytte din mikrofon og kamera klikker du ok. 

Afhængigt af hvilket device som du benytter, vil du 

blive ført videre til systemindstillinger og skal her give 

Zoom adgang til henholdvis mikrofon og kamera.

4. Test teknikken 
Inden mødet begynder er det muligt at teste hvorvidt 

din højtaler og mikrofon virker. Zoom vil afspille en 

lyd og hvis du kan høre lyden klikker du ja. Dernæst 

testes din egen mikrofon på samme måde. 

5. Start dit møde
Du er nu klar til at deltage i dit zoom møde. 

God fornøjelse! 
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