
VÄLKOMMEN TILL 
GRUPPRUMMET!
Stäng inte av sessionen i Klassrummet. Klassrummet blir automatiskt 
parkerat när du ansluter dig till ett Grupprum. Du kan då enkelt växla 
mellan Klassrummet och Grupprummet genom att trycka på 
playsymbolen ”Återuppta” i den svarta rutan.

GRUPPLEDARE
Vänligen klicka på kamerasymbolen i högra hörnet. Öppna genom att 
trycka på ”Möte nu”.

För att öppna eventuellt material för grupparbete.

1. Välj fliken filer högst upp i fönstret för Grupprum X.

2. Klicka på dokumentet och skriv direkt in i dokumentet.

3. Dela din skärm till övriga deltagare genom att trycka på ”Dela 
bildskärm” i kontrollpanelen som finns i det aktuella mötet. Välj den vy 
som du vill dela. Alla ändringar i filen sparas automatiskt oavsett vem 
som skriver.

GRUPPDELTAGARE
Grupprummets flöde ser du/kommer du att se att det redan finns ett 
möte att ansluta sig till. Klicka på Anslut.

Återuppta Klassrummet om ni har eventuella frågor till utbildaren. 

LYCKA TILL!

TIPS!
BLÄDDRA FÖR EN STEG FÖR
STEG GUIDE MED BILDER.



ANSLUT TILL
GRUPPRUM

Stäng inte av sessionen i Klassrummet. Klassrummet blir automatiskt 
parkerat när du ansluter dig till ett Grupprum. Du kan då enkelt växla 
mellan Klassrummet och Grupprummet genom att trycka på 
playsymbolen ”Återuppta” i den svarta rutan.



GRUPPLEDARE
1. ÖPPNA MÖTE I GRUPPRUM
Vänligen klicka på kamerasymbolen i högra hörnet. Öppna genom att 
trycka på ”Möte nu”.



GRUPPLEDARE
2. ÖPPNA MATERIAL FÖR GRUPPARBETE
För att öppna eventuellt material för grupparbete. 

1. Välj fliken filer högst upp i fönstret för Grupprum X.

2. Klicka på 
dokumentet och 
skriv direkt in i 
dokumentet.

3. Dela din skärm till övriga deltagare genom att trycka på ”Dela 
bildskärm” i kontrollpanelen som finns i det aktuella mötet. Välj den vy som 
du vill dela. Alla ändringar i filen sparas automatiskt oavsett vem som 
skriver.



GRUPPDELTAGARE
1. GRUPPDELTAGARE  
Grupprummets flöde ser du/kommer du att se att det redan finns ett 
möte att ansluta sig till. Klicka på Anslut.

2. Återuppta Klassrummet om ni har eventuella frågor till 
utbildaren. 


