
Teams-møter for nybegynnere 

Synes du det virker litt skummet å delta i digitale møter? Vet du ikke helt hvordan du skal gå 

frem for å bli med i et digitalt møte i Microsoft Teams? Har du lyst å lære det helt 

grunnleggende om hvordan du kan bli med som deltaker i et Teams møte? På dette kurset 

går vi sakte og forsiktig frem, og viser deg hvordan du også kan bli en deltaker i digitale 

møter i Microsoft Teams.  

Dette er et webinar hvor du som deltaker vil få tilsendt en lenke på e-post, og for å komme 

inn i webinaret må du klikke på lenke for å delta enten via din PC, smarttelefon eller 

nettbrett. Vi vil gi deg en kort beskrivelse om hvordan dette gjøres i forkant av kurset. 

Når selve webinaret starter vil instruktør Kathrine dele sin egen skjerm, og vise i et rolig 

tempo hvordan alt fungerer. Det vil være et begrenset antall deltakere, slik at det skal være 

enkelt å jobbe litt sammen og prøve seg litt frem, i uformelle omgivelser.  

 

Hva trenger du av utstyr for å kunne delta? Har du for gammelt utstyr? 

Du trenger godt nok utstyr: 

For å kunne delta i et Microsoft Teams møte så trenger du en PC, et nettbrett eller en smarttelefon. 

Hvis du har veldig gammelt utstyr, så kan det være at du vil få problemer. Gamle datamaskiner, 

gamle mobiler og gamle nettbrett er nettopp det – de er gamle – og det betyr at de ikke er gode og 

raske nok til ny teknologi. Kanskje kan det være nødvendig å kjøre en liten oppdatering på din 

smarttelefon, eller kanskje det er på tide å få seg en ny PC? Kanskje du kan låne en PC av noen 

andre? Hvis du lurer litt på ditt eget utstyr, så kan vi foreslå at du kanskje snakker med noen i 

familien, en venn eller bekjent som er litt mer oppdatert på hva som kreves av teknologi i dagens 

verden. De unge har ofte god peiling her!  

Du trenger en e-post: 

For at arrangøren skal kunne invitere deg inn i et digitalt møte, så må du ha en e-post de kan nå deg 

på. Hvis du ikke har en e-post allerede så må du opprette dette. Vi sender ut instruksjoner om 

hvordan du kan opprette en egen e-post! 

Temaer på kurset: 

• Hva trenger du for å kunne delta i et Microsoft Teams møte?  

o Du trenger en e-post adresse! 

o Hvilket utstyr trenger du egentlig? 

▪ Bruker du PC? Bruker du smarttelefon? Bruker du nettbrett? Vi snakker litt 

om de ulike enhetene du kan bruke. 

▪ Vi forteller deg litt om høretelefoner, kamera, høyttalere og mikrofon – og 

snakker litt om hvilket behov du selv har, og hvordan dette fungerer 

avhengig av hvilken enhet du bruker. 

o Vi viser deg hva du må gjøre for å installere de rette tingene på din PC, nettbrett eller 

smarttelefon. 

• Hvordan kommer du deg inn i et møte i Teams? Vi viser deg dette. 



o Hva skjer når du har kommet deg inn i et møte? Startvindu – hva bør du tenke på 

her? 

o Hva ser du egentlig på skjermen? Vi snakker litt om dette: 

▪ De andre deltakerne 

▪ Presentasjoner som vises underveis 

▪ Skjermdeling 

• Endelig kommet deg inn i møtet? Hva nå? Vi viser nyttige tips for å ha litt egen kontroll. 

o Hvordan fungerer ditt eget kamera?  

o Hvordan fungerer din egen mikrofon? 

o Hva med lyden – hvor hører du egentlig den?  

• Verktøylinjene og knappene i programmet: 

o Hva betyr de ulike menypunktene du ser på skjermen?  

o Hvilke innstillinger kan du gjøre selv? 

• Hvordan bør du oppføre deg inn i et møte, og hva skjer egentlig med de andre deltakerne du 

ser? 

o Vi snakker litt om praktiske ting du bør tenke på når du er med i et digitalt møte 

o Hvordan bør du kommunisere med de andre? Skal du snakke? Skal du chatte?  

o Vi viser deg hvordan du kan kommunisere på en god måte. 

• Det vil være tid til spørsmål underveis.  

 


