
           

 

  Att använda Teams för film-inspelning   

 
 

 MCHS  rekommenderar  att  du  tankar  ner  en  Teamsklient  till  din  dator  eller  telefon,  det  förenklar  ditt  arbete  
Vid  inspelning: 
Dator: datorns mikrofon kan vara svag att fånga upp ljud, så gör en provinspelning inna ni börjar ert arbete. Testa 
också vilken kamerabild  som blir bäst och hur ni ställer in kameran (oftast i locket till datorn). 
För denna beskrivning så förväntas ni  vara i samma lokal när ni spelar in detta, för att förenkla ljud, bild, mm 
(Vill ni se hur ni spelar in med varsin dator på två olika platser se längst ner i denna instruktion.) 
 
(Spela in med Mobil:  Se separat instruktion) 

1.Att spela in med Teams-programmet på    din dator 
 
Ladda ner en Teamsklient till din dator 

Du kan hämta din Teams såhär  för din 
dator:  
https://www.microsoft.com/sv-
se/microsoft-teams/download-app 

 
 

 

Prova att starta Teams-programmet
Logga in med din MCHS-inloggning 

När du loggat in så kommer du till 
Teams-huvudsida. 
Välj sedan Chatt till vänster    

2. Hur man spelar in ett Teamsmöte med dator
 
För denna beskrivning så förväntas ni  vara i samma lokal när ni spelar in detta, för att förenkla ljud, bild, mm 
(Vill ni se hur ni spelar in med varsin dator på två olika platser se längst ner i denna instruktion.) 
 

 

2.När du loggat in så kommer du 
till Teams-huvudsida. 
Välj sedan Chatt till vänster    

 

1.Starta  Teamsprogrammet  Logga 
in med d in MCHS  -inloggning  

3.Välj  ”anslut” uppe till höger 
 

 
 

4.Teamsklienten för videomöten och 
inspelning startar. 
Kolla att din kamera fungerar och att 
din mikrofon är påslagen. 
Välj sedan Anslut   och koppla upp ett 
möte 

5.Ditt möte har startat. 
 

6. Starta inpelningen genom att 
välja de tre prickarna upptill.  

   



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

7.Välj starta inspelning genom att   
välja Starta inspelning ,   

8.Du ser  att  inspelningen startat  
med att du  får en  indikering i ditt  
mötesfönster.  

9 . 
 
 
Börja inspelningen genom  att göra 
en kort inspelning där ni spelar i 
ljud och bild. Prata i normalt  
röstläge.  
 
Spela sedan upp inspelningen och  
kolla att allt blev bra med ljud och  
bild.  

10,   
 
 
Sedan kan ni påbörja inspelning  enligt  
ert m anuskript.  

11.  Lämna inspelningen genom att  
trycka på Avsluta  

3.  Hur  jag  hittar  min  inspelning och  delar  med  min  lärare.  
 
När du är klar   med din inspelning så hittar du den såhär:  

Starta Teamappen , Välj Chatt  
Du hittar din film  i listan   till höger  
Klicka på den 

Din film  finns  i  Chatten,   
Där finns filmen  i  21  dagar, så se  
ƚŝůl atƚ den sparas i   
OneDrive.  
 
Det kommer en fråga  att  logga in 
eller  verifiera sig  mot O neDrive  
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Du anmodas logga in med lösenord    
Du kopplas via  ett webbfönster till  
filmen.  

Att de la med din lärare, Välj  Dela överst  
till vänster i filmrutan. Denna meny  
kommer fram,   

När du söker namn som du vill  
skicka  till, får du fram de  olika 
personerna genom att påb örja 
skriva dres namn  

Skicka en  inbjudan till filmvisning  till 
din  studentkamrat  och  till din lärare.  

Inbjudan i mail ser ut ungefär  
såhär:  

De  som fått in bjudan till en  film  kan få 
en säkerhetsvarning, där  man ska 
kvittera  med  sitt  MCHS-lösenord  

Såhär  ser filmen ut  när  man öppnar   
länken   



 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Här  ges  bara  ”titt-möjligheter”  inte  
ladda u pp  eller  annat.  Filmen  ägs  
av  studenten s om  spelat  in  filmen.  

5.  Hur  ni  spelar  in  möte  med  två  olika  datorer   

Ibland  behöver  inspelningen  av  mötet  göras i   två  olika  lokaler,  pga a v  tex  Coronarestriktioner.  Då  kan  detta  vara e n  
model  att  genomföra  mötet  

1.Starta  Teams-appen  
Välj  kalender  till  vänster  
Välj  starta  möte  till  höger  

2.Starta  möte  nu  ger  denna  meny,  välj ,   
Skapa  en länk   att  dela  

3.Välj se dan  länken t ill  mötet  :   
dela m ed E-pos t  

4.Ditt  mail  bör  se  ut  såhär:  
Skicka  det  till  din  studiekamrat.  

5. Välj s  edan  ”Starta  mötet”.  Till   
( Vän ster  här)  .Se  till  att  din  studiekamrat  
ansluter  till  mötet,  via  mailet  
Sedan  går  ni  till p kt  4,  enligt  filminspelnings-
instruktioner  ovan  


	Att använda Teams för film-inspelning 
	1. Att spela in med Teams-programmet på din dator 
	2. Hur man spelar in ett Teamsmöte med dator
	3. Hur jag hittar min inspelning och delar med min lärare
	5. Hur ni spelar in möte med två olika datorer


