
Skärmdelning i appen

För att dela din skärm

i appen klickar du på den 

vita knappen med en svart

pil i mitten, Dela innehåll.



Skärmdelning i appen

För att dela skärmen i appen klickar du på den vita rutan med en svart pil i som du hittar 

i funktionspanelen bredvid mikrofonen. Du får då upp vad du kan välja att visa, antingen en 

PowerPoint presentation (kopplat till neurokontot som du är inloggad med). Du kan också välja att 

visa din skärm genom att klicka på "Skärm" 

Om du istället klickar på "Fönster" får du upp en lista med senaste besökta sidor, program eller 

dokument du kan välja att visa.

När du vill sluta dela klickar

du på samma knapp igen

men som nu har ett svart x 

i mitten.



Skärmdelning i onlineversion

Om du istället anslutit dig till 

Teams-möte 

i onlineversionen ser det ut 

såhär. Och för att dela din 

skärm klickar du på "Öppna 

resurslist". Till skillnad mot 

appen där knappen är vit 

med svart pil är knappen 

här svart med en vit pil.



Skärmdelning i onlineversion

Samma som i app-

versionen får du upp vad du 

vill dela och kan välja 

mellan att visa en 

PowerPoint presentation 

eller dela skärmen.



Skärmdelning i onlineversion

Väljer du att dela din skärm

och inte PowerPoint 

presentation kommer du till 

den här sidan. Då klickar du

mitt i rutan och sen på "Dela"

(Observera att din 

kamera stängs av när man 

delar i onlineversionen.)

För att avsluta delningen klickar

du på samma knapp igen men 

som nu har ett vitt kryss i mitten.



Skärmdelning på en Mac

Om du är ansluten till ett Teams möte på en Mac och ska dela din skärm behöver du först ge Teams behörighet att
spela in din dators skärm, detta behöver du endast göra en gång
(Observeraatt flikerna kan heta annorlunda eller ha flyttats i samband med uppdateringar)

• Gå först till Apple menyn > Systeminställningar > Säkerhet och Sekretess

• Gå sen in på "Skärmdelning" Eller "Screen Recording" om datorn är inställd på Engelska.

• Kontrollera där att Teams är markerat (Se bild)

• Gå sen tillbaka till mötet och försökatt dela igen.


