
Webb-möten på THM
Hur  kan  vi  göra  dem  så  bra  som  möjligt?  



Din mötes-miljö

   •   Använd  headset.  Ljudets  kvalitet  är  vik1gt  för  mötet  och  du  hörs  klart  bäst  när  du  
använder  headset  med  mikrofon.  (Det  blir  då  dessutom  inte  rundgång  i  ljudet)

   •   Mute  din  mikrofon  när  du  inte  talar.  (Om  uppkopplingen  svajar  kan  det  vara  bra  aA  även  
stänga  av  kameran  när  du  inte  talar)

   •   Placera  om  möjligt  kameran  så  aA  den  är  i  ögonhöjd  och  aA  du  är  vänd  mot  den  (palla  upp  
datorn  på  några  böcker  eller  annat)

   •   SiA  1llräckligt  nära  så  aA  du  syns  bra  

   •   Ha  mer  ljus  framför  (på  dig)  än  bakom  dig  (dagsljus  eller  glödlampljus  är  bäst)

   •   Var  och  en  som  är  med  i  mötet  bör  individuellt  vara  uppkopplade  1ll  mötet  (då  har  vi  alla  
samma  förutsäAningar)

   •   Se  1ll  aA  du  siAer  i  en  lugn,  gärna  avskiljd  miljö  för  aA  minimera  störande  element



Generellt om mötet
   •   Tilldela  Roller,  innan  mötet  startar;  Ordförande,  sekreterare  och  mötes-‐samankallande

   •   Ordförande  för  mötet  ansvarar  för  aA  det,  innan  mötet,  
-‐är  tydligt  vad  sy<et  med  mötet  är,  
-‐aA  det  finns  en  agenda,  
-‐fördelar  ordet  under  mötet  och  
-‐gör  en  kort  sammanfa>ning  i  slutet  av  mötet.  
Ordföranderollen  är  om  möjligt  ännu  vik5gare  i  digitala  möten  och  mötet  blir  bä9re  för  alla  med  
bra  ordning  och  reda.

   •   Anslut  ?ll  mötet  i  ?d  och  gärna  lite  innan  så  aA  du  vet  aA  uppkopplingen  funkar  när  mötet  
startar

   •   Var  närvarande  under  mötet,  delta  ak1vt.  Det  gäller  aA  visa  respekt  för  alla  i  mötet  genom  aA  
inte  mul1-‐taska  med  annat  under  mötets  gång.

   •   Sä>  en  sluBd  för  mötet  (för  möten  längre  än  60  min,  planera  i  1dpunkter  för  pauser)

   •   Börja  med  en  ordentlig  Runda  med  Check-‐in  för  samtliga  i  mötet;  kort  hur  man  mår,  vad  man  
jobbar  med  just  nu  och  ev.  enskilda  önskemål  om  1llägg  av  mötespunkter.

   •   Avsluta  mötet  med  en  tydlig  Check-‐out  runda,  säkerställ  aA  alla  i  mötet  vet  vilka  uppgiPer  
som  1lldelats  dem  och  om  de  har  ev  feedback  1ll  mötet

  



Individuell mötes-teknik

   •   När  du  talar  är  det  bra  aA  1Aa  direkt  i  kameran,  deAa  ger  mer  närvarokänsla  för  övriga  
deltagare.

   •   Vinka  om  du  vill  ha  ordet  eller  gör  tummen  upp  om  någon  säger  något  klokt.

   •   Använd  ev  chaRunk1on  om  det  finns  och  alla  har  1llgång  1ll  det

   •   Använd  om/när  det  är  lämpligt  eventuella  andra  funk1oner  som  kan  finnas,  exempelvis  “dela  
skärm”,  jobba  i  delade  dokument  och  anteckningar/whiteboards  för  aA  så  många  som  möjligt  
skall  kunna  vara  delak1ga


