
Tips till dig som presenterar 
på NU2020 



Rumslig miljö

• Sitt med fördel i en ljuddämpad miljö, med mycket texilier
• Tänk på hur din bakgrund ser ut, försök att göra den vilsam.
• Hur faller ljuset på dig? Komplettera ev med en extra bordslampa.
• Undvik att filma mot ett fönster med starkt ljus. 
• Undvik miljöer där personer behöver gå bakom dig, i din kameravy.
• Prova sitt- kontra ståställning för din presentation. Vad känns 

naturligt, när/hur pratar du bäst. (Extern webkamera och mikrofon 
kan bli aktuellt om du vill stå.) 

• Tänk på hur din utgående bild ser ut och välj ett lagom avstånd till 
kameran. 



Digital miljö

• För optimalt ljud använd gärna headset, eller en bordsmikrofon och 
högtalare i ett, t ex en Jabra

• En extern webkamera kan vara att föredra även på bärbar dator. Du är 
mer flexibel med din dator och hittar lättare ett optimalt bildsnitt på 
din videobild. 

• Sitt med fördel på fast uppkoppling, dvs nätverkskabel (Ethernet) 
istället för WiFi.  

• Vi önskar gärna att du använder tema NU2020 som bakgrundsbild, m 
h a funktionen Virtual Background. Mer info på nästa slide.



Enhetlig bakgrund – använd denna bild
• Det är trevligt om vi som arrangörer och presentatörer 

använder samma bildspråk. Vi ser gärna att du som 
presententatör använder denna bild som bakgrund i 
zoom. 

• Du använder då funktionen Virtual Background
• Spara ner bildfilen och ladda upp den som en Virtual

Background i zoom. 
• OBS! Vissa datorer klarar inte av att använda funktionen 

Virtual Background. Låt det vara isf. 





Ny profilbild i Zoom

• En bonus är om du lägger in 
NU2020 loggan som din profilbild i 
Zoom, i samband med din 
presentation. 

• Det innebär att om/när du 
stänger av din video så visas 
NU2020-loggan som din bild. På så 
vis kommer du, och alla vi som 
jobbar med konferensen, lättare 
hittas bland alla deltagare.



1. Spara ner bilden på 
din dator.

2. Logga in på ditt Zoom-
konto i webbläsaren. 
Välj Profile och ladda 
upp en ny profilbild.

Efter din presentation 
kan du byta tillbaka 
om du vill.  

Ny profilbild i Zoom



Se anteckningar i Zoom utan att dela dem

Portion of Screen
Portion of Screen är en funktion i Zoom som låter dig 
ringa in vilket innehåll du vill visa när du delar.

1) Se till att ha Föredragshållarvy valt i din ppt, Bildspel 
> Använd föredragshållarvy. Då visas anteckningar vid 
sidan om ditt bildspel. 

När du presenterar via Zoom vill du lätt ha tillgång till dina anteckningar utan att behöva vrida bort huvudet från kameran. 
Här är tips på hur du kan göra. 

2) I Zoom välj Share Screen > Advanced > Portion of
Screen. 
3) Rama in bildspelet (det som du vill dela) med den 
gröna rutan. Då är det endast det deltagarna ser, och 
bara du som ser dina anteckningar.

Filmtips: https://www.youtube.com/watch?v=wHdRamr6gd4

https://www.youtube.com/watch?v=wHdRamr6gd4


Checklista för presentatörer

o Jag vet hur jag delar skärm med andra i Zoom.
o Jag har ett bra headset med mikrofon och jag har testat ljudet före  

presentationen
o Min kamera står på ett bra sätt, så att mitt ansikte syns rakt framifrån
o Jag har testat hur jag läser från mitt manus utan att tappa kontakt med 

publiken (och att du ser dina anteckningar)
o Jag har planerat för breakout rooms och smågruppssamtal och har en plan 

för hur de ska ta del av ev. material
o Jag har tillgång till en stabil nätuppkoppling
o Jag behöver installera senaste versionen av webbmötesverktyget Zoom



Bakgrundsbild
Spara bilden genom att högerklicka på bilden och  välj ”Spara som bild” 



Profilbild
Spara bilden genom att högerklicka på bilden och  välj ”Spara som bild” 
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