
Cirkelledarguide till Microsoft teams och 
digitala studiecirklar 
 

Vad är Microsoft teams? 
Microsoft teams är en del av Office 365 och fungerar som en 
kommunikations- och samarbetsplattform. Den erbjuder gemensamma 
arbetsytor, möjlighet att arbeta i samma och dela dokument, chatta och 
ha videomöten.  

Team skapas i Microsoft Teams, antingen skrivbordsappen eller 
webbappen. För ökad stabilitet rekommenderar vi att ni använder 
skrivbordsappen. 

 
Vilka kan skapa Team? 
Alla som har användarkonto i ABF Studier kan skapa team. Om du 
saknar ett användarkonto vänder du dig till teamsadministratören på 
ditt lokala ABF.  

När teamen skapas kan man lägga till de personer som ska ingå i 
gruppen, deltagare (elever i klassteam) och eventuella extra ledare 
(lärare i klassteam). Ledare måste ha ett användarkonto, deltagare kan 
också ha ett användarkonto men de kan även läggas till som gäster.  

Man kan lägga till och ta bort personer efter att teamet är skapat. Den 
som skapar teamet blir automatiskt ägare av teamet. Ägaren kan lägga 
till och ta bort medlemmar och är också den enda i studiecirkeln som 
kan radera teamet.  

  

Starta teams och skapa team 
Se till att du står på läge team   i navigationsfältet till vänster. 
Första gången du startar Microsoft teams visas en guide för att skapa 
ett team. Guiden hjälper dig skapa ett team steg för steg.  

 

Om du redan är med i ett team sedan 
tidigare visas en meny uppe till höger.  



Det finns fyra mallar för team, fyra teamtyper. Vi rekommenderar att ni 
utgår från den som heter klass. Klassteam har unika behörigheter och 
funktioner för ledare och deltagare. Varje klass är kopplad till en egen 
anteckningsbok i OneNote. Där finns en samarbetsanteckningsbok där 
alla deltagare kan posta och varje deltagare har dessutom en egen 
anteckningsbok.  

Välj teamtyp (exemplen nedan utgår från klass) 

 

 

Döp teamet och skriv beskrivning.  

Skriv in ett namn som underlättar identifieringen, Avdelning, 
arrnummer i Gustav och datum är bra att ha med och underlättar för 
dig om du har flera digitala studiecirklar igång med samma eller 
liknande namn.  

 

Lägg till personerna som ska vara med i teamet. De kommer att få ett 
meddelande med en länk till teamet. Skriv personens e-postadress. Om 



de redan finns i användarregistret visas de som förslag, om inte 
kommer ett gästkonto att skapas.  

OBS! Personer med adress @studier.abf.se måste vara upplagda i 
användarregistret innan de läggs till, för övriga skapas ett gästkonto 
om det inte redan finns. På klassteam kan bara personer med 
@studier.abf.se läggas till som lärare 

Om du väljer alternativet Hoppa över kan du lägga till deltagare 
senare. Om du i förväg vill förbereda din digitala studiecirkel genom 
att exempelvis lägga in material kan det vara en god idé att göra det 
innan du lägger till deltagare.   

 

Lägga till och ta bort personer efter teamet är 
skapat 
Funktioner för att redigera ett team finns i multivalsmenyn …  på 
brickan för teamet eller vid teamsnamnet om det är ”öppet”.  

 

 

Lägg till medlem ger samma funktion som vid upplägg och i hantera 
team får man, bland annat, en översikt av ägare och medlemmar där 
det går att ta bort personer och länk till att lägga till.  

OBS! Om man lägger till en person får den tillgång till all information i 
teamet, även tidigare inlägg. 

 

 

 



Kom igång och använd teams 
Microsoft teams har ett inbyggt hjälpbibliotek. Där har de samlat filmer 
och guider för att hjälpa dig som användare. Här kan du bland annat 
läsa mer om de olika teamtyperna och hitta Microsoft teams egen 
snabbstartsguide. Den beskriver hur ni kan använda verktyget i er 
digitala studiecirkel.  

  

 

 

Om du behöver ytterligare hjälp med ditt användarkonto ta kontakt 
med teamsadministratören på din lokala ABF avdelning. 

 



Bjud in till videomöte  
Du, och övriga personer som är med i teamet, kan bjuda in till 

ett snabbmöte i fliken inlägg i teamet. Klicka på möte nu (  ) under 
inläggsrutan, skriv eventuellt ett ämne för mötet och klicka på knappen 
möte nu. Mötet startar och visas i inlägg på teamet. Personerna i 
teamet kan ansluta till snabbmötet genom att klicka på anslut  

  
Du kan också be personer ansluta till snabbmötet. Efter att du startat 
snabbmötet visas en lista med de personer som är med i teamet, 
högerklicka på en person i taget och sedan be om att få ansluta. En 
avisering visas för personerna. Det går också att bjuda in personer som 
inte är med i teamet, men tänk på att aviseringen bara visas om 
personen har Microsoft Teams igång  

 

  
 
 
  



Du kan också schemalägga ett möte. I inlägg, klicka på möte nu och 
sedan på schemalägg ett möte  
 

  
 
För att mötesinbjudan ska skickas måste du lägga till personerna i 
teamet. Inbjudan skickas till personernas e-post0 
   

  
Det går att skapa enstaka möten eller upprepade möten. Tips! Om du 
vill skapa upprepade möten är det bra att välja anpassad upprepning, 
då går det att välja flera veckodagar (välj vecka i upprepa var) och 
slutdatum.  
 

    
 
Klicka på skicka. Personerna kan ansluta till mötet med den länk som 
finns i inbjudan eller direkt i inlägg. En del e-postsystem skapar även 
kalenderbokningar av inbjudan.  
 
 

  



Anslut till videomöte 
Videomöten skickas till dig via mailen från din cirkelledare. När du 
accepterar mötet hamnar det i din kalender. Leta reda på mötet i din 
kalender och klicka på Anslut till Microsoft Teams-möte. 

 

 

Dubbelkontrollera ljud och video, aktivera kameran och slå på 
mikrofonljudet så att du hörs. 

Välj Anslut nu för att delta i mötet. 

 

 

 

 

Aktivera och 
inaktivera din 
videofeed 

Aktivera och 
inaktivera ditt ljud 

Dela skärmen och 
ljudet från din dator 

Få åtkomst till fler 
samtalskontroller 

Skicka chattmeddelande 

Dela länkar, lägg till filer 
etc. Det du delar förblir 
tillgängligt efter mötet.  

Deltagare 

 Lista med deltagare, går 
även att lägga till fler 
deltagare i samtalet.  

Lämna mötet  
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