
Microsoft Teams for Education Finn ut mer om Teams 
 

Hurtigstartveiledning 
Ny bruker av Microsoft Teams for Education? Bruk denne veiledningen til å lære det grunnleggende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Start en ny chat 
Start en privat én-til-én-samtale eller en 
liten gruppesamtale. 

Bruk kommandoboksen 
Søk etter spesifikke ting eller personer, 
handle raskt, og start apper. 

Administrer profilinnstillinger 
Endre appinnstillinger, endre bilde, eller 
last ned mobilappen. 

Naviger i Microsoft Teams 
Bruk disse knappene til å veksle mellom 
aktivitetsstrømmen, chat, teamene dine, 
oppgaver, kalender og filer. 

Se og organiser team 
Klikk for å se teamene dine. Dra 
teambrikkene rundt for å reorganisere 
dem. 

Finn personlige apper 
Klikk for å finne og administrere dine 
personlige apper. 

Legg til apper 
Start Apper for å bla gjennom eller søke 
etter apper som du kan legge til i Team. 

Bli med i eller opprett et team 
Finn teamet du leter etter, bruk en kode for 
å bli med, eller lag et team selv. 

Administrer teamet ditt 
Legg til eller fjern medlemmer, opprett en 
ny kanal, eller få en lenke til teamet. 

Se teamet ditt 
Klikk for å åpne klassen din eller teamet 
ditt av ansatte. 

Hva er et team? 
Du kan opprette eller bli med i et team for 
å samarbeide med en viss gruppe 
mennesker. Før samtaler, del filer og bruk 
delte verktøy med gruppen – alt på ett 
sted. Gruppen kan bestå av en klasse 
elever og lærere, en gruppe ansatte og 
lærere som samarbeider om et tema, eller 
gruppen kan opprettes i forbindelse med 
en studentklubb eller andre 
fritidsaktiviteter. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Klasseteam 
Klasseteam gir særskilte muligheter i forhold til undervisning og læring. 

 
 
 
 
 
  

Legg til kanaler og administrer teamet ditt 
Du kan endre teaminnstillinger, legge til medlemmer i 
klasseteamet og legge til kanaler. 

Åpne Oppgaver og Karakterer 
Oppgaver lar lærere lage og distribuere oppgaver. Elevene kan fullføre og levere oppgavene sine uten å 
forlate appen. Lærere kan bruke Karaktererfanen til å gi tilbakemelding på oppgaver og spore elevenes 
fremgang. Elevene kan også se fremgangen sin. 

Formater meldingen din 
Legg til et emne, formater tekst, gjør om 
meldingen til en kunngjøring, post til flere 
team, kontroller hvem som kan svare med 
mer. 

Legg til faner 
Utforsk og fest programmer, verktøy, 
dokumenter med mer for å gi klassen flere 
ressurser.  Vi legger stadig til flere 
utdanningsspesifikke faner.  Kom tilbake ofte. 

Del filer 
La klassemedlemmer se på en fil eller jobbe 
sammen om den. 

Start en diskusjon med klassen 
Skriv inn og formater meldingen eller 
kunngjøringer her. Legg til en fil, en emoji, en 
GIF eller et klistremerke for å gjøre det mer 
levende! 

Legg til flere meldingsalternativer 
Klikk her for å legge til nye 
meldingsfunksjoner som avstemninger, ros 
og så videre, som kan berike diskusjonen i 
klasserommet. 

Hvert team har kanaler 
Klikk på en av dem for å se filene og 
samtalene om det emnet, den klasseenheten 
eller den uken i kurset. Du kan til og med ha 
private kanaler for gruppeprosjekter! 
 
Hvert team har en Generell kanal. Åpne 
kanalinnstillinger for å legge til nye kanaler, 
samt administrere varsler og andre 
innstillinger. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Fastsett tidspunkt for et møte med teamet eller klassen din 
Gjennomfør klassetimer, samarbeidsmøter for ansatte eller opplæring via nettmøter. 

 
 

Klikk på Møt nå under området der du skriver inn en melding, for å 
starte et møte i en kanal. (Hvis du klikker på Svar og så Møt nå, vil 
møtet baseres på den samtalen.) Skriv inn et navn på møtet og begynn 
å invitere folk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Velg Møt nå for å starte møtet med en gang, eller Fastsett tidspunkt for et møte for å angi et fremtidig tidspunkt for møtet. 
Medlemmer av kanalen vil se en invitasjon til møtet i kalenderen hvis du bestemmer deg for å beramme det til senere.

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Fastsett tidspunkt for et møte med teamet eller klassen din 
Gjennomfør klassetimer, samarbeidsmøter for ansatte eller opplæring via nettmøter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start et møte med en gang 
Legger deltakere direkte til et møte som 
starter med en gang. 

Legg til nytt møte 
Fastsett tidspunkt for et nytt møte for 
livediskusjon med opptil 250 personer, 
eller sett tidspunkt for en liveevent som 
kringkastes til et større publikum. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Bli med på et møte 
Gjennomfør klassetimer, samarbeidsmøter for ansatte eller opplæring via nettmøter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finn møteinvitasjonen i kanalen til teamet ditt, eller i din Teamkalender. Klikk på Bli med for å delta i møtet. 

 

 
  

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Bli med på et møte 
Gjennomfør klassetimer, samarbeidsmøter for ansatte eller opplæring via nettmøter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finn møteinvitasjonen i kanalen til teamet ditt, eller i din Teamkalender. Klikk for å åpne 
møtepunktene, og velg Bli med. 

Dobbeltsjekk tilkoblingene til lyd og video, slå på kameraet, og slå på mikrofonen for å bli hørt. 
Velg Bli med for å delta i møtet. 

 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Delta i et møte 
Del video, stemme eller skjermen din i løpet av onlinemøtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Send chatmeldinger 
Send chatmeldinger, del lenker, legg til en 
fil med mer.  Ressurser du deler, vil være 
tilgjengelige etter møtet. 

Forlat møtet 
Møtet fortsetter selv om du forlater det. 

Legg deltakere til i møtet. 

Få tilgang til flere 
samtaleparametre 
Start et opptak av møtet, endre 
enhetsinnstillingene dine med mer. 

Del skjermen og lyden fra 
datamaskinen din. 

Slå av og på lyden din. 

Slå og av på videoen din. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Oppgaver 
Lag læringsaktiviteter for elever med integrerte Office-programmer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tildel klasser eller 
enkeltindivider 
Oppgaver kan deles ut til flere 
klasser eller tilpasses den enkelte 
elev. 

Se kommende 
oppgaver 
Se både kommende og 
innleverte oppgaver etter 
klasse, eller se dem på tvers 
av alle klassene dine. Hvis du 
velger en oppgave, kan du 
levere den inn, eller se 
tilbakemeldinger og 
graderinger. 

Legg til ressurser 
Tilpass oppgaven med innhold fra 
OneDrive, enheten din, lenker med 
mer. 

Rediger innleveringsdatoer og 
sluttdatoer, og fastsett 
tidspunkt for utdeling 
Tilpass alle datoene og klokkeslettene 
som er viktige for oppgaven. 

Legg til en vurderingsrubrikk 
Bruk rubrikkverktøyet til å lage 
tilpassede og gjenbrukbare 
rubrikker som elevene kan referere 
til, og for å evaluere arbeidet deres. 

 
 
 
 
 
 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Karakterer 
Gi tilbakemeldinger til elever, sett karakterer og spor elevers fremgang under fanen Karakterer. 

 
 
  

Se kommende oppgaver 
Se både kommende og innleverte oppgaver etter klasse, eller 
se dem på tvers av alle klassene dine. Hvis du velger en 
oppgave, kan du levere den inn, eller se tilbakemeldinger og 
graderinger. 

Gi tilbake og gjennomgå oppgaver ved hjelp av 
tilbakemeldingssystemet 
Gi kommentarer, gjør endringer, sett karakterer med 
kriterier/standarder, søk etter likheter med mer i 
karakterervisningen. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Logg inn 
I Windows klikker du på Start > Microsoft Teams.. 
På en Mac går du til mappen Programmer og klikker på Microsoft Teams. På en 
mobiltelefon trykker du på Teams -ikonet. Logg deg deretter på med skole-e-
postadressen din og passordet. 

Start en samtale 
Med hele teamet ... Klikk på Team, velg et team og en kanal, skriv meldingen og klikk på Send. 

 
Med en person eller gruppe ... Klikk på Ny chat, skriv inn navnet på personen eller gruppen i feltet 
Til skriv meldingen din og klikk på Send. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Gjør kanalinnleggene dine mer levende 
Lag kunngjøringer og innlegg til klasserommet. Rediger innlegget ditt for å få elevenes oppmerksomhet, kontroller hvem som svarer, og post i flere kanaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Endre meldingstypen 
Velg om du vil starte et nytt 
samtaleemne, eller legge ut en 
kunngjøring. 

Kontroller hvem som kan svare 
La alle få svare på innlegget ditt, eller 
begrens svarmuligheten til kun 
moderatorer. 

Legg ut i hvilke som helst kanaler eller 
team 
Legg ut meldingen din samtidig i hvilke som 
helst av teamene og kanalene dine. Perfekt for 
å sende ut en viktig kunngjøring! 

Endre viktigheten av meldingen din 
Merk meldingen din som viktig hvis du vil at 
innlegget skal få mer oppmerksomhet. 

Formater teksten din 
Endre tekstfarge, format og stil. 

Legg til et emne 
Gjør budskapet i innlegget ditt tydelig 
ved å legge til et emne. 

Legg til et emne 
Klikk her for å slå på rikt format-modus 
for meldingen din. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Foreta video- og lydsamtaler 
Klikk på Videosamtale eller Lydsamtale for å ringe noen fra en chat. For å ringe 
et nummer, klikk på Samtaler til venstre, og tast inn et telefonnummer. Se 
samtalehistorikken og telefonsvareren din i det samme området. 

 

 

Svar på en samtale 
Kanalsamtaler organiseres etter dato og deretter tråd. Finn tråden du vil svare på, 
og klikk deretter på Svar. Legg til dine refleksjoner, og klikk på Send. 

@nevn noen 
For å få noens oppmerksomhet skriver du @ fulgt av navnet deres (eller velg dem 
fra listen som kommer opp). Skriv @team for å sende en melding til alle i teamet, 
eller @kanal for å varsle alle som favoriserte den kanalen. 

 

 

Legg til en emoji, meme eller GIF 
Klikk på Klistremerke under boksen der du skriver meldingen, og velg deretter et 
meme eller klistremerke fra en av kategoriene. Det er også knapper for å legge til en 
emoji eller GIF. Søk etter MicrosoftEDU i GIF-søket for ekstra moro! 

 

 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Hold deg oppdatert 
Klikk på Aktivitet til venstre. Feed viser deg alle varslene dine, og alt som har skjedd i 
det siste i kanalene du følger. Her vil du også se varsler om oppgavene dine. 

 

 

Legg til en fane i en kanal 
Klikk + ved fanene på toppen av kanalen, klikk på appen du vil ha, og følg 
instruksjonene. Bruk Søk hvis du ikke finner appen du ser etter. 

Del en fil 
Klikk på Legg ved under boksen der du skriver meldinger, velg mappen og deretter filen 
du ønsker. Avhengig av hvor filen er plassert, vil du få valget mellom å laste opp en kopi, 
dele en lenke eller dele den på andre måter. 

 

 

Jobb med filer 
Klikk på Filer til venstre for å se alle filene som er delt på tvers av alle teamene dine. Klikk 
på Filer øverst i en kanal for å se alle filene som deles i den kanalen. Klikk på Flere 
alternativer ... ved siden av en fil for å se hva du kan gjøre med den. I en kanal kan du på 
et øyeblikk gjøre en fil om til en fane øverst! 

 

 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Søk etter ting 
Skriv noe i kommandoboksen øverst i appen, og trykk på Enter. Velg deretter 
fanen Meldinger, Personer eller Filer . Velg et element eller klikk på Filter for 
å avgrense søkeresultatene. 

Legg til apper 
Klikk på Apper til venstre. Her kan du velge apper du vil bruke i Team, velge de 
riktige innstillingene og deretter Legg til. 

 

 
 

 
Finn dine personlige apper 
Klikk på Andre apper som er lagt til for å se dine personlige apper. Du kan åpne 
eller avinstallere dem her. Legg til flere apper under Apper. 

Neste trinn med Microsoft Teams 
Motta veiledning for undervisning og læring med Team. Du kan også klikke på 
hjelpeikonet i Team for å få tilgang til hjelp om emner og opplæring. 

Artikler med veiledning for undervisning i Team. 

60-minutters nettbaserte kurs i Microsoft Educator Center: 
• Slik bruker lærere Team i yrkeslivet – Transformer læring med Microsoft 

Teams. 
• Undervisning i Klasseteam – Lag et samarbeidende læringsmiljø med 

Klasseteam. 

Motta andre hurtigstartguider 
Hvis du vil laste ned gratis hurtigstartveiledninger for de andre favorittappene dine, gå til 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&ID0EAABAAA=Manage
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&ID0EAABAAA=Manage
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/b1e15cfc/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/b1e15cfc/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/b1e15cfc/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/b1e15cfc/overview
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