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Kort om tillgänglighetsfunktioner i zoom 

Det finns övergripande information om tillgänglighet i zoom kopplat 

till vilken utrustning man använder www.zoom.us/accessibility  

Skrivtolkning och undertext i zoom 

Personer med grav hörselnedsättning, är döva och dövblinda kan 

beställa tolk via en tolkcentral. Kontaktuppgifter till tolkcentraler 

Det finns olika slags tolkning. En av dessa är skrivtolkning som 

handlar om att det som sägs skrivs ned på en skärm. Mer 

information om tolkning på hörsellinjen  

För en arrangör som vill erbjuda direkttextning finns flera olika 

företag som erbjuder textning.  

Ett av flera företag har tagit fram instruktionsfilmer för hur man gör 

som arrangör när man har anlitat en skrivtolk för att direkttexta: 

Användarmanual för zoom direkttextning  

Guide för att ta emot direkttextning i zoom 

En brist är att man än så länge inte kan ha undertext när man ha flera 

olika grupprum (break out rooms). Det kan eventuellt lösas om 

skrivtolken delar sin skärm i ett grupprum. 

Använda zoom med iPhone och voiceover 

En introduktion  av Sofia Thoresdotter våren 2020 

  

http://www.zoom.us/accessibility
https://www.tolkcentralen.se/
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/tillganglighet/tolkning/
https://www.youtube.com/watch?v=fZUmGhWeEt8
https://www.youtube.com/watch?v=MAvoW269_g0
https://rattfranborjan.nu/wp-content/uploads/2020/05/Att-anv%C3%A4nda-Zoom-med-Iphone-och-Voice-over.pdf?fbclid=IwAR2dTP7yEIJH0DGRg2AsnVKb970qxw2BULIlqn0NzNQ00tN0dLrrKOJxSNo
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Tangentbordsnavigering i zoom 

• F6 navigera mellan zoom fönster 
• Ctrl+Alt+Shift flyttar fokus till zooms kontrollpanel  
• Alt+A stäng av och på mikrofonen 
• Alt+S sätt på och stäng av skärmdelning (fokusläge kontrollpanelen) 
• Alt+T pausar eller återupptar skärmdelning 
• Alt+R startar inspelning 
• Alt+P pausar eller återupptar inspelning 
• Alt+F lämna eller öppna helskärmsläge 
• Alt+H visa eller dölja chattfönster 
• Alt+U visa eller dölja deltagarfönster 
• Alt+Y räcka upp eller ta ner hand 
• Alt+H öppna och stäng chattfönster 
• Shift+Tab för att navigera till meddelanden i chattfönstret 

Kortkommandon i skärmläsarprogrammet JAWS 2019 and 2020 

• Alt+Windows sätt på eller stäng av aviseringar, till exempel när 
någon har lämnat ett möte.  

• Alt+Windows+A upprepar den senaste aviseringen 
• Insert+Tab meddelar om aviseringar är på eller avstängda 
• Alt+R meddelar om inspelning är igång 
• Alt+P meddelar om inspelning är pausat 
• Control+1 genom Control+0 läser upp senaste chatmeddelanden 
• Insert+H läser upp hjälp knapp 

Ljudinställningar 

• Tabba genom kontrollerna till “Audio settings” 
• Använd mellanslag för att öppna menyn för inställningar 
• En lista visar vilka mikrofoner och högtalare som kan väljas 
• Det är möjligt att testa mikrofoner och högtalare samt att ställa in att 

automatiskt ansluta med ljud från dator ”join audio by computer”  
• Använd escapetangenten för att lämna ljudinställningar 

Videoinställningar 

• Tabba genom kontrollerna till ”Video Settings” 
• Använd mellanslag för att öppna menyn för inställningar 
• En lista visar vilka kameror som kan väljas 
• En virtuell bakgrund kan visas om du vill synas framför en bild, 

istället för att visa din riktiga bakgrund i rummet. Det får varken 
vara för ljust eller för mörkt i rummet för att det ska fungera.  

• Använd escapetangenten för att lämna videoinställningar 
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Mer information på engelska för användare av skärmläsare 

• Hotkeys and keyboard shortcuts for Zoom 
• JAWS and Zoom, a Lesson on Learning, Freedom Scientific 
• Free audiobook, “Meet Me Accessibly – A Guide to Zoom Cloud 

Meetings from a Blindness Perspective”, Mosen Consulting 
• How to use Zoom with a screen reader to join a Vision Australia 

webinar, Vision Australia 

Källa: Universitetet i Melbourne  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205683899-Hot-Keys-and-Keyboard-Shortcuts-for-Zoom
https://www.freedomscientific.com/webinars/jaws-and-zoom-a-lesson-on-learning/
https://mosen.org/zoom/
https://mosen.org/zoom/
https://www.visionaustralia.org/using-zoom-screen-reader-va-webinar
https://www.visionaustralia.org/using-zoom-screen-reader-va-webinar
https://unimelb.edu.au/accessibility/tutorials/zoom/zoom-meetings-and-jaws?fbclid=IwAR3pjM5xK_tjQumUHGtL-Z39Y6MYA-VQjSELCqNHLQ0BAvVF7hdoslWfjmg

