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Översikt 
 

 
Googles målsättning är att organisera världens information och göra den tillgänglig och 
användbar för alla. Människor, företag och organisationer världen över använder Googles 
verktyg – som Sök, Maps, Gmail och YouTube – för att åstadkomma små och stora saker.  
Dessa saker inkluderar utbildning. 

Google har en uppsättning verktyg som heter G Suite for Education och är framtagna  
för skolor. Verktygen inkluderar många produkter som du redan har hört talas om, till  
exempel Gmail Kalender, Dokument, Formulär, Presentationer, Meet och många fler.  
Ytterligare tjänster från Google, till exempel YouTube, Blogger och Sök, är inte en del av  
G Suite for Education, men de ändå tillgängliga för användning via skolan om de aktiveras  
av skolans administratörer. 

Google utlovar robusta sekretess- och säkerhetsåtgärder och är medvetna om att vi  
får er tillit genom att värna om lärares och elevers integritet och tillhandahålla de bästa 
säkerhetslösningarna. I detta material hittar du information om tjänsterna i G Suite for Education 
och vilket ansvar vi har gällande integritet och säkerhet. 

 
Du är i gott sällskap 
 
”Genom att låta eleverna skicka in sitt arbete via Classroom kan jag hålla ordning på klasser, 
enkelt se betyg och betygsätta hemuppgifter när jag vill, utan att behöva bära omkring på 
pappershögar. Den här processen är så lätt och smidig med Classroom”. 

- Laura Barton, naturkunskapslärare, Fontbonne Hall Academy 
 
”Sedan vi började använda Chromebook och G Suite har en helt ny värld av utbildning öppnats 
upp för oss – en värld som främjar samarbeten och kreativitet och alltid är tillgänglig. Elever och 
lärare har utmanats i att tänka på nya sätt i undervisningen och hela skolan har tyckt att  
det varit spännande. Det kunde inte gått bättre för oss.” 

- Mr. Macaulay, LEO Academy Trust 
 
”Tidigare spenderade vi tusentals euro varje år på sådant som nätverkshantering, spamfilter, 
säkerhetskopiering online och brandväggar. Nu kan vi i stället lägga pengarna på teknik  
i undervisningen.”  

- Ivo Maliepaard, ICT Policy Officer, SOPOGO Foundation, Nederländerna 
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Så här används några av våra verktyg i skolor: 
 
Med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer kan elever samarbeta med varandra och 
lärare i realtid. De kan dela sina arbeten, få feedback och göra ändringar direkt. Filerna  
kan sparas som privata, delas med andra (exempelvis en förälder eller med hela klassen)  
eller till och med göras offentliga. Det bästa är att det går att öppna dem när som helst på  
alla datorer eller surfplattor, var du än är. 

Lärare kan spara tid och engagera eleverna genom att skicka hemuppgifter och resurser digitalt 
via Google Classroom. Med Classroom kan lärare se till att eleverna lämnar in arbeten  
i tid. Elever som använder Classroom kan enkelt se när hemuppgifter ska lämnas in och de  
får tydliga aviseringar när arbeten är försenade. På så sätt kan de hålla koll och ordning på  
sina inlämningar. 

I Google Sites kan lärare och elever skapa egna webbplatser utan att behöva koda. Elever  
kan till exempel skapa egna digitala portfolior över sina arbeten med Sites så att lärare och 
föräldrar enkelt kan hålla koll på deras framsteg. Lärare kan även använda Google Sites till  
att snabbt och enkelt skapa webbsidor för en hel klass, idrott eller förening. 

Tack vare verktygen i Googles administratörskonsol kan administratörer anpassa G Suite  
for Education för skolan, lärarna och eleverna. Administratörer kan till exempel blockera  
Gmail för yngre elever, men tillåta att äldre elever skickar e-post till varandra inom samma 
skola. Administratörer kan också välja att blockera vissa webbsidor och på så sätt skydda 
eleverna och se till att de är produktiva. 

Läs mer på edu.google.com/gsuite. 
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Introduktion för vårdnadshavare 
 

 
Varför ger Google bort G Suite for Education utan kostnad? 

Google strävar efter att använda våra resurser – produkter, program, filantropiska aktiviteter och 
människor – till att göra utbildning tillgängligt för alla. G Suite for Education är ett mycket 
praktiskt och kraftfullt sätt att göra det på. Vi anser att teknik kan vara ett viktigt verktyg som gör 
det möjligt för lärare och elever att lära sig av varandra och arbeta tillsammans på nya sätt. 

Vi vill även se till att nästa generation arbetstagare kan samarbeta, är effektiva och produktiva 
och har förmågan att lösa komplexa problem med hjälp av våra verktyg. Snart kommer dagens 
elever att vara en del av den nya arbetskraften som använder digitala verktyg först, så vi vill att 
de ska lära sig ett nytt sätt arbeta på och ta det med sig ut i arbetslivet. 

Vilka fördelar finns det med att använda G Suite for Education i undervisningen? 

Våra verktyg utvecklas med hjälp av lärare, pedagoger, handledare och utbildningsansvariga 
som talar om vad de behöver och vi har hittat tre viktiga områden där vi kan hjälpa till: 

● Vi hjälper lärare att vara mer produktiva genom att effektivisera tidskrävande uppgifter, till 
exempel att samla in hemuppgifter. 

● Vi tillhandahåller verktyg som anpassas efter elevernas och lärarnas behov genom  
att göra det enklare att uppmuntra till samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande. 

● Vi hjälper skolor att få ut mesta möjliga av sin budget genom att tillhandahålla en 
fullständig produktivitetssvit utan kostnad till kvalificerade skolor, inklusive support 
dygnet runt och förstklassig säkerhet. 

Är tjänsten tillgänglig för barn med funktionsnedsättningar? 

Ja. G Suite for Education-verktygen har inbyggda tillgänglighetsfunktioner till stöd för elever 
med särskilda behov och andra inlärningssätt. Elever kan till exempel använda verktyget med 
hjälp av rösten eller ett skärmläsningsprogram. Verktygen är dessutom fullständigt kompatibla 
med tillbehör som punktskriftsenheter och -skärmar. Eleverna har också möjlighet att aktivera 
textning i Presentationer och Meet. 

Behövs särskild maskinvara? 

Nej. Eftersom G Suite for Education är molnbaserat behövs bara en enhet som kan köra  
den senaste versionen av en av följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11  
eller Safari. Du kan testa andra webbläsare också, men det går kanske inte att använda  
alla funktioner. 
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Ska vi uppmuntra våra barn att tillbringa mer tid på internet? 

Det finns inget rätt svar för alla familjer. Vi anser att digitalt välmående innebär att hitta den rätta 
balansen för ditt barn och lära dem att sätta gränser och styra hur mycket tid de tillbringar på 
internet.  

Det är viktigt att barnen har kunskap om säkerhet på internet 

Hur de skyddar värdefull information, känner igen bedrägeri- och nätfiskeförsök och ser till  
att privata uppgifter förblir privata. Med familjeguiden Be Internet Awesome får familjer tillgång 
till verktyg och resurser där de kan läsa om säkerhet på internet och digitala medborgarskap.  
I familjeguiden om digitalt välmående finns information om hur du pratar om svåra teknikfrågor 
och navigerar den digitala världen som en familj. 

Vill du veta mer? Här är några frågor du kan ställa till ditt barn om G Suite for Education: 

● Använder ni Classroom? Hur använder ni det?  

● Vad har ni gjort för grupparbeten nyligen? Hur samarbetade ni?  

● Hur hanterar du skoluppgifter i Classroom? 

● Hur kommer du åt skoluppgifter när du är hemma? Var ser du dina hemuppgifter?  

● Har ni haft några grupparbeten den senaste tiden? Vilka intressanta verktyg använder  
ni för att samarbeta i gruppen? 
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Seriös säkerhet 
 

 
Google strävar efter att skapa produkter som värnar om elevers och lärares integritet och 
tillhandahåller förstklassig säkerhet för ditt barn. 
Tack vare detta åtagande kan lärare och rektorer skapa en hälsosam och trygg utbildningsmiljö 
där de kan undervisa eleverna i digitalt välmående och säkerhet på internet samtidigt som 
undervisningen är produktiv, anpassad och samarbetsvänlig. 
G Suite for Education skyddar elever och lärare på följande fyra sätt: 
 

1. Vi skyddar data 
Det är viktigt för Google att skydda lärares och elevers data. Skolor äger sin egen  
data, vi ser bara till att den är i säkert förvar på servrar och i plattformstjänster. På så 
sätt är det enkelt för skoladministratörer att hålla koll på och hantera datasäkerhet. 

 
2. Vi tillåter inte annonser i G Suite for Education 

Det visas inga annonser i G Suite for Education. Vi samlar inte heller in eller använder 
elevernas data för att skapa annonsprofiler för inriktning. För grund- och gymnasieskolor 
gäller detta även utanför verktygen i G Suite for Education. Om ditt barn är inloggat på sitt 
G Suite for Education-konto visas till exempel inte annonser när han eller hon söker  
på Google. 
 

3. Google följer branschens regelverk och rekommenderade metoder. 
Oberoende organisationer har verifierat Googles tjänster i syfte att säkerställa att  
våra dataskyddsmetoder lever upp till EU:s standarder och branschens regelverk  
inom Europa.  
 

4. Vi tillhandahåller Google-konton som hanteras av skolan 
Även om en elev redan har ett Google-konto skapar de ett helt separat konto  
för G Suite for Education. På så sätt kan skolor använda lämpliga sekretess- och 
säkerhetsinställningar online, skydda elevernas data i skolkontot från att lagras, 
användas i fel syfte eller administreras av tredje part. Detta gäller i synnerhet  
personliga uppgifter. 
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Information om integritet och säkerhet 
 

 
Integritet 
 
Vilka av Googles tjänster ingår i G Suite for Education? 

Följande tjänster ingår: Gmail, Kalender, Classroom, Jamboard, Kontakter, Drive, Dokument, 
Formulär, Grupper, Kalkylark, Sites, Presentationer, Meet och Arkiv. 

Visas annonser i G Suite for Education? 

Nej. Inga annonser visas i G Suite for Education och vi samlar inte in eller använder elevernas 
data i syfte att skapa annonsprofiler. För grund- och gymnasieskolor gäller detta även utanför 
verktygen i G Suite for Education. Om ditt barn är inloggat på sitt G Suite for Education-konto 
visas till exempel inte annonser när han eller hon söker på Google. 

Hur samlar G Suite for Education in och använder information? 

Personliga uppgifter som samlas in under användning av G Suite for Education användas 
endast i syfte att tillhandahålla den aktuella tjänsten. Exempel: Om en elev vill skicka e-post 
behöver vi hans eller hennes e-postadress. 

Har eleverna åtkomst till andra av Googles tjänster med sina G Suite for Education-konton? 

Tilläggstjänster (som YouTube, Maps och Blogger) har utvecklats för konsumentanvändare  
men kan även användas med G Suite for Education-konton i utbildningssyfte om skolans 
domänadministratör uttryckligen tillåter detta. Det kan förekomma annonser i dessa tjänster, 
men personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till kontot) som tillhör 
grundskole- och gymnasieelever med skolkonton användas inte för inriktning av annonser. 

 
Säkerhet 
 
Vilka tredje parter har granskat Googles säkerhetsrutiner? 

Oberoende granskare och tredjepartsorganisationer har verifierat att vår sekretesspraxis  
och våra avtalsenliga åtaganden för G Suite for Education följer datastandarder . Ernst & Young 

1

har verifierat att vår sekretesspraxis och våra avtalsenliga åtaganden för G Suite for Education 
följer ISO/IEC 27018:2014. 

  

1 ISO/IEC 27018:2014 och SSAE 16 / ISAE 3402 Type II SOC 2 
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Hur skyddar Google data? 

Våra system är bland de säkraste i branschen och vi står kraftfullt emot olagliga försök att 
komma åt våra kunders data. Skolans data får till och med samma branschledande säkerhet  
i flera lager som Google använder för sin egen verksamhet.  

Våra datacenter är byggda med specialdesignade servrar och kör vårt eget operativsystem  
för säkerhet och prestanda. Googles säkerhetstekniker, däribland några av världens främsta 
experter, jobbar dessutom dygnet runt för att tidigt upptäcka och hantera hot. 

Krypterar Google min data? 

Ja. G Suite-data är krypterad när den finns på diskar, lagras på säkerhetskopieringsmedier, 
används på internet eller flyttas mellan datacenter. Kryptering är en viktig del av säkerhetsstrategin i 
G Suite och hjälper till att skydda dina e-postmeddelanden, chattar, filer på Google Drive  
och annat. 

 

Vårt åtagande och vår efterlevnad 
 
Hur efterlevs den allmänna dataskyddsförordningen i G Suite for Education? 

Google åtar sig att följa lagstiftningen inom EU, till exempel att se till att den efterlevs i G Suite 
for Education-tjänster. Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder med GDPR-efterlevnad genom 
att tillhandahålla robusta sekretess- och säkerhetsskydd som vi har byggt in i våra tjänster och 
avtal under årens lopp. 

Hur vet vi att ni håller ert ord? 

Det är din data och vi vill att du ska veta vad som händer med den så att du kan fatta informerade 
beslut. Vi har avtalsenliga åtaganden i avtalet för G Suite for Education och är fast beslutna att 
efterleva sekretess- och säkerhetsstandarder.  

Vilka val har jag som förälder eller målsman? 

Föräldrar till G Suite for Education-användare i grund- och gymnasieskolor kan komma åt  
sina barns personliga uppgifter eller begära att de raderas via skoladministratören. Om en 
förälder vill stoppa ytterligare insamling av barnets uppgifter kan han eller hon begära att 
administratören använder tillgängliga tjänstekontroller för att begränsa barnets åtkomst  
till funktioner eller tjänster, eller att barnets konto raderas helt. 

Du och ditt barn kan också besöka https://myaccount.google.com när ni är inloggade på  
G Suite for Education-kontot för att visa och hantera personliga uppgifter och kontoinställningar. 
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