
Tips om hur du använder Google Meet hemma

● Se till att barnet använder sitt Google 
Workspace for Education-konto 
Om barnet kommunicerar med sin lärare eller 
klass ska de använda sitt skolkonto från Google, 
inte sitt privata konto.

● Få hjälp med hemuppgifter
Du kan planera in hjälp med hemuppgifter eller 
möten med lärare.

● Skapa en bra upplevelse
Se till att barnet får bästa möjliga upplevelse 
i Google Meet genom att kontrollera att den 
senaste versionen är installerad. Om du har låg 
bandbredd kan du dessutom stänga av kameran 
på barnets enhet för att få bättre kvalitet. 

● Uppmuntra till engagemang
Barnet kan använda funktionen för 
handuppräckning om han eller hon har en 
fråga till läraren och chattfunktionen för att 
prata med lärarna och klasskamraterna.

Vårdnadshavarens guide till Google Meet
Kan ni inte träffas ansikte mot ansikte? Kommunicera utanför klassrummet med 
Google Meet

Varför väljer skolor Google Meet?

● Administratörer konfigurerar 
Google Meet
Skolans IT-administratör konfigurerar 
och aktiverar Google Meet och ser till att 
vissa inställningar endast är tillgängliga 
för lärare.

● Läraren bestämmer
Enbart läraren kan stänga av ljudet och 
ta bort andra deltagare i ett möte, vilket 
innebär att elever inte kan ta stänga av 
ljudet ellet ta bort sin lärare av misstag 
(eller avsiktligt).

● Använda Live Captions
Aktivera Live Captions för elever som 
är döva eller hörselskadade eller behöver 
hjälp att fokusera.

● Enkelt att använda
Gå med i möten med ett klick – oavsett 
om du är i skolan eller hemmet och 
använder en laptop eller mobil enhet.
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Google Meet ingår i Google Workspace och är tillgängligt för 
skolor utan kostnad via Google Workspace for Education. 
Pedagoger kan använda Google Meet, ett verktyg för 
videokonferenser, för att kommunicera med barnet på tu man 
hand, ge anvisningar på distans eller anordna virtuella möten 
och konferenser med föräldrar och vårdnadshavare.

Om ditt barn har en dator eller mobil enhet med internet 
och ett Google Workspace for Education-konto kan lärarna 
fortsätta att undervisa över video med hjälp av Google Meet.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


Google Meet innehåller säkerhetsfunktioner för att skydda elevernas och 
pedagogernas integritet:

● Google Meet uppfyller IETF-säkerhetsstandarderna för DTLS (Datagram 
Transport Layer Security) och SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)

● I Google Meet krypteras som standard all data som överförs mellan klienten 
och Google

● Anonyma användare kan inte gå med i möten som standard

● Inga pluginprogram krävs för att använda Google Meet på webben. Tjänsten 
används helt och hållet i Chrome och andra webbläsare och är därför mindre 
sårbar för säkerhetshot

● I Google Meet är funktioner mot otillåten användning och inställningar för 
säkra möten aktiverade som standard
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Elevsäkerhet med Google Meet

Google strävar efter att skapa produkter som skyddar 
elevers och lärares integritet och säkerhet för skolor.

Om barnet använder Google Workspace for Education 
äger Google inte någon data om eleverna, inga 
annonser visas för eleverna och vi underlättar 
efterlevnad av standarder som FERPA1, COPPA2, GDPR 
och HIPAA.

Vill du veta mer? 
Här är några bra frågor att ställa:  

● Använder ni röstinmatning eller textning i skolan? 
Hur använder läraren Google Meet i undervisningen? 

● Vad tycker du är bra med att se läraren och 
klasskamraterna på video?

● Vilka regler har ni i Google Meet? Hur skiljer 
de sig från reglerna i det vanliga klassrummet? 

Läs mer om Google Meet och 
hur du hjälper barnet att felsöka 
med snabbstartsguiden och 
utbildningssidan.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

