
Vårdnadshavarens guide till Google 
Workspace for Education

Läs mer om Google for Educations 
åtagande gällande integritet och säkerhet.

Verktyg i Google Workspace som används av ditt barn

Classroom Med Classroom kan ditt barn hitta alla sina hemuppgifter, kommunicera med läraren och få feedback 
och betyg. Som familjemedlem kan du välja att få sammanfattningar för vårdnadshavare för att hålla 
koll på barnets framsteg.

Formulär I Google Formulär finns funktioner som har skapats för undervisning. Lärare kan använda dessa till att 
skapa quiz för att testa barnens kunskap eller så kan barnen skapa enkäter för andra elever. Många 
lärare använder Formulär till interaktiva lektionsaktiviteter eller till att samla in information inför 
utflykter, knytkalas eller till att ställa frågor under föräldramöten.

Kalender Alla klasser i Google Classroom har en egen kalender, så att barnet kan se om det finns kommande 
händelser eller hemuppgifter. Lärare kan även skapa mötestider för elevmöten eller utvecklingssamtal 
med föräldrarna i Kalender.

Drive Drive är barnets virtuella ryggsäck där han eller hon på ett säkert sätt kan spara och sortera 
hemuppgifter, dokument eller läroplaner och komma åt dem på alla enheter. Det innebär att viktig 
information och elevarbeten sparas automatiskt och inte kan försvinna. Det kan vara bra att sätta dig 
ned med barnet och gå igenom alla skolarbeten som har sparats på Google Drive.

Tillgänglighets-
funktioner

I Google Workspace for Education finns integrerade tillgänglighetsfunktioner som gör det möjligt för 
ditt barn att lära sig på ett sätt som passar honom eller henne. Barnet kan använda röstinmatning, 
skärmläsare, ansluta en punktskriftsskärm eller använda textning i Google Presentationer eller 
Meet om han eller hon behöver extra stöd.

Du kanske har hört talas om Google Workspace som 
innehåller olika appar, bland annat Gmail, Google Dokument, 
Presentationer, Kalkylark, Formulär och Drive. Skolor har 
åtkomst till en kostnadsfri version av Google Workspace for 
Education, vilken inkluderar Google Classroom och gör det 
möjligt för barnen att skapa, kommunicera och samarbeta 
i en trygg miljö på skolan och i hemmet på alla enheter.

Berätta mer om Google Workspace for Education …
I dag används Google Workspace for Education av över 120 miljoner elever och pedagoger världen 
över. Dessa verktyg gör det möjligt för pedagoger och elever att kommunicera, samarbeta och hantera 
klassrum. Google Workspace har integrerade tillgänglighetsfunktioner  för elever med behov av särskilt 
stöd och varierande inlärningsstilar, vilket gör det möjligt att skapa en mer inkluderande klassrumsmiljö.

Hur använder barnet Google Workspace i skolan? 
Skolorna ger elever och lärare tillgång till ett Google-konto som hanteras av skolan och används i 
undervisningen. Skolan kan aktivera tilläggstjänster till grundutbudet i Google Workspace for Education. 
Nedan beskrivs några av de verktyg i Google Workspace som används mest inom undervisning och 
hur de används av barnen. 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://g.co/workspace/edu
https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


Hur skyddas barnets data?
Google strävar efter att skapa produkter som skyddar elevers och 
lärares integritet och förser skolan med förstklassig säkerhet. Om 
barnet använder Classroom och Google Workspace for Education 
äger Google inte någon data om eleverna, inga annonser visas för 
eleverna och vi underlättar efterlevnad av standarder som FERPA1 
och COPPA2.

● Vilka grupparbeten har ni gjort det senaste? Hur samarbetade ni?  

● Vilket grupparbete tyckte du var roligast? Vilket ämne handlade det om och vad lärde 
du dig? 

● Hur hanterar du skolarbeten med hjälp av Classroom?

● Var ser du dina hemuppgifter? 

● Hur kommer du åt skolarbeten när du är hemma?

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

1 Family Educational Rights and Privacy Act, 2 Children’s Online Privacy Protection Act från 1998

Ta reda på mer Google Workspace for Education genom att besöka 
utbildningarna i lärarcentret och vårt hjälpcenter, titta på en 

instruktionsvideo eller besöka vår webbplats.

Dokument, 
Kalkylark och 
Presentationer

Barnet kan skapa dokument, kalkylark, presentationer och samarbeta med andra elever och lärare 
i realtid, vilket gör det möjligt för hen att dela sina arbeten, få feedback och ändra i arbetena direkt. 

Google Meet När det inte är möjligt att träffas personligen för föräldramöten kan barnets lärare anordna en 
virtuell konferens i Meet. Meet är även en bra lösning för distansundervisning som gör det möjligt 
för pedagoger att undervisa och kommunicera med barnets klass när de inte kan träffas fysiskt. 
Meet har dessutom inställningar som gör det enklare för pedagoger att hålla ordning i klassen, 
till exempel möjligheten att stänga av ljudet för och ta bort deltagare.
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Så här samarbetar och kommunicerar barnet via Google Workspace

Läs mer om Google for Educations åtagande gällande 
integritet och säkerhet på google.com/edu/privacy.

https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=en
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

