
Vårdnadshavarens guide till integritet 
och säkerhet 
Google strävar efter att skapa produkter som skyddar elevers och lärares 
integritet och förser skolan med förstklassig säkerhet. Då får pedagoger 
möjlighet att skapa en trygg utbildningsmiljö där de kan undervisa eleverna, 
dela med sig av information om digitalt välmående och säkerhet online, 
samtidigt som undervisningen är produktiv, anpassad och samarbetsvänlig. 

Vad gör Google för att värna om mitt barns integritet?
Google tillhandahåller säkerhetsfunktioner och integritetspolicyer som ger skolorna kontroll över sin 
egen data. Så här vet du att ditt barn skyddas.

Data lagras på ett säkert sätt

Skolorna äger sin egen data och använder 
Googles säkra servrar och plattformstjänster, 
vilket gör det enkelt för skoladministratörer 
att hålla koll på och hantera datasäkerheten. 
Ta reda på mer genom att besöka 
YouTube-kanalen för Google for Education.

Integritet och säkerhet i klassrummet 
Google Workspace for Educations tjänster och Chromebooks underlättar efterlevnad av strikta regler, 
inklusive FERPA1, COPPA2 och Student Privacy Pledge. Skolorna måste utvärdera och välja ut verktyg och, 
i vissa fall, erhålla samtycke från föräldrar/vårdnadshavare för att använda dem. Vi har publicerat denna 
hjälpcenterartikel med viktig information om Google Workspace for Education och resurser som skolor 
och administratörer kan dela ut till föräldrar. Dessa viktiga resurser är bland annat integritets- och 
säkerhetscentret för Google for Education, integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education 
och en artikel om några av skillnaderna mellan Google Workspace for Educations tjänster och tilläggstjänster. 

Efterlever branschens regelverk och 
rekommenderade metoder

Oberoende organisationer har verifierat 
Googles tjänster i syfte att säkerställa att deras 
dataskyddsrutiner uppfyller standarderna 
och branschens regelverk. Du hittar mer 
information i den här videon.

En miljö utan annonser för eleverna

Inga annonser visas i några av Google 
Workspace-tjänsterna och Google samlar 
inte in eller använder data från grundskole- 
eller gymnasieelever för annonsering eller 
för att skapa annonsprofiler. Grundskole- 
och gymnasieelever som är inloggade 
på sina Google Workspace for Education-
konton ser inga annonser när de söker 
på Google. Du hittar mer information 
i den här videon.

Google-konton som hanteras av skolan

Eleverna får ett separat Google-konto som 
de ska använda i undervisningen. På så sätt 
kan skolor ange lämpliga integritets- och 
säkerhetsinställningar som skyddar elevernas 
data online från att lagras, återanvändas eller 
administreras av tredje part, vilket är extra 
viktigt när det gäller personliga uppgifter.

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

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


● Använder du en Chromebook eller en laptop i skolan? Vad använder du den till? 

● Vad tycker du mest om att göra på internet eller på datorn? 

● Vilka webbplatser, appar eller videor har du lärt dig något av eller 
blivit inspirerad eller motiverad av? 

● Hur mycket tid tillbringar du på telefonen, datorn eller andra enheter? 
Hur mycket tid i skolan? Hur mycket tid när du är hemma? 

● Hur håller du koll på skärmtiden? I skolan? Hemma? 

● Vad anser du är en bra digital balans?

Vad anser du om digitalt välmående och säkerhet online? 

Läroplanen för digitalt välmående och 
säkerhet online finns i klassrummet, men 
grunden till barns utbildning läggs alltid i 
hemmet. Du kan delta i samtalet och hjälpa 
elever att skapa hälsosamma digitala vanor 
både i skolan och hemmet med hjälp av 
läroplanen Be Internet Awesome där du 
kan läsa mer om digital säkerhet och hitta 
resurser och verktyg. Med familjeguiden 
Be Internet Awesome får familjer de verktyg 
och resurser som behövs för att ta reda 
på mer om säkerhet online och digitalt 
medborgarskap i hemmet. Med hjälp 
av guiden kan föräldrar integrera och 
utöva bra digitala vanor i vardagen.

Här följer några bra frågor att ställa till ditt barn så att ni kan prata om 
teknik i hemmet.

Digitalt välmående innebär att hitta den 
balans med tekniken som fungerar bäst för 
eleverna och lära dem att vara medvetna om 
och styra hur mycket tid de tillbringar online. 
Personlig integritet och säkerhet är lika viktigt 
online som offline. Det är viktigt att barn 
får information om säkerhet online, hur de 
skyddar värdefull information, identifierar 
bedrägerier och nätfiskeförsök och ser 
till att privata uppgifter förblir privata. 
I familjeguiden för digitalt välmående 
finns samtalspunkter som gör det enklare att 
ställa de tuffa teknikfrågorna och navigera 
den digitala världen som en familj.

Läs mer om integritet och säkerhet på Google och 
besök hjälpcentret för integritet på Chromebook.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

