
Google Classroom er et gratis verktøy som inngår i Google 
Workspace for Education, et sett med produkter som blant 
annet inkluderer Gmail, Kalender, Dokumenter, Disk og 
Presentasjoner.
   
Med Classroom kan lærere distribuere og samle inn oppgaver, 
gi tilpasset tilbakemelding, sette karakterer og se elevenes 
arbeid på ett og samme sted. Classroom brukes i skoler for 
å gjøre undervisningen mer givende og produktiv ved 
å effektivisere oppgaver, fremme samarbeid og legge til 
rette for kommunikasjon.

Foresatte kan holdes informert
    

Foreldre og andre foresatte kan velge å få et sammendrag via e-post av barnets arbeid i Classroom. 
Sammendraget inneholder informasjon om kommende lekseoppgaver, arbeid som ikke er levert, 
klasseaktiviteter og prosjekter. Hvis du vil ha disse e-postene, kan du snakke med skolen og finne 
ut mer om sammendrag til foresatte via e-post. 

Slik brukes Google Classroom av lærere 

Tildeling av kursarbeid
     

Lærere kan lage oppgaver og legge til alle 
nødvendige dokumenter som elevene skal 
jobbe med. Elevene varsles via e-post når det 
legges ut nye oppgaver, og kan levere dem via 
Classroom. Classroom varsler elevene når 
arbeidet er blitt rettet, slik at de kan gå 
gjennom karakterene og tilbakemeldingene.

Kunngjøringer
     

Lærere kan sende kunngjøringer til hele 
klassen, og elevene mottar dem som e-post. 
Kunngjøringene vises også når de logger på 
Classroom via en nettleser eller 
Classroom-appen på iOS og Android.

Deling av relevant 
undervisningsmateriell
     

I Classroom kan lærere dele 
undervisningsressurser, lesestoff, videoer, 
linker og oppgaveark. På denne måten kan 
elevene alltid finne dem og samarbeide 
med klassekameratene.

Integrering med andre apper 
og annet innhold
     

Elevene har tilgang til tusenvis av 
pedagogiske apper som fremmer kreativitet 
og gir uendelige læringsmuligheter.

Samarbeid i par eller grupper
     

Elever kan sende meldinger til lærerne direkte 
med spørsmål og/eller kommentarer om 
oppgaver og kunngjøringer. Elevene kan også 
delta i gruppearbeid ved å samarbeide om 
delte prosjekter i Dokumenter, Regneark og 
Presentasjoner på samme tid.

Veiledning for foresatte – Classroom

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=no
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems?hl=no


Hvordan beskyttes barnas data?
      
Google forplikter seg til å lage produkter som ivaretar personvernet til elever og lærere, og som 
tilbyr klasseledende sikkerhet for skolene. Hvis barnet bruker Classroom og Google Workspace for 
Education, eier ikke Google noen av elevenes data, og ingen annonser vises til elevene. Vi følger 
overholdelsesstandarder som FERPA1 og COPPA2.

Du kan lese mer om forpliktelsene til Google for Education knyttet til integritet og sikkerhet 
i senteret for personvern og sikkerhet for Google for Education, i merknaden for personvern 
i Google Workspace for Education og i en hjelpeartikkel om noen av forskjellene mellom 
kjernetjenestene og tilleggstjenestene i Google Workspace for Education. 

Les veiledningen for foresatte om sikkerhet og personvern.

Hvis du vil finne ut mer om Google Classroom, kan du 
sjekke ut opplæringen i Lærersenteret og brukerstøtten, 

se en veiledning eller gå til nettstedet vårt.

Spørsmål du kan stille barnet ditt om Google Classroom
    
● Bruker du Classroom, og hvordan bruker du det?

● Fortell meg om et kult skoleprosjekt du jobber med via Classroom.

● Har du jobbet med gruppeoppgaver i det siste? Hvilke interessante 
verktøy bruker du for å samarbeide med gruppen din?

● Begynn å snakke om sikkerhet på internett og e-borgerskap
med pensumet Be Internet Awesome.
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