
Eleverna kan använda sina 
Education-konton för att 
fortsätta lära sig hemma

Guide för vårdnadshavare om Chromebook
Allt du någonsin velat veta om Chromebooks i barnets klassrum
   

Ditt barn använder en Chromebook i skolan och du har en del frågor. En Chromebook kan skilja 
sig från datorn ni har hemma, så vi vill hjälpa dig att förstå vad en Chromebook är och hur den 
används i skolan.

Så vad är en Chromebook?
    

Det är en laptop som körs med operativsystemet Google 
Chrome. Operativsystemet Chrome är utformat för att 
användas i molnet, vilket innebär att nästan allt, filer, appar 
och skrivbordet, finns online (inte på datorn) och är samma 
oavsett var du loggar in. Därför går det aldrig att slarva bort 
filer eller pågående arbeten (allt finns i molnet). Har ni inget 
Wi-Fi? Det går även att lagra filer lokalt på Chromebook och 
arbeta offline.

Varför valde skolan Chromebook?
     

Lärare kan skapa hemuppgifter och lägga till alla 
nödvändiga dokument som eleverna ska arbeta 
med. Eleverna får ett e-postmeddelande när det 
finns en ny hemuppgift och kan lämna in 
hemuppgiften via Classroom. Classroom skickar 
en avisering till eleverna när arbetet har 
betygsatts så att de kan gå igenom betyg 
och feedback.

Vad gör ditt barn på Chromebook?
     

Det är olika från skola till skola, men svaret kan 
vara: nästan allt. Populära verktyg som 
Google Presentationer, Dokument och 
Kalkylark gör det enkelt att samarbeta med 
andra elever och det finns appar som kan 
användas till att skapa videor, spela in poddar 
och koda. Du kanske även har hört ditt barn 
prata om Google Classroom. Det är ett 
verktyg som vissa lärare använder för att göra 
det enklare att ordna elevernas arbeten och 
tilldela hemuppgifter och projekt.Om du är 
nyfiken på vilka typer av 
undervisningsverktyg lärare använder på 
Chromebooks kan du utforska Chromebook 
App Hub på g.co/chromebookapphub.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=sv
http://g.co/chromebookapphub


Följande är populära undervisningsverktyg för Chromebooks:

Besök edu.google.com/products/chromebooks 
om du vill veta mer om Chromebook.

Webbresurser
     

Få tillgång till en mängd olika 
webbplatser om utbildning med allt 
från mattelektioner och ljudböcker 
till virtuella museibesök och 
webbkameror som följer vilda djur.

Videoredigering
 

Skapa, titta på och redigera videor och 
dela dem med klasskamrater, 
familjemedlemmar och vänner.

Kodning
 

Lär dig koda på flera olika språk, 
från Scratch till Python.

Teckning

Skissa, blanda färger i målningar 
och rita teckningar. Skapa och 
spela in musik.

Vill du veta mer?
Här är några frågor du kan ställa till ditt barn:

● Har du en egen Chromebook i skolan eller delar du en med andra?

● Vad tycker du om att göra mest på Chromebook?

● Vilka regler har skolan om att använda Chromebook?

● När använder du din Chromebook i skolan?

● Hur har Chromebook ändrat skoldagen?

● Vad är det bästa du kan göra eller skapa med Chromebook?
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