
Google Classroom är ett kostnadsfritt verktyg som ingår 
i Google Workspace for Education, en uppsättning produkter 
som bland annat inkluderar Gmail, Kalender, Dokument, 
Drive och Presentationer.
   
Med Classroom kan lärare dela ut och samla in hemuppgifter, 
ge anpassad feedback, sätta betyg och se elevernas arbete på 
ett och samma ställe. Classroom används i skolor för att göra 
undervisningen produktiv och meningsfull genom att effektivisera 
hemuppgifter, öka samarbetet och främja kommunikation.

Hålla föräldrar och vårdnadshavare informerade
    

Föräldrar och vårdnadshavare kan välja att få en e-postsammanfattning av barnets arbete 
i Classroom. Sammanfattningen innehåller information om kommande hemuppgifter, arbeten som 
inte har lämnats in, klassaktiviteter och projekt. Om du vill ha dessa e-postmeddelanden pratar du 
med skolan och tar reda på mer om e-postsammanfattningar för föräldrar och vårdnadshavare. 

Så här används Google Classroom av lärare 

Tilldela hemuppgifter
     

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.

Skriva meddelanden
     

Lärare kan skicka meddelanden till hela 
klassen och eleverna får dem som 
e-postmeddelanden. Meddelandena visas även 
när de loggar in i Classroom via en webbläsare 
eller en app på iOS och Android.

Dela relevant undervisningsmaterial
 I Classroom kan lärare dela 
undervisningsresurser, läsmaterial, videor, 
länkar och stenciler. På så sätt kan eleverna 
alltid hitta dem och samarbeta med 
klasskamraterna.

Integrera med andra appar 
och annat innehåll
 

Elever har tillgång till tusentals 
utbildningsappar som främjar kreativitet 
och ger oändliga möjligheter till undervisning.

Samarbeta två och två eller 
med hela klassen
     

Elever kan skicka meddelanden till lärare direkt 
med frågor och/eller kommentarer om 
hemuppgifter och meddelanden. Eleverna 
kan även delta i grupparbeten genom att 
samarbeta i delade projekt i Dokument, 
Kalkylark och Presentationer samtidigt.

Guide för vårdnadshavare om Classroom

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=sv
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?hl=sv


Hur skyddas barnens data?
      
Google strävar efter att skapa produkter som värnar om elevers och lärares integritet och 
tillhandahåller förstklassig säkerhet för skolor. Om barnet använder Classroom och Google 
Workspace for Education äger inte Google någon av elevernas data och inga annonser visas inte för 
eleverna. Vi följer efterlevnadsstandarder som FERPA1 och COPPA2.

Du kan läsa mer om Google for Educations åtagande gällande integritet och säkerhet i sekretess- 
och säkerhetscentret för Google for Education, i sekretessmeddelandet för Google Workspace for 
Education och i en hjälpartikel om några av skillnaderna mellan Google Workspace for Education 
tjänster och tilläggstjänster. 

Läs guiden om sekretess och säkerhet för vårdnadshavare.

Om du vill veta mer om Google Classroom kan du besöka 
utbildningarna i lärarcentret och hjälpcentret, titta på en 

självstudie eller besöka vår webbplats.

Frågor du kan ställa till ditt barn om Google Classroom
    
● Använder ni Classroom? Hur använder ni det?
 
● Berätta om ett roligt projekt ni arbetar på i skolan via Classroom.

● Har ni haft några grupparbeten den senaste tiden?
Vilka intressanta verktyg använder ni för att samarbeta i gruppen?

● Börja prata om säkerhet på internet och digitalt 
medborgarskap med läroplanen Be Internet Awesome.
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