
Kan ni inte ses öga mot öga? Kommunicera utanför klassrummet via Google Meet
   
Google Meet ingår i Google Workspace och är tillgängligt utan 
kostnad för skolor via Google Workspace for Education. Lärare kan 
använda Google Meet, ett verktyg för videokonferenser, för att ha 
enskilda samtal med barnen, underlätta distansundervisningen eller 
anordna virtuella möten med föräldrar och vårdnadshavare.

Om ditt barn har en dator eller mobil enhet med internet och 
ett Google Workspace for Education-konto kan lärare fortsätta 
undervisa via video i Google Meet.

edu.google.com

Varför väljer skolor Google Meet?

● Administratörer konfigurerar Meet
Skolans IT-administratör konfigurerar och 
aktiverar Google Meet och ser till att vissa 
funktioner bara är tillgängliga för lärare.

● Läraren bestämmer
Endast lärare kan stänga av ljudet för 
eller ta bort andra deltagare i ett möte. 
Det innebär att elever inte kan stänga 
av ljudet för eller ta bort sin lärare av 
misstag (eller med mening).

● Använda direkttextning
Elever som är döva eller har nedsatt 
hörsel eller behöver hjälp av fokusera 
kan aktivera direkttextning.

Tips om hur du använder 
Google Meet hemma

● Se till att ditt barn använder sitt Google 
Workspace for Education-konto 
Om barnet kommunicerar med sin lärare 
eller klass ska du se till att de använder det 
Google-konto de fått via skolan och inte 
sitt privata konto.

● Få hjälp med hemuppgifter
Du kan be om hjälp med hemuppgifter 
eller anordna möten med lärare

● Skapa en bra upplevelse
För att se till att barnet har den bästa möjliga 
upplevelsen i Google Meet ska du kontrollera 
att den senaste versionen är installerad. 
Du kan även förbättra kvaliteten genom 
att stänga av kameran på barnets enhet.

 

● Uppmuntra till deltagande
Ditt barn kan använda funktionen Frågor och 
svar i Presentationer för att prata med läraren 
och klasskamraterna samtidigt som de ser 
innehållet i presentationen.

Guide för vårdnadshavare om Google Meet

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?hl=sv
http://edu.google.com?hl=sv
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=sv


Elevsäkerhet med Meet
    
Google strävar efter att skapa produkter som värnar 
om elevers och lärares integritet och tillhandahåller 
säkerhet för skolor.

Om barnet använder Google Workspace for Education äger 
inte Google någon elevdata och inga annonser visas för 
eleverna. Vi följer efterlevnadsstandarder som FERPA1 och 
COPPA2. 

Frågor du kan ställa till ditt barn om Google Meet:
    
● Hur använder lärare Google Meet under lektionerna?
 
● Vad tycker du om med att se lärare och klasskamrater på 

video?

● Vilka regler finns i Google Meet? Hur skiljer sig reglerna 
från dem i ett vanligt klassrum? 
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Läs mer om Google Meet och hur du hjälper ditt barn 
att felsöka om det uppstår frågor med vår 

snabbstartsguide och utbildning.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=sv
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=sv&rd=1

