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De viktigaste Google-apparna till din telefon 

 

Många vill använda sin telefon till en del av skolarbetet och för att det ska fungera 

problemfritt behöver man ladda ner några av Googles appar 

 

Googles produkter är tänkta att användas online och du hittar alltid 
”programmen” bakom de nio prickarna uppe till höger om du befinner 
dig på någon av Googles sidor (antingen startsidan eller inne i någon av 
applikationerna).  
 
De applikationer du har störst användning för finns listade härunder. 
Vissa av skolans tjänster fungerar bara om du sitter vid en dator och 
dessutom är inloggad i Google Chrome (som är Googles webbläsare).  

 

Oavsett om du har en iOS- eller en Android-telefon så behöver du ladda ner Googles 

appar för att du ska få en vettig funktionalitet då de är anpassade för mindre skärmar. 
 

 

Alla Googles applikationer tillåter dig att ha flera konton kopplade till dem. Bilden 
(uppe till höger) visar vilket konto som är aktivt just nu. Skolapparna fungerar bara 
med ditt @utb.kristianstad.se-konto. 
 

  

 

Gmail är e-postprogrammet. Du kan ha både din privata e-postadress och din skol-
adress kopplade till samma app. Klicka bara på din bild och välj ”Lägg till ytterligare 
konto” (den här funktionen fungerar i alla Googles appar) 

  

 

Google Classroom. Här tar du del av allt som rör dina kurser; läser informations-
flödet, hanterar och lämnar in uppgifter och tar del av respons. Google Classroom 
fungerar bara med @utb.kristianstad.se-adressen 

  

 

Google Dokument. För att du ska kunna se din lärares kommentarer i dina inlämnade 
dokument behöver du ladda ner den här, för kommentarerna syns inte i visningsläget 
i Google Classroom. Det samma gäller om du vill använda telefonen för att skriva 
texter för inlämning. 

  

 

För att t ex kunna lägga till filmer eller ljudklipp du spelat in med din telefon i Google 
Classroom så blir det enklare om du lägger till Google Drive (och loggar in med ditt 
@utb.kristianstad.se-konto) 

  

 

Om din lärare säger att hen kan handleda dig i chatten, så kan det vara Google Chat 
de menar. För att få del av alla funktionerna är det bra att ladda ner appen. 
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Ladda upp film i Google Drive med iPhone 
Lathunden är gjord med en iPhone, men Samsung fungerar ungefär likadant. 

 

1. Spela in din film! 
2. Ladda ner Google Drive-appen och öppna den 
3. Logga in med ditt @utb.kristianstad.se-konto 
 
4. Klicka på ”+” nere till höger 
5. Välj Ladda upp 

  
 

6. Klicka på Foton och videoklipp och leta 
upp din film. Den bör ligga i albumet som 
heter Video 

 
 

 

7. När du laddat upp din film, klicka på de tre 
prickarna uppe till höger, 
 
8. Välj Kopiera länken. Det är denna länk du 
lämnar in i Google Classrom. Jag visar hur 
nedan. 

 

 

 
 

Dela länken i Google Classroom 
 

1. Gå till ditt Google 
Classroom, klicka på 
Klassuppgifter och välj det 
arbete där du ska lämna in 
filmen 
2. Klicka på Lägg till bilaga 

 
 

 
3. Klicka på Länk 
 
4. Klistra in länken du 
kopierade i steg 8 ovan. 
 

  
 


