
Fjernundervisning via Google Meet  

 

Du kan lave videokonferencer med dine elever i Google Meet. Google Meet er under skolelukningerne 

optimeret til at kunne skabe møderum for op til 250 deltagere. Nedenfor kan du se, hvordan du opretter et 

Google Meet videolink, og deler det med dine elever (fx i Aula eller Min Uddannelse). Du får også gode råd 

til, hvordan du leder en videokonference med dine elever.  

 

Hvordan oprettes og deles et Google Meet videolink? 

1. Se Youtube video fra Aalborg kommune om, hvor du kan dele link til Google Meet videokonference 

via Google Kalender, Aula eller Min Uddannelse.  

2. Brug f.eks. Google kalender til at dele link til Google Meet videokonference  

 
10 gode råd til videokonferencer i Google Meet 

1. Lav en dagsorden og del den gerne med eleverne på forhånd 

2. Forbered slides eller andet materiale (kan deles i Google meet). 

3. Vær til stede i mødet i god tid - gerne 10 minutter før tid 

4. Sig hej til eleverne, efterhånden som de dukker op i videokonferencen 

5. Bed eleverne om at slukke for deres lyd, når de ikke har ordet - brug headset, så man undgår ekko 

6. Del indholdet på din skærm, så eleverne kan se dine slides eller andet materiale 

7. Aktiver eleverne undervejs. Stil fx spørgsmål, bed dem om at svare i chatten, giv dem en opgave 
eller del et link i chatten. Vælg en hjælper til at administrere chatten/håndsoprækning 

8. Lav brainbreak, hvis mødet er over 30 minutter langt 

9. Afrund mødet og saml op på eventuelle aftaler 

10. Sig farvel til alle eleverne - der må gerne vinkes ;-) 
 

De ti gode råd er inspireret af Aalborg Kommune. https://www.nogetathavedeti.dk/post/brug-google-

meet-til-fjernundervisning  

 

Andre anvendelser af Google Meet 

1. Fremlæggelser for klassen: Eleverne kan præsentere opgaver for klassen i Google Meet. Her bruger 

de delefunktionen til f.eks. at præsentere en PowerPoint.  

2. Gruppearbejde: Eleverne kan bruge Google Meet til at mødes og løse opgaver, der er stillet i 

undervisningen.   

 

 

 

https://meet.google.com/_meet?authuser=1
https://youtu.be/d1nigNU2Q7Y
https://docs.google.com/document/d/16DTdXCjVgkVdHHe9T_heTl39iejY-7mdHXxlyUz9dpM/edit
https://www.nogetathavedeti.dk/post/brug-google-meet-til-fjernundervisning
https://www.nogetathavedeti.dk/post/brug-google-meet-til-fjernundervisning


 


