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Hangout - en kort introduktion 
 

Hvad: Hangout er et Google produkt, der giver mulighed for at deltage i 

en avanceret gruppechat. Avanceret betyder her at du f.eks. kan bruge 

video eller dele dokumenter på skærmen med de andre deltagere. 

 

Hvorfor: Med Hangout får læreren mulighed for at give lektiehjælp 

hjemmefra. Du kan sidde på dit værelse med din fysikrapport, og ingen af 

dine venner på Facebook kan hjælpe dig! Men det kan din lærer. I har nemlig aftalt, at 

mellem 20 og 21 kan man deltage i et Hangout om fysikrapporten. Her kan du stille 

spørgsmål og se de andres spørgsmål - og se alle svar. Læreren kan vise dig et konkret 

udregning i et dokument, eller demonstrere hvordan dit regneprogram skal bruges til denne 

rapport. 

Skulle du være så uheldig, at du træner bueskydning på dette tidspunkt, så vil alle 

spørgsmål og svar blive gemt, når Hangout’en slutter, og du kan så efterfølgende gå ind og 

få del i den hjælp, de andre har fået. 

 

Hvordan: Du skal bruge din Google konto på skolen for 

at være med i et Hangout. Åbn f.eks. din Gmail og find 

Google+ i øverste venstre hjørne: 

 

Google+ er Google’s forsøg på at lave noget lignende 

Facebook - dog mere anvendeligt i undervisningen. 

 

Vi skal bruge Hangout. Når jeg inviterer jer til et 

Hangout kan op til 10 personer deltage på samme tid. 

Hvad så med resten? Ja, erfaringen (og den er ikke 

stor) viser, at det nok er tilstrækkeligt. Nogle er slet ikke hjemme og andre kan gå til og fra 

igen. Alle vil dog, efter at et Hangout er afsluttet, kunne se alle spørgsmål og svar - og 

forhåbentlig få noget ud af det. 

 

Inden vi bruger det til en aflevering, demonstrerer jeg det lige i en time. 


