
Læring med Apple
HURTIGE VEJLEDNINGER TIL

Læs mere om, hvordan du skaber spændende læringsmiljøer med Apple.  
Hver enkelt hurtige vejledning giver fem tip, der kan hjælpe dig med at få mest 

muligt ud af indbyggede funktioner i iPad og Mac til at lære hjemmefra. 

5
tip til 

at

BEVARE FOKUSSET  
ORGANISERE IPAD TIL LÆRINGSBRUG 
ADMINISTRERE 
SKÆRMTID 
ØGE PRODUKTIVITETEN 
FORTÆLLE HISTORIER



Reducer distraktioner i apps . 
Anmodninger om vurderinger og anmeldelser i apps kan fjerne 
elevens fokus fra lektionen. Du kan slå denne funktion fra i Indstillinger 
under iTunes og App Store. 

5 tip til at bevare fokusset 
Ved at bevare fokusset styrkes kritisk tænkning 
og kreativitet. 

Få mere support >

#LearningWithApple 

Hold dig på sporet . 
Strukturer læringssegmenter ved hjælp af nedtællingen i 
appen Ur. Den orange linje bliver mindre under nedtællingen, 
så eleven kan få en visuel forståelse af tid. Eleven kan vælge 
en lyd til at markere, når tiden er gået.

Hjælp koncentrationen på vej . 
Skab et læringsmiljø uden opkald, alarmer eller 
notifikationer. Vælg Altid under Lydløs i indstillingerne 
til Forstyr ikke på iPad.

Gør multitasking enklere. 
Træk tekst, fotos og arkiver mellem to vinduer eller apps med 
Split View. Visningen side om side giver problemfri adgang og 
reducerer navigation frem og tilbage. Slå Multitasking til under 
Hjemmeskærm og Dock i Indstillinger.

4Juster notifikationer . 
Dine elever kan blive distraheret under læringen af appsymboler 
med etiketter – de røde cirkler, der angiver nye elementer. Du kan slå 
etiketter fra for mindre vigtige apps under Indstillinger > Notifikationer.



Opdater OS .  
Sørg for, at din elevs enhed er opdateret mht. 
funktioner, produkter og sikkerhed. Tryk på 
Generelt under Indstillinger for at finde ud af, 
om du har den nyeste softwareopdatering. 

5 tip til at organisere iPad 
til læringsbrug 
Hvis du organiserer iPad til læringsbrug, bliver det nemmere for din elev at gå 
i gang hver dag og holde sig produktiv og engageret.

Del noter .  
Du kan nemt organisere læringsressourcer 
i Noter. Opret mapper til fag, lav smarte 
tjeklister, og del med hele familien. Fastgør 
vigtige noter, så de bliver øverst på listen.

Administrer skemaer .  
Opret en fælles kalender på alle din families 
enheder i appen Kalender. Sørg for, at alle 
er på rette spor, ved hjælp af påmindelser, 
og brug advarsler som en virtuel skoleklokke.

Opret genveje 
til websteder .  
Tryk på Føj til hjemmeskærm fra 
delingsmulighederne i Safari for at 
oprette et symbol for de websteder, 
din elev oftest bruger.

Lav en appsamling .  
Organiser din elevs mest brugte apps eller 
websteder som en samling på hjemmeskærmen. 
Tryk på en app, hold nede, og træk den derefter 
over på en anden app, og navngiv den nye mappe.

Få mere support >

#LearningWithApple 



Strukturer tiden . 
Brug Apptidsgrænser til f.eks. at tillade mere tid til 

uddannelsesrelaterede eller kreative apps og til at 

mindske distraktioner fra apps til sociale netværk.

Tag en pause . 
Brug Skærmfri tid til at afsætte tid hver dag, 

hvor der holdes pauser fra brug af skærmen. 

Når det er aktiveret, er det kun apps, du tillader, 

samt telefonopkald, der er tilgængelige.

Hold styr . 
Med Skærmtid kan du se samlet enhedstid 

efter dag eller uge, samt hvilke apps din elev 

har brugt mest.

5 tip til at administrere skærmtid  
Skærmtid omfatter funktioner, der er perfekte til at hjælpe dig med 
at bestemme, hvor og hvor ofte din elev må bruge sin enhed.

Vælg passende indhold .  

Brug Indhold og anonymitet til at blokere 

upassende websteder, køb og downloads 

på din elevs enhed.

Opret en betroet gruppe .  

Begrænsning for kommunikation hjælper 

dig med at administrere, hvem din elev kan 

kommunikere frit med fra sin enhed. 

Få mere support >

#LearningWithApple 



5 måder at øge 
produktiviteten på 

Alle elever kan drage fordel af indbyggede funktioner, 
der forbedrer læringsoplevelsen og øger produktiviteten.

Giv læsefærdighederne et boost . 
Følg med, mens fremhævede ord bliver læst op med funktionerne 
Læs det valgte op og Fremhæv indhold. Dette kan styrke læseforståelsen 
og hjælpe eleverne med at redigere deres arbejde.

Udtryk tanker, og styrk skrivefærdigheder .  
Apps som Pages, Keynote og Noter har Diktering, som kan hjælpe 
med at kommunikere et budskab og styrke skrivefærdigheder uden at 
lade sig bremse af motorikken. Tryk på mikrofonen på iPad-tastaturet, 
eller vælg Rediger > Start diktering i en macOS-app. 

Tryk for handling . 
Gør adgangen til menuer, betjeningselementer og funktioner enklere med AssistiveTouch. 
Funktionen enkelt tryk hjælper med begrænsede motoriske færdigheder, og den tilpassede 
menu indeholder de funktioner, du bruger mest, som f.eks. Multitasking og Skærmbillede. 
Eleven kan også trække menuknappen under tekst for at bruge den som en guide under læsningen.

Få mere support >

#LearningWithApple 

Minimer forstyrrelser i læringen .  
Forenklet adgang låser iPad fast i én app og lader dig styre funktioner 
og tidsgrænser. Lav en cirkel med din finger om de områder af skærmen, 
du ikke ønsker skal reagere på berøring, f.eks. et link i Safari.

Bevar fokusset på webindhold . 
Læser i Safari fjerner reklamer, reducerer distraktioner og lader dig 
justere tekststørrelsen, kontrasten og skrifttypen. Skub nedad med 
to fingre, så læser funktionen Læs skærm op sidens indhold højt.



5 måder at fortælle historier på 
Historiefortælling er en fantastisk måde at kommunikere følelser og holde 
kontakten med venner og familie på.

Del fotoalbum .  
Inviter andre til at følge med i dine eventyr eller 
din hverdag med Fælles album. Venner kan 
give dine billeder en tommelfinger op og skrive 
kommentarer til historierne.

Sig det højt . 
Optag dig selv læse højt fra en bog 
eller fortælle nogen om din dag med 
Memoer, og del derefter optagelsen 
via Beskeder eller Mail.

Lav billedbøger .  
Skriv eller tegn en historie i bogskabelonen 
i Pages. Bring derefter historien til live med 
en fortællerstemme ved hjælp af funktionen 
Optag lyd. Eksportér bogen som et ePub-
dokument, du kan dele med venner.

Lav en film.  
Fortæl et sjovt eventyr med fotos og 
videoer ved hjælp af appen Clips. 
Med plakater, animerede klistermærker, 
filtre og Live tekstning får du mange 
måder at udtrykke dine følelser og 
idéer på. 

Skab en historie sammen.  
Lav en historie i korte træk i Keynote, og send 
derefter et link til dokumentet, så dine venner 
kan tilføje fotos, figurer og meget mere. 
Eksportér som en film, og del jeres 
samarbejde.

Få mere support >

#LearningWithApple 



Ressourcer til læring 
med Apple 

Find ud af, hvor du kan få hjælp fra Apple – uanset hvornår du har brug for det. 

TM og © 2020 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 

Til alle  
Apple-support 
•  Se instruktionsvideoer om alt fra indstilling af iPad til tilføjelse af tilgængelighedsfunktioner. Gå på opdagelse i vores 

videoer på YouTube > 

• Stil spørgsmål til Apple-support på Twitter. Kontakt @AppleSupport > 
• Få detaljerede, trinvise vejledninger og svar fra Apple-supportfællesskaber. Gå på opdagelse på siden Apple-support > 

Familie først 
• Få se svare, du leder efter, om emner, der betyder mest for dig. Læs mere om, hvordan Apple-værktøjer er designet 

til familier > 
• Gå på opdagelse i sjove aktiviteter til børn – og hele familien – med de indbyggede funktioner i iPad og iPhone. 

Download PDF'erne på apple.co/creativityforkids > 

Til undervisere 
30 tidsbesparende tip til lærere 
Opret interaktive arbejdsark, optag skærmen i dine timer, og nedfæld idéer på farten. Hold dig organiseret og fokuseret 
med indbyggede funktioner i iPad. Download PDF'en på apple.co/tipsforteachers >  

Apple Education Learning Series 
Disse videoer, der præsenteres af teamet fra Apple Education Leadership and Learning, har til formål at hjælpe undervisere 
med at bruge indbyggede funktioner i iPad og Mac, uanset hvor deres elever modtager undervisning. Se hele samlingen > 

@AppleEDU på Twitter  
Vær med i samtalen for at lære, dele erfaringer og komme i kontakt med andre undervisere.  
• Følg @AppleEDU > 
• Vær med i #AppleEDUchat > 

Til IT-ansvarlige  
Klargøring af læringsmiljøer afhænger i høj grad af en problemfri implementering af enheder, og det er en opgave, der 
begynder med support til IT-ansvarlige.  

• Læs mere om support til IT-afdelinger > 

• Læs mere om forberedelse af din skoles Apple-enheder til fjernlæring > 

• Gå på opdagelse i vores IT-fokusvideoer i Apple Education Learning Series >
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