
Lära dig med Apple
SNABBGUIDE FÖR ATT

Lär dig hur man bibehåller en engagerande inlärningsmiljö med Apple.  
Varje snabbguide innehåller fem tips för att hjälpa dig att få ut så 

mycket som möjligt av de inbyggda funktionerna hos iPad och Mac 
när du undervisar hemifrån. 

5
tips  
för att

BEHÅLL FOKUS  
ANPASSA IPAD 
FÖR LÄRANDE 
HANTERA SKÄRMTID 
ÖKA PRODUKTIVITETEN 
BERÄTTA HISTORIER



Minska distraktioner i appar . 
Förfrågningar om betyg och recensioner i appar kan distrahera 
din elev under lektionerna. Du kan stänga av den här funktionen 
i Inställningar under iTunes och App Store. 

5 tips på hur  
du håller dig fokuserad 
Att fokusera på en uppgift ökar kritiskt  
tänkande och utvecklar kreativiteten. 

Få mer support >

#LearningWithApple 

Håll dig uppdaterad . 
Strukturera utbildningssegment med timern i appen Klocka. 
Den orangefärgade linjen blir kortare medan timern räknar 
ned så att dina elever kan visualisera konceptet tid. De kan 
välja ett ljud som startar när tiden tagit slut.

Uppmuntra koncentration . 
Skapa en inlärningsmiljö utan samtal, varningar 
eller notiser. Se till att välja Alltid under Tystnad 
i inställningarna för Stör ej på din iPad.

Enkel multitasking. 
Dra text, bilder och filer mellan två fönster eller appar  
med Split View. Tack vare ”sida vid sida”-vyn får du smidig 
tillgång, och slipper lägga tid på att navigera fram och tillbaka. 
Aktivera multitasking under Hemskärm och Dock i Inställningar.

4Anpassa notiser . 
Dina elevers uppmärksamhet kan avledas om de trycker 
på app-symboler med brickor på, de röda cirklarna som 
indikerar nya objekt. Avaktivera brickor för mindre viktiga 
appar i Inställningar > Notiser.



Uppdatera operativsystemet.  
Se till att din elevs enhet har de senaste 
uppdateringarna inom funktioner, produkter 
och säkerhet. I Inställningar trycker du på 
Allmänt för att ta reda på om du har den 
senaste versionen av mjukvaran.

5 tips för att anpassa din 
iPad för lärande 
Om du anpassar din iPad för lärande blir det lättare för din elev att komma igång 
varje dag och bibehålla produktivitet och engagemang.

Dela anteckningar.  
Du kan enkelt organisera utbildningsmaterial 
i Anteckningar. Skapa mappar för ämnen, 
gör användbara checklistor och dela dem 
med hela familjen. Fäst viktiga anteckningar 
så att de stannar längst upp.

Hantera scheman.  
Skapa en delad kalender till alla 
enheter i din familj i appen Kalender. 
Se till att alla håller sig på rätt spår 
med hjälp av påminnelser och använd 
notiser som virtuell inringning.

Skapa genvägar 
till webbsidor.  
Tryck Lägg till på hemskärmen bland  
delningsalternativen i Safari för att 
skapa ikoner för de webbsidor som 
din elev ofta använder.

Skapa en appsamling.  
Organisera din elevs mest använda 
appar eller hemsidor till en samling på 
hemskärmen. Tryck och håll ned en app. 
Dra den sedan till en annan app och välj 
efter det ett namn till den nya mappen.

Få mer support >

#LearningWithApple 



Planera tiden. 
Använd Appbegränsningar för att till exempel tillåta 

mer tid för användning av utbildningsappar och 

kreativitetsappar och för att minimera distraktionerna 

från sociala nätverksappar.

Ta en paus . 
Använd Skärmfri tid för att ta pauser från skärmen 

under dagen. När funktionen är påslagen är endast 

tillåtna appar samt telefonsamtal tillgängliga.

Hålla koll. 
Med Skärmtid kan du se hur mycket enheten 

används per dag och vecka samt vilka appar 

din elev använder mest.

5 tips för att hantera 
Skärmtid  

Skärmtid har funktioner som är bra för att hjälpa till med att välja 
hur – och hur ofta – din elev använder sin enhet.

Välja lämpligt innehåll.  

Använd Begränsa innehåll/integritet för att 

blockera opassande webbplatser, inköp och 

hämtningar på din elevs enhet.

Skapa en förtroendekrets.  

Kommunikationsbegränsningar låter dig hantera 

vem din elev kan kommunicera med via sin enhet. 

Få mer support >

#LearningWithApple 



5 sätt att öka 
produktiviteten 

Alla elever kan dra nytta av inbyggda hjälpmedelsfunktioner 
som förbättrar inlärningsupplevelsen och ökar produktiviteten.

Förbättra flytet i läsningen . 
Följ med när markerade ord läses upp högt med Läs 
upp markering och Markera innehåll. Det här kan stärka 
läsförståelsen och hjälpa eleverna att redigera sina arbeten.

Uttryck tankar och förbättra skrivande .  
Med hjälp av diktering i appar som Pages, Keynote och Anteckningar  
kan det bli lättare att förmedla ett meddelande och utveckla 
skrivfärdigheter utan att mekaniken kommer i vägen. Tryck på 
mikrofontangenten på iPad-tangentbordet eller välj Redigera > 
Börja diktera i en macOS-app. 

Tryck dig till action . 
Förenkla tillgången till menyer, reglage och funktioner med AssistiveTouch. 
Enkeltrycksfunktionen underlättar vid begränsad motorik och den anpassade 
menyn har de funktioner som du använder mest, som Multitasking och Skärmavbild. 
Dina elever kan också dra menyknappen under text för att använda den som 
vägledning när de läser.

Få mer support >

#LearningWithApple 

Minimera distraktioner under lektioner .  
Guidad åtkomst låser iPad till en app och låter dig kontrollera funktioner 
och tidsgränser. Använd ett finger för att ringa in de områden på skärmen 
som inte ska svara på tryck, som en webblänk i Safari.

Behålla fokus på webbinnehåll . 
I Safari-läsaren tas reklam bort och distraktionerna minskas. 
Du kan även justera textens storlek, kontrast och typsnitt. 
Om du sveper nedåt med två fingrar kommer Läs upp skärm 
att läsa upp innehållet på sidan.



5 sätt att berätta historier 
Historieberättande är ett jättebra sätt att kommunicera om känslor och knyta 
an till vänner och familj.

Dela fotoalbum.  
Bjud in andra till att följa med i ditt vardagsliv 
eller på dina äventyr med Delade album. 
Vänner kan ge en tumme upp och kommentera 
under resans gång.

Säg det högt. 
Med hjälp av Röstmemon kan du 
spela in dig själv när du högläser en 
bok eller berättar för någon om din 
dag och sedan kan du dela inspelningen 
via Meddelanden eller Mail.

Skapa bilderböcker.  
Skriv eller rita en historia i en bokmall i Pages. 
Gör historien mer levande med hjälp av 
berättarröster. Använd funktionen Spela in ljud. 
Exportera boken som ett EPUB-dokument för 
att dela det med vänner.

Skapa en film.  
Berätta om roliga äventyr med bilder  
och videor med hjälp av appen Clips.  
Affischer, animerade dekaler, filter  
och livetexter ger dig massor av olika 
sätt att uttrycka dina känslor och idéer. 

Skriv en historia tillsammans.  
Förbered en historia i Keynote och skicka sedan 
en länk till dokumentet så att dina vänner kan 
lägga till bilder, former med mera. Exportera som 
en film och dela ert samarbete.

Få mer support >

#LearningWithApple 



Resurserna Lärande 
med Apple 

Ta reda på hur du kan få hjälp av Apple, var du än behöver det. 

TM och © 2020 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. 

För alla  
Apples-supporten 
• Ta en titt på filmer med tips om allt från hur du ställer in din iPad, till hur du lägger till hjälpmedelsfunktioner. Utforska våra 

videor på YouTube > 

• Ställ frågor till Apple-supporten på Twitter. Kontakta @AppleSupport > 
• Få detaljerade stegvisa anvisningar och svar från Apples supportforum. Utforska Apple-supportens webbplats > 

Familjen först 
• Få svaren du behöver inom de viktigaste ämnena. Läs mer om hur Apple-verktyg är utformade för familjer > 
• Utforska roliga aktiviteter för barn, och för hela familjen, med hjälp av inbyggda funktioner på iPad och iPhone. Ladda ner 

pdf-filerna på apple.co/creativityforkids > 

För pedagoger 
30 tidsbesparande tips för lärare 
Skapa interaktiva uppgifter, spela in dina lektioner med Skärminspelning och anteckna idéer när du är på språng. Håll dig 
organiserad och fokuserad med inbyggda funktioner på iPad. Ladda ner pdf-filen på apple.co/tipsforteachers_SE > 

Apple Education Learning Series 
Dessa videor presenteras av Apple Education Leadership och Learning-teamet, och är utformade för att hjälpa pedagoger 
att använda inbyggda funktioner på iPad och Mac, oavsett var inlärningen sker. Se hela samlingen > 

@AppleEDU på Twitter  
Delta i samtalet för att lära dig mer, dela med dig och få kontakt med andra pedagoger.  
• Följ @AppleEDU > 
• Delta i #AppleEDUchat > 

För it-ansvariga  
Smidig driftsättning av enheter är avgörande för att förbereda inlärningsmiljöer, och allt börjar med support för it-ansvariga.  

• Läs mer om support för it > 

• Läs mer om att förbereda din skolas Apple-enheter för distansundervisning > 

• Utforska våra IT Spotlight-videor från Apple Education Learning Series >

https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
https://twitter.com/AppleSupport
https://support.apple.com
https://www.apple.com/se/families/
http://apple.co/creativityforkids_SE
http://apple.co/creativityforkids_SE
http://apple.co/tipsforteachers_SE
https://apple.co/edu-learning-series-se
https://twitter.com/AppleEDU
https://twitter.com/hashtag/AppleEDUchat?src=hashtag_click
https://www.apple.com/se/education/k12/it/
https://support.apple.com/sv-se/HT211092
https://apple.co/edu-learning-series-se

