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DETTE ØNSKER VI Å DELE MED DERE

• HVORFOR VALGTE VI Å BRUKE IPAD I UNDERVISNINGEN?

• VÅRE ERFARINGER 

• HVORDAN VELGE APPLIKASJONER I ET HAV AV MULIGHETER?

• PRAKTISKE EKSEMPLER



Film laget i iMovie



HVORFOR VALGTE VI Å BRUKE IPAD?

• ble inspirert under ASK-studiet

• lavt brukergrensesnitt - umiddelbar respons gjør det enkelt å navigere og orientere seg

• Kamera og enkel å ta med seg

• mestringsfølelse for elevene

• Støtter ASK-løsninger

• mindre stigmatisering

• overføringsarbeid

• bør være enkelt å videreføre til nye arena etter fullført skolegang

• dokumentasjon

• visuell støtte



VÅRE ERFARINGER

Økonomi

• spleiselag mellom ledelsen v/ studierektor og avdelingen

• iPad inngår nå i elev-PC avtalen i stedet for bærbar PC

• avdelingen har selv kjøpt inn tastaturer, skriver, deksel, skjermbeskyttere, 

adapter til overganger til kabler m.m.



PRAKTISK TILRETTELEGGING

• iT- support  viktig med IT-ansvarlig som kan iPad. 

• lagring var en utfordring for oss. Se på alternative lagringsmuligheter. 

• utskrift som støtter iPad. Vi gikk til innkjøp av egen skriver

• lading: Opprett gode rutiner for lading av iPad.  

• appleID: I starten hadde vi felles ID og konto, går over til personlig Apple-ident for alle.

• overgang til projektor, vi bruker ledninger. Det går ikke på det trådløse nettverket. 



KOMPETANSE

• opplæring av ansatte I god tid før elevene får opplæring. Innføring i hvordan iPaden fungerer

• fokus på få og utvalgte apper. Sett inn kurs- og oppfølging i årsplanen.

• delingskultur: Dele og snakke om ulike apper, gjerne på ukentlige teammøter.

• oppmuntre til videre- og etterutdanning: MOOC- kurs (Massive Open Online Courses) 

HIOA: «Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring» (15 stp på deltid).

• mye bra på nett: f.eks. FB: «iPad i tilpasset opplæring», «L1- Ellens beste skoleapper og litt til»,

«Bruk av nettbrett i skolen» «Book Creator for iPad». Statped sine sider har masse bra. 

Også enkle opplæringsvideoer. De har vi også brukt til opplæring av våre elever. 



IMPLEMENTERING

• implementere iPad i elevenes IOP.

• MEN ha fokus på pedagogikken. Kan fort bli forført av 

teknologien. 

TYDELIGE REGLER

• for bruk av iPad på skolene, eventuelt hjemme

• nettvett og nettikette

• opphavsrett og kildehenvisning 



HVORDAN VELGE APPLIKASJONER I ET HAV AV 

MULIGHETER?

• vi valgte å starte med noen få, enkle apper.

• tenk hva skal de brukes til. Husk mål i IOP.

• lære seg appene godt for slik å bedre se 

bruksmuligheter.

• kombinere flere apper.



Det pedagogiske hjulet



EKSEMPLER PÅ APPLIKASJONER VI BRUKER 

Pic Wall             Book Creator          Strip Designer      Kidspiration        Inspiration Maps       Tux Paint          iMovie

Lydhør              LES HD                Lær klokken              Pengelek           Puppet Pals 2         Regnemesteren    Skoleskrift 2

Skype                Tegnordbok       Se bokstavlyden



PRAKTISKE EKSEMPLER FRA VÅR HVERDAG



SKYPE, MIN TEGNORDBOK OG SE BOKSTAVLYDEN



SKYPE, MIN TEGNORDBOK OG SE BOKSTAVLYDEN



INSPIRATION MAP - ØKONOMI



INSPIRATION MAP OG LYDHØR



INSPIRATION MAP- DRONNING SONJA



STRIP DESIGNER
HVORDAN BRETTE EI T- SKJORTE:



HVORDAN VASKE HENDER





TUX PAINT











PICWALL

Pic wall





Book Creator 







LES HD OG SKOLESKRIFT 2





ANIMATE IT



Animate IT



Kilder og nyttige nettsteder

• https://www.facebook.com/l1ellen/

• https://brettped.wordpress.com/2012/09/02/skoleskrift/

• http://appbibliotek.no/

• http://www.statped.no/Laringsressurs/Type/Apper/

• http://www.mooc.no/kursoversikt-1/

• http://www.hioa.no/Studies/LUI/Evu/Digitale-laere-og-hjelpemidler-i-tilpasset-

opplaering

• http://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV4/PadWheel_Poster_V4.pdf

• http://www.statped.no/Laringsressurs/Fag/Sprak-og-

tale/Leseressurs/Forstaelse/Tankekart/ (Inspiration Maps)

• Høigaard, B., Svestad, P. J. & Landmark, E. (2010): «Læring med IKT + God 

pedagokikk = Sant», Skolepsykologi nr. 4 (omtaler systemfaktorer)

• Utgård, T. & Kausrud, T. (2. oppplag 2012): «IKT i grunnleggende språk-, lese- og 

skriveopplæring», Bredtvedt kompetansesenter, 

• Harboe, Leif (2012): «Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere», 

Universitetsforlaget

• anitaf@vfk.no og elino@vfk.no
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Takk for oss!


