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Om Apple Teacher 
Apple Teacher er et gratis program for faglig utvikling som er utarbeidet 
for å støtte og løfte frem lærere. Det er laget for alle lærere, fra nyutdannede 
til de erfarne, skal bli tryggere på å bruke Apple-produkter – både 
i klasserommet og personlig.  

Tusenvis av skoleledere og fageksperter mener at Apple Teacher 
er en flott måte å inspirere lærere på, som er de som skaper innovative 
læringsopplevelser på iPad og Mac. De blir også motiverte til å bruke 
teknologien dere har investert i. 

Oppfordre lærerne ved din skole til å bli en del av Apple Teacher-samfunnet 
ved å melde seg inn i og utforske Apple Teacher Learning Center (ATLC). 
Her har lærerne en opplæringsplattform som gir dem en forbindelse 
til Apple og et sted for nyheter, tips og inspirasjon. 

 

Begynnerveiledningene for Apple Teacher inspirerer til nye måter å undervise 
på samtidig som det gir en opplæring i grunnleggende bruk av iPad, Mac og 
innebygde apper. Gjennom prosjekter i veiledningene kan lærere trene seg 
opp på å bruke Apple–produkter. Hver veiledning avsluttes med tips 
til undervisningsopplegg de umiddelbart kan ta i bruk i klasserommet. 

Etter å ha fullført et veiledningsprosjekt, kan de ta en interaktiv test. Hver test er 
lagt opp til opplæring i eget tempo og kan tas så mange ganger det er ønskelig. 
Når alle testene for enten Mac eller iPad er bestått, får personen utmerkelsen 
Apple Teacher. 

Mer om Apple Teacher.

http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/no/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt?11&l=nb
http://www.apple.com/no/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/no/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt?11&l=nb
http://www.apple.com/no/education/apple-teacher/
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Deltakere 

Tenk på hvem som bør delta på arrangementet. Det kan være 
en bestemt avdeling eller hele lærerstaben. Kanskje det fungerer 
bedre for de ansatte med en liten gruppe. Noen skoler har invitert 
naboskoler til å være med. Det kan være spennende å følge 
programmet sammen med lærere fra andre skoler, og det kan 
skape større spillerom for hva som er mulig å få til. 

Område 
Et stort rom, som for eksempel en kantine eller en gymsal, fungerer 
fint for å få plass til alle deltakerne. Det gir mer enn nok plass til 
velkomst, arrangementet og avsluttende markering. Du kan bruke 
denne store plassen til å lage stasjoner for de ulike merkene. 
Et klasserom fungerer også bra. Begge alternativene gir lærerne 
mulighet til å konsentrere seg om å lære én app før de går videre 
til neste. Hvis de klarer merket, er det en bonus!  

Tid  
Hvor lenge Apple Teacher-arrangementet bør vare er avhengig 
av hvilke mål som er satt for faglig utvikling. Noen skoler bruker 
kun personalmøtet eller én time av en dag som er satt av til faglig 
utvikling, til å presentere programmet. Noen bruker en hel 
arbeidsdag på felles læring, noe som gjør at de kan fordype seg 
mer i temaene. Apple Teacher-programmet kan tas over et år, 
et semester, en måned eller bare en dag. 

Format  

Velg formatet som passer best for lærerne på skolen. De kan jobbe 
individuelt, i par eller i små grupper. De kan fullføre aktivitetene i eget 
tempo eller under en uhøytidelig utfordring med tidsbegrensning. 

Det er lurt å tilby veiledning på en utvalgt læringssekvens som 
er tilpasset gruppens eller den enkelte lærers nivå. De som 
ikke har brukt iPad eller Mac tidligere, burde starte med 
begynnerveiledningene for iPad og Mac for å lære om 
grunnleggende funksjoner og innebygde muligheter. Deretter kan 
de gå videre til de fem hovedappene, i hvilken som helst rekkefølge, 
og så avslutte med begynnerveiledningene Fostering Creativity 
og Enhancing Productivity. Da vil de kunne bruke de nye 
ferdighetene sine og legge et godt grunnlag. 

Uansett hvilket format du velger, er det viktig å fokusere på fordelene 
ved å lære og øve sammen, og deretter dele ferdigheter de kan 
bruke i klasserommet. 

Begynn innføringen av Apple Teacher med et oppstartsarrangement  
Skoler over hele landet holder morsomme oppstartsarrangementer for å innføre Apple Teacher i en gruppesituasjon, slik at alle kan begynne læringsprosessen 
sammen. Målet er å sette av egen tid til dette, der det ikke er noen forstyrrelser, og der lærerne kan bli engasjert i programmet, støtte hverandre og få motivasjon 
til å ta merker. Her er noen mønsterpraksiser du kan vurdere når du planlegger arrangementet: 
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Gangen i arrangementet 
Sett opp et program for dagen. Planlegg en åpning, en del av dagen der 
lærerne arbeider med å lære og ta merker sammen, og en avsluttende 
markering for å feire det de har oppnådd – enten de klarte ett merke 
eller alle 20. Se eksempler på programmer til høyre 

Åpning 

Vi har utarbeidet en presentasjon med tips til hvordan du kan legge opp 
åpningen av arrangementet. Hensikten med presentasjonen er å hjelpe 
deg å sette mål for dagen, forklare hvorfor Apple Teacher-programmet 
er viktig for målene skolen har satt for undervisning og læring, og sette 
en entusiastisk tone for dagen. Du må gjerne bruke den som 
et utgangspunkt for å utarbeide din egen presentasjon. 

Mentorer 
Lærere som allerede er en Apple Teacher eller som behersker noen 
av appene, kan hjelpe og støtte andre under arrangementet. 
Les om hvordan Nikole Blanchard, Apple Distinguished Educator og 
teknologidirektør ved The Dunham School i Baton Rouge i Louisiana, 
mobiliserte og inspirerte lærerne ved skolen til å ta merker 
på oppstartsarrangementet. 

Invitasjon 

Vi har skrevet en tekst du kan bruke til å presentere 
Apple Teacher-programmet når du inviterer lærere til arrangementet: 

Apple Teacher er et nytt program for profesjonell utvikling som 
er laget for å støtte og feire lærere. Du kan ta merker og få utdelt 
en offisiell Apple Teacher-logo, slik at du kan fortelle omverdenen 
hva du har oppnådd. Bli med oss på oppstartsmøtet for 
Apple Teacher-programmet, hvor du får vite mer om programmet, 
ser nærmere på undervisningsressursene og får muligheten 
til å ta merker og få utmerkelsen Apple Teacher. 

 
Ekempler på programmer 

45 minutter 
• Åpningspresentasjon   
• Registrer deg for ATLC og logg på, og velg deretter læring for iPad eller Mac 
• Gå gjennom begynnerveiledningene og velg en sekvens 
• Last ned den første veiledningen 
• Jobb med en aktivitet individuelt, i par eller i grupper 

90 minutter 
• Åpningspresentasjon 
• Registrer deg for ATLC og logg på, og velg deretter læring for iPad eller Mac 
• Gå gjennom begynnerveiledningene og velg en sekvens 
• Last ned den første veiledningen og led en gjennomgang av funksjonene 
• Bli kjent med innholdet sammen med en studiepartner eller i små grupper 
• Start innholdsaktivitetene sammen 
• Enkeltpersoner eller små grupper deler en idé med hele gruppen 

for å avslutte arrangementet  

En hel dag 
• Åpningspresentasjon   
• Registrer deg for ATLC og logg på, og velg deretter læring for iPad eller Mac 
• Gå gjennom begynnerveiledningene og velg en sekvens 
• Last ned den første veiledningen og led en gjennomgang av funksjonene  
• Pek ut mentorer, rom og bord for hver av de åtte veiledningene  
• Legg opp til 75-minutters rotasjoner med maksimalt fire bytter 
• Lederne introduserer hovedfunksjonene for en app som kan 

brukes i klasserommet 
• Velg noen av aktivitetene fra begynnerveiledningene og jobb  

med lærerne  
• Be enkeltpersoner eller små grupper om å dele en idé med gruppen 

på slutten av dagen 
• Avslutt med disse spørsmålene:  

– Hva lærte du i dag som er nytt for deg og som du har lyst til å prøve? 
– Hvordan kan du bruke [appnavn] i klasserommet for å øke 

studentenes engasjement?

http://apple.com/105/media/no/education/2017/apple-teacher-20170320/keynote/Apple_Teacher_in_Your_School_A_Planning_Guide_Presentation_Mar_2017_no.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
http://apple.com/105/media/no/education/2017/apple-teacher-20170320/keynote/Apple_Teacher_in_Your_School_A_Planning_Guide_Presentation_Mar_2017_no.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Hold motivasjonen oppe 
Når arrangementet er gjennomført, er det lurt å legge en plan for hvordan lærerne 
skal fortsette å ta merker på egen hånd. For å holde motivasjonen oppe kan 
du vurdere å sette en frist for når de skal klare det neste settet med merker. 
Her er noen andre måter du kan holde lærerne interesserte og engasjerte på: 

Mentorprogram 
Når en kjernegruppe med lærere har fått sine utmerkelser, kan du lansere 
et mentorprogram. Denne gruppen støtter og hjelper de andre. Å sjekke hvordan 
det går med jevne mellomrom, sende ut informasjon til hele skolen og dele synlige 
bevis på hva som er oppnådd, for eksempel plakater og flygeblader, er gode måter 
å oppmuntre andre på. 

Merkekonkurranse 
Sett i gang en merkekonkurranse for Apple Teacher, slik at lærerne kan fokusere 
på å klare ett merke i uken. En merkekonkurranse er en fin måte å skape engasjement 
blant lærerne på og holde motivasjonen oppe – enten du velger en 8-ukers konkurranse 
som fokuserer på å samle merker for enten iPad eller Mac, eller en 16-ukers konkurranse 
som inkluderer begge. På den neste faglige utviklingsdagen kan noen av lærerne dele det 
de har lært – fra en enkel ting som nye funksjoner de har oppdaget, til nye måter å bruke 
en app på i timene.  

Studiekompisprogram 
Opprett et studiekompisprogram for Apple Teacher der to eller tre lærere går sammen 
om å lese til merkene. Når lærere på samme klassetrinn eller i samme avdeling går 
sammen om dette, kan det gi dem inspirasjon til å finne nye måter å undervise i et fag på. 
Du kan også oppfordre til mangfold og til å finne tverrfaglige mønsterpraksiser ved 
å invitere lærere fra ulike avdelinger til å jobbe sammen. 

Apple Teacher-time  
Planlegg et arrangment der du setter av en viss tid hvor lærerne kan logge seg 
på og jobbe for å oppnå merker. Det kan være utfordrende å finne tid til faglig utvikling. 
Ved å gi dem friheten til å utforske læringsmateriell og forbedre ferdighetene sine, 
er det lettere for dem å finne tid til å jobbe med programmet.
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Løft frem lærerne 
Vi vet at lærerne får motivasjon av ros. Når du har bestemt hvordan du vil iverksette 
programmet på skolen, kan du vurdere noen av disse ideene for hvordan du kan rose 
lærere som har begynt å ta merker, eller som har fått utmerkelsen Apple Teacher. 
Lag deretter din egen liste. Vær kreativ! 

• Del lærernes prestasjoner på skolekretsens nettside eller intranett, på styremøter 
eller i skolekretsens nyhetsbrev.  

• Del bilder av lærere som har samlet merker, på skolens nettside, i nyhetsbrev, 
på læringsplattformen eller i sosiale medier. Bli inspirert av 
avdelingen for datateknologi i undervisningen ved Saint Viator High School  
i Arlington Heights i Illinois, som brukte skolens Twitter-konto som en viktig 
motivasjonsfaktor. Eller se hvordan Piedmont High School i Piedmont i Alabama  
brukte Twitter til å løfte frem lærerne. 

• Kunngjør milepæler som skolen har oppnådd i Apple Teacher-programmet. 
Et diagram i full størrelse viser på en oversiktlig måte hvor mange prosent av lærerne 
som har klart merker. Oppdater det én gang i uken eller én gang i måneden, 
og sett det i resepsjonen der alle ser det. Del disse gode nyhetene med de ansatte, 
foreldrene og lokalmiljøet. 

• Planlegg en oppmerksomhet til dem som nylig har fått utmerkelsen Apple Teacher, 
på den neste sammenkomsten for de ansatte, når elever og foreldre møter 
til et nytt skoleår, på et FAU-møte eller ved en spesiell seremoni ved skolen. 

• Gi lærerne mange oppmerksomheter og belønninger for å motivere og inspirere 
dem – server dem det beste de vet til lunsj, la dem bruke rektors parkeringsplass 
eller gi dem gavekort. Eller kanskje du skal få laget klistrelapper til å lime på døren, 
slik Jon Smith gjorde. Han er en Apple Distinguished Educator og spesialist 
på teknologiintegrering for Alliance City Schools i Alliance i Ohio. 

Uansett hvordan du gir oppmerksomhet, oppfordrer vi deg til å følge oss 
på Twitter på @AppleEDU og bruke emneknaggen #AppleTeacher for å dele 
prestasjonene med flere tusen lærere over hele verden.  

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Veien videre 
Apple jobber hardt for å hjelpe skoler med å dra full nytte av teknologien og skape 
innovative læringsopplevelser for elevene. Apple mener at ekte teknologiintegrering 
er en prosess som går fra tilegning av ferdigheter til nyskapende undervisning. 
Apple Professional Learning (APL) ivaretar lærernes behov gjennom omfattende 
læringstjenester og -ressurser utover Apple Teacher-programmet, 
inkludert Apple Education Trainers og Apple Store-tilbud. 

Apple Professional Learning 
Lærere sier til oss at den mest effektive faglige utviklingen inneholder opplæring  
og veiledning fra kolleger de arbeider sammen med og stoler på. Når lærerne har 
opparbeidet seg kjerneferdighetene som tilbys gjennom Apple Teacher-programmet, 
er de klare til å fokusere på nyskapende undervisning ved hjelp av Apple Education 
Trainers. Disse ekspertene arbeider side om side med lærerne for å skape tryggheten 
de trenger for å gjøre endringer i undervisningen. Denne måten å gjøre det på er 
et uttrykk for Apples tro på at omlegging av undervisningen er avhengig av et forhold 
som er bygd opp over tid. Hvis du ønsker at en Apple Education Trainer skal komme 
til skolen din, kontakter du kontaktpersonen din hos Apple på 800 33 034 eller finner 
en Apple-autorisert forhandler. 

https://locate.apple.com/no/no/
https://locate.apple.com/no/no/

