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Om Apple Teacher 
Apple Teacher är ett fortbildningsprogram som är avsett att stötta och 
uppmärksamma lärare. Det ger alla lärare – oavsett om de är nya i yrket eller har 
lång erfarenhet – större trygghet att använda Apple-produkter i utbildningen. 

Tusentals skolchefer och utbildningsexperter använder Apple Teacher 
som ett sätt att inspirera människor att lära för livet och skapa innovativa 
utbildningsupplevelser på iPad och Mac. Det gör att lärarna intresserar 
sig för den teknik du har investerat i. 

Du kan uppmuntra lärarna att påbörja Apple Teacher-resan genom att 
registrera sig och utforska Apple Teacher Learning Center (ATLC). Det är 
en utbildningsplattform med direkt koppling till Apple där de får tillgång 
till nyheter, tips och inspiration. 

 

Introduktionshandböckerna till Apple Teacher innehåller utbildningsmaterial 
med inspirerande lektionsförslag samtidigt som lärarna lär sig grunderna i att 
använda iPad, Mac och inbyggda appar. De innehåller även projekt där lärarna 
kan utveckla nya färdigheter med hjälp av Apple-produkter. I slutet av varje 
handbok finns idéer som lärarna kan använda i undervisningen med en gång. 

Efter att ha genomfört ett projekt i en introduktionshandbok kan läraren göra 
ett interaktivt prov. Proven är utformade för självstudier i egen takt, så man kan 
göra provet så många gånger som behövs. När man har klarat alla åtta proven 
för antingen Mac eller iPad får man ett erkännande som Apple Teacher. 

Läs mer om Apple Teacher.

http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/se/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/se/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/se/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/se/education/apple-teacher/
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Deltagare 

Fundera på vem som ska delta i eventet. Det kan vara en specifik 
avdelning eller hela lärarkåren. En mindre grupp kanske lämpar 
sig bättre för just din personalstyrka. En del skolor har även bjudit 
in grannskolor. Lärande tillsammans med lärare från andra skolor 
kan vara spännande och kan bredda möjligheterna. 

Plats 

Ett stort rum såsom en matsal eller en gymnastiksal fungerar bra. Då får 
alla plats och det finns gott om utrymme för inledningspresentationen, 
själva eventet och avslutningen. Utnyttja utrymmet genom att ställa 
upp en station för varje märke. Olika klassrum fungerar också bra. 
I båda fallen kan lärarna fokusera på att lära sig en app innan de går 
vidare till nästa. Att få märket blir en bonus!  

Tid 
Hur långt Apple Teacher-evenemanget ska vara beror på vad ni har 
för mål med fortbildningen. En del skolor tar bara en timme under en 
fortbildningsdag eller ett personalmöte till att presentera programmet, 
medan andra ägnar en hel studiedag för att lära sig tillsammans för 
en mer omfattande fortbildningsupplevelse. Du kan implementera 
Apple Teacher som ett program under ett år, en termin eller 
en enstaka dag. 

Format 

Välj ett format som fungerar bra för dina lärare. Du kan låta dem 
arbeta en och en, tillsammans med en kollega eller i små grupper. 
De kan genomföra övningarna i egen takt eller i en vänskaplig 
utmaning på tid. 

Det är en god idé att fastställa en inlärningssekvens som är anpassad 
efter varje lärares eller grupps erfarenhetsnivå. Lärare utan tidigare 
erfarenhet av iPad eller Mac kan börja med introduktionshandböckerna 
för iPad och Mac för att lära sig grundfunktionerna och de inbyggda 
möjligheterna. Sedan kan de gå vidare till de fem viktigaste apparna, 
i valfri ordning, och till sist avsluta med introduktionshandböckerna 
Enhancing Productivity och Fostering Creativity som hjälper dem att 
använda de nya kunskaperna och bygga en stabil kunskapsgrund. 

Oavsett vilket format du väljer är det viktigt att passen fokuserar 
på fördelarna med att lärarna lär sig och övar tillsammans och sedan 
delar med sig av nya kunskaper som de kan använda med eleverna. 

Dra igång Apple Teacher med ett kickoff-event 
Skolor över hela landet anordnar roliga kickoff-event för att presentera programmet Apple Teacher i grupp så att alla kan börja sin läranderesa tillsammans. 
Målet är att avsätta tid, utan störande moment, då lärare kan engagera sig i programmet och stötta varandra medan man sporras att bli godkänd. Här är några 
tips att tänka på när du planerar eventet:
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Program 
Lägg upp ett program för dagen. Planera för en inledning, en del av 
dagen när lärarna kan ägna sig åt fortbildning och åt att skaffa märken 
tillsammans, samt en avslutande del för att uppmärksamma allas 
prestationer – oavsett om de fick ett märke eller alla 20. I exemplen 
på program till höger kan du hitta idéer för att komma igång. 

Inledning 
Vi har skapat en presentation som du kan utgå ifrån när du planerar 
inledningen till evenemanget. Den är utformad så att du enkelt kan 
sätta mål för dagen, förklara varför programmet Apple Teacher 
är viktigt för skolans utbildnings- och lärandemål samt bygga 
upp intresse för dagen. Du kan också bara använda den som 
utgångspunkt när du förbereder din egen presentation. 

Mentorer 

Lärare som redan är Apple Teachers eller som har bemästrat några 
av apparna kan uppmuntra och stöda andra under evenemanget. 
Läs om hur Nikole Blanchard, Apple Distinguished Educator och 
teknikansvarig på Dunham School i Baton Rouge i Louisiana, 
sporrade och uppmuntrade sina lärare att skaffa märken under 
sitt kickoff-event. 

Inbjudan 
Vi har skrivit ihop följande text som du kan använda för att presentera 
programmet Apple Teacher när du bjuder in lärare till eventet: 

Apple Teacher är ett nytt fortbildningsprogram som är avsett att 
stötta och uppmärksamma lärare. Du belönas med märken och 
en officiell Apple Teacher-logotyp som du kan visa upp för världen. 
Delta i kickoffen för Apple Teacher-programmet och ta reda på mer 
om programmet, utforska utbildningsresurserna och få chansen att 
skaffa märken och bli godkänd Apple Teacher. 

Exempel på program 

45 minuter 
• Inledningspresentation 
• Registrering på ATLC och inloggning, val av inriktning: Mac eller iPad 
• Gå igenom utbudet av introduktionshandböcker och fastställ 

en lämplig ordning 
• Ladda ner den första handboken 
• Arbeta med en övning individuellt, med en kollega eller i grupp 

90 minuter 
• Inledningspresentation 
• Registrering på ATLC och inloggning, val av inriktning: Mac eller iPad 
• Gå igenom utbudet av introduktionshandböcker och fastställ 

en lämplig ordning 
• Ladda ner den första handboken och gå tillsammans igenom innehållet 
• Dela in deltagarna i par eller smågrupper som kan lära sig 

materialet tillsammans 
• Börja arbeta med övningarna tillsammans 
• Presentera en idé för hela gruppen, antingen en och en eller i smågrupper 

som avslutning på evenemanget 

Heldag 
• Inledningspresentation 
• Registrering på ATLC och inloggning, val av inriktning: Mac eller iPad 
• Gå igenom utbudet av introduktionshandböcker och fastställ 

en lämplig ordning 
• Ladda ner den första handboken och gå tillsammans igenom innehållet  
• Utse mentorer och bestäm rum eller bord för var och en av de åtta guiderna  
• Schemalägg höst fyra omgångar à 75 minuter 
• Ledare presenterar viktiga appfunktioner som kan användas 

i undervisningen 
• Välj några övningar från introduktionshandböckerna att gå igenom 

med lärarna 
• Be lärarna att presentera en idé för resten av gruppen vid dagens slut, 

antingen en och en eller i smågrupper. 
• Avsluta med följande frågor: 

– Vad lärde du dig som du vill testa? 
– Hur kan du använda [appens namn] i undervisningen för att öka 

elevernas engagemang?

https://www.apple.com/105/media/se/education/2017/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017_sv.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
https://www.apple.com/105/media/se/education/2017/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017_sv.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Håll intresset uppe 
När evenemanget är över är det bra att göra upp en plan för hur lärarna kan fortsätta 
att samla märken på egen hand. Slå eventuellt fast ett slutdatum när de ska ha tagit 
samtliga märken som ett sätt att hålla intresset uppe. Här är några andra sätt att 
bibehålla lärarnas intresse och engagemang: 

Mentorprogram 
När en första grupp lärare har godkänts kan du starta ett mentorprogram. Den här 
gruppen ska uppmuntra och stötta andra lärare. Några utmärkta sätt att motivera 
andra är att regelbundet stämma av hur det går, skicka ut meddelanden till hela 
skolan eller visa upp framgångarna i form av affischer och flygblad. 

Märkesutmaning 

Kör igång en märkesutmaning med Apple Teacher så att lärarna kan satsa på att ta ett 
märke i veckan. Det är ett utmärkt sätt för lärarna att skapa intresse och engagemang 
för att klara uppgiften, oavsett om du väljer att låta utmaningen pågå i åtta veckor 
med fokus på antingen iPad eller Mac, eller i 16 veckor med fokus på båda 
produkterna. Nästa gång det är dags för studiedag kan du be några av lärarna att 
berätta vad de har lärt sig. Det kan vara något enkelt, till exempel en ny funktion 
de har upptäckt eller ett nytt sätt att använda en app i undervisningen.  

Studiekamratsprogram 

Skapa ett studiekamratsprogram med Apple Teacher där grupper om två eller tre 
lärare går samman och studerar inför proven om märken. När lärare inom samma 
årskurs eller ämne möts kan de inspirera varandra att upptäcka nya sätt att undervisa 
inom ett visst ämne. Du kan också uppmuntra olika tankesätt och hitta de bästa 
arbetsmetoderna mellan olika ämnesområden genom att para ihop lärare från olika 
ämnesgrenar. 

Apple Teacher-timme  
Planera ett evenemang då lärarna under en bestämd tidsrymd ska logga in och arbeta 
på att få märken. Det kan vara svårt att få få tid till fortbildning, så genom att ge dem 
tillfälle att utforska utbildningsmaterialet och stärka sina kunskaper slipper de att oroa 
sig för hur de ska hinna.
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Uppmärksamma lärarna 
Vi vet att lärare blir motiverade av sina framgångar. När du har bestämt hur du ska 
genomföra programmet på skolan kan du uppmärksamma lärare som har börjat samla 
några märken eller blivit godkända Apple Teachers på något av sätten nedan. 
Gör sedan en egen lista. Var kreativ! 

• Berätta om vad lärarkåren har åstadkommit på er webbsida eller intranät, 
vid styrelsemöten eller i ert nyhetsbrev. 

• Dela bilder på när lärarna får sina märken på skolans webbsida, i nyhetsbrev, 
på utbildningsplattformen eller i sociala medier. Hämta inspiration från Saint Viator 
High School Educational Computer Technology Department i Arlington Heights 
i Illinois. Där använde man skolans Twitter-konto som motivationsverktyg. Eller se 
hur Piedmont High School i Piedmont i Alabama också använde Twitter för att hedra 
sina lärare. 

• Presentera skolans Apple Teacher-framsteg. Ett stort diagram är ett bra sätt att visa 
andelen godkända lärare. Uppdatera det en gång i veckan eller månaden och ställ det 
där alla kan se det. Dela de goda nyheterna med personal, föräldrar och närområdet.  

• Fira nya Apple Teachers vid nästa personalevenemang, terminsstart, föräldramöte 
eller specialceremoni. 

• Ha många priser och belöningar för att motivera och inspirera lärarna. Servera deras 
favoritlunch, erbjud rektorns parkeringsplats eller dela ut presentkort. Ett annat 
förslag är att göra dekaler. Det gjorde Jon Smith, Apple Distinguished Educator 
och teknikintegreringsspecialist på Alliance City Schools i Alliance i Ohio. 

Hur ni än firar, uppmanar vi dig att följa oss på Twitter @AppleEDU och använda 
#AppleTeacher för att hålla kontakten med oss och dela era prestationer med 
tusentals lärare runt om i världen. 

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Gå vidare 
Apple arbetar med att hjälpa skolor att få ut mesta möjliga av tekniken och att skapa 
innovativa inlärningsupplevelser för eleverna. Vi tror att riktig teknikintegrering är en resa 
från kunskapsförvärv till nyskapande undervisning. Apple Professional Learning (APL) 
uppfyller fortbildningsbehoven för lärare genom ett omfattande utbud av tjänster och 
resurser bortom Apple Teacher-programmet, bland annat Apple Education Trainers 
och Apple Store-tjänster. 

Apple Professional Learning (APL) 
Utbildare berättar för oss att effektiv fortbildningen omfattar coachning och mentorskap 
från pålitliga personer som de arbetar med. När lärare på din skola har utvecklat 
de grundläggande färdigheterna genom Apple Teacher-programmet kan de fokusera 
på att vidareutveckla sina undervisningsmetoder med hjälp av Apple Education Trainer. 
De här experterna arbetar sida vid sida med lärare för att bygga det självförtroende som 
de behöver för att utveckla sina undervisningsmetoder. Detta förhållningssätt speglar 
Apples tanke om att det som behövs för att förändra undervisningen är ett samarbete 
som utvecklas allteftersom. Om du är intresserad av att få besök av en Apple Education 
Trainer på din skola kan du kontakta en Apple-representant på 020-120 99 71 eller hitta 
en auktoriserad Apple-återförsäljare. 

Apple Store  

Med de särskilda programmen för lärare inom ramen för Today at Apple på Apple Store 
kan lärarna göra skolutflykter och fokusera på en specifik app, som Keynote eller 
Pages. Lärarnas tisdag är regelbundna praktiska pass då lärare får ta del av magin hos 
iPad och Apples appar och på så vis kan öka produktiviteten och stärka kreativiteten 
tillsammans med eleverna. Lärare kan sedan gå vidare i Apple Teacher-programmet 
och ta märken. Boka en skolutflykt eller ett pass online.

https://locate.apple.com/se/sv/
http://www.apple.com/se/retail/fieldtrip/
https://locate.apple.com/se/sv/
http://www.apple.com/se/retail/fieldtrip/

