
Apple i skolan 

Apple har utformat kraftfulla verktyg som är specifikt avsedda att 
användas i skolor. De hjälper administratörer med driftsättning, lärare 
med arbetsflöden i klassrummet samt gör det möjligt för varje elev att 
få en anpassad lärandeupplevelse. 

Hanterar enheter och innehåll 
Apple School Manager är en kostnadsfri webbaserad tjänst som 
hjälper teknikansvariga att driftsätta iPad och Mac på skolor, skapa 
konton för hanterade Apple-ID:n åt elever och personal, upprätta 
klasslistor för apparna Skolarbete och Klassrum samt hantera appar 
och böcker för undervisning och lärande.  

Behörig skolpersonal kan även använda Apple School Manager till 
att återställa lösenord och granska konton för hanterade Apple-ID:n. 
Dessa aktiviteter registreras i Apple School Manager. 

Undervisning 
Med appen Skolarbete kan lärare och elever dela 
undervisningsmaterial, följa elevernas framsteg och lämna 
omedelbar feedback. Detta gör det möjligt för lärarna att anpassa 
undervisningen. När en skola aktiverar rapportering av elevframsteg 
för Skolarbete i Apple School Manager delas informationen om 
elevernas framsteg endast för aktiviteter som en lärare specifikt har 
delat ut, och endast när eleverna använder hanterade Apple-ID:n på 
sina enheter. Föräldrar kan följa sitt barns framsteg antingen genom 
att öppna Skolarbete eller via Inställningar på barnets iPad. 

Appen Klassrum gör det möjligt för lärare att hantera elevernas iPad-
enheter i klassrummet, och hjälper dem att vägleda elever genom en 
lektion. Klassrum hanterar enheter endast då elever är fysiskt 
närvarande på lektionerna. Appen sparar ingen information och kan 
inte utöva kontroll efter lektionstid. 

Du kan läsa mer om Apples produkter för utbildning 
på apple.com/se/education. 

Skyddar elevernas personliga integritet 

Apples tjänster och appar för utbildning skapas med samma syn 
på integritet som är grundläggande för utformningen av Apples 
hårdvara, mjukvara och tjänster.  

Vi säljer aldrig någon elevinformation och vi delar aldrig informationen 
med andra aktörer som vill använda den i marknadsföringssyfte. Vi 
skapar aldrig elevprofiler baserat på elevernas surfvanor. Personlig 
information om eleverna kommer heller inte att samlas in, användas 
eller delas för några andra ändamål än elevernas egen utbildning. 

Apple tillhandahåller ett slags konton för skolbruk som kallas 
hanterade Apple-ID:n. Dessa konton skapas, ägs och kontrolleras 
av skolan. De ger eleverna åtkomst till iCloud Drive, iCloud-
bildbiblioteket, säkerhetskopiering, Skolarbete och Delad iPad. 
Om skolan ger eleverna ett lösenord för hemmabruk kan de även 
logga in på sitt konto från en privat iPad eller Mac och komma 
åt sitt arbete hemma. Kontona är framför allt avsedda att skydda 
elevernas integritet, bland annat genom begränsningar avseende 
annonser, köp och kommunikation. Köp från App Store, iBooks 
Store, iTunes och Apple Music är avaktiverat, och undervisnings-
material och appar distribueras av skolan. Skolan kan aktivera eller 
avaktivera tjänster som iMessage, FaceTime och dokumentation 
av elevers framsteg via appen Skolarbete. 

Lagefterlevnad avseende elevernas 
personliga integritet 
Skolor kan använda Apples funktioner och tjänster så som de är 
förpliktigade att göra enligt COPPA och FERPA i USA, GDPR i EU 
samt andra lagar avseende datasekretess som tillämpas i de länder 
där Apple School Manager är tillgängligt. 

Du kan läsa mer om integritetsskydd och  säkerhet 
för Apple-produkter i utbildningen på 
support.apple.com/kb/HT208525.

Översikt över integritet 
för föräldrar 
På Apple anser vi att integritet är en grundläggande 
mänsklig rättighet. Därför bygger vi in integritetsskydd 
och säkerhet från grunden i alla våra produkter, även i våra 
appar och tjänster för utbildning. När skolor konfigurerar 
konton, enheter och appar åt sina elever i Apple School 
Manager kan de lita på att Apple endast kommer att 
använda informationen i utbildningsrelaterade syften. Det 
här dokumentet ger en översikt över Apple-produkter som 
används i skolan samt deras inbyggda integritetsskydd.

Obs! Vissa tjänster, appar och böcker är inte tillgängliga i alla länder, så ta reda på vad som gäller lokalt.
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Lärande med iPad och Mac 

Teknik i lärandet är mycket mer än att skriva uppsatser på en dator 
och att använda internet. iPad och Mac ger varje elev en 
uppsättning verktyg som hjälper dem att uttrycka sig, lösa problem 
och genomföra arbete som de kan vara stolta över. Vi utformar våra 
produkter med den kreativa potentialen hos varje individ i åtanke, 
så att ditt barn kan lära sig genom att lyssna, titta, röra och skapa.  

Kraftfulla appar för produktivitet och kreativitet 
Pages, Numbers och Keynote fungerar perfekt för elever och lärare 
när det gäller att skapa snygga rapporter och böcker, informativa 
kalkylblad och imponerande presentationer.  

Med GarageBand, iMovie och Clips kan elever och lärare 
komponera musik, redigera dokumentärfilmer och spela 
in korta videoklipp. 

Swift Playgrounds på iPad gör det till en kul och interaktiv upplevelse 
att börja koda med Swift, vårt kraftfulla programmeringsspråk. 

De här kostnadsfria apparna tillhandahåller allt som eleverna 
behöver för att utföra sitt arbete och för att kunna uttrycka sina 
kreativa idéer på sätt som är lika unika som de själva. De kan göra 
en dokumentärfilm av en uppsats med iMovie, tonsätta sina dikter 
med GarageBand eller samarbeta i Pages för att omvandla 
projektarbetet till en interaktiv digital bok, komplett med bilder 
och illustrationer. 

Stöder ditt barns lärande 
Läs mer om iPad, Mac, inbyggda appar och hur de används i skolan 
på apple.com/se/education.  

Skapa några roliga familjeprojekt tillsammans. Använd iMovie 
till att föreviga en familjesammankomst, skapa ett ljudspår till 
diabildsvisningen för släkten med GarageBand eller redigera 
en Keynote-presentation om en resa ni gjort nyligen. Genom 
att samarbeta på mindre projekt kan du och ditt barn lära 
er om möjligheterna med dessa verktyg, samtidigt som 
ni får idéer till framtida projekt. 

Kom igång genom att tillsammans med ditt barn utforska 
några aktiviteter från kursplanen för Alla kan skapa 
på www.apple.com/se/education/everyone-can-create. 

Ställa in iPad och Mac 

För att säkerställa att enheter konfigureras för bästa möjliga 
lärandeupplevelse kan skolor använda sig av MDM-mjukvara 
(Mobile Device Management: Hantering av mobila enheter) för 
konfigurering av inställningar och policyer för nätverksåtkomst, 
säkert webbinnehåll, mjukvaruuppdateringar och mycket annat. 
MDM gör det också möjligt för skolor att distribuera de appar 
och böcker som eleverna använder i sitt lärande. 

På en enhet som ägs av skolan kan hanteringsinställningarna 
vanligen inte tas bort. Om en elev tar med sin egen enhet till skolan 
kan enheten endast hanteras om du har valt att använda skolans 
hanteringsmjukvara. Därefter kan du när som helst ta bort MDM-
inställningarna.  

Föräldrar och deras barn bör sätta sig in i skolans policy avseende 
acceptabel användning, e-post och meddelanden, åtkomst 
till innehåll och appar med mera. 

Appar 
iPad och Mac levereras med en uppsättning kraftfulla Apple-appar: 
Pages, Numbers, Keynote, iMovie och GarageBand. På en enhet 
som ägs av skolan kan skolan välja att installera ytterligare 
lärandeappar samt hindra eleverna från att ladda ner andra appar.  

I appen Inställningar på iPad finns en lista över alla installerade 
appar. Upptäck fler av de bästa lärandeapparna, utvalda av 
pedagoger samt Apple, i App Stores utbildningskategori på iPad. 

Begränsningar 
På privatägda enheter kan föräldrar blockera eller begränsa 
specifika appar och funktioner på sina barns enheter via 
Föräldrakontroll i appen Inställningar. Föräldrar kan exempelvis 
begränsa innehåll som filmer eller musik enligt gällande 
åldersbegränsningar, blockera vissa appar eller webbsidor samt 
begränsa delning av privat information, exempelvis om var deras 
barn befinner sig. På https://www.apple.com/se/families/ kan du 
läsa mer om de verktyg vi tillhandahåller för att föräldrar ska kunna 
välja vad deras barn kan göra med sina enheter. 
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Hjälper ditt barn att bli en god digital medborgare 
Det finns många resurser som kan hjälpa elever att fatta säkra, smarta och etiskt riktiga beslut på webben, och som kan vägleda skolor 
och föräldrar. Du hittar exempelvis en uppsättning vägledningar för familjen på www.commonsensemedia.org.  

Föräldrar kan delta i kostnadsfria utbildningsevent på Apple Store och lära sig om alla iOS-funktioner som kan hjälpa dem att hantera 
vad deras barn ser och gör med sina enheter. Du kan se alla event om en rad olika ämnen på www.apple.com/se/today.
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