
Apple Education 

Förberedelser 
för Skolarbete

Med appen Skolarbete är det enkelt att såväl dela ut arbetsblad som att tilldela aktiviteter 
i utbildningsappar, följa elevernas framsteg och samarbeta med dem i realtid. Hjälp lärare 
och elever att komma igång med Skolarbete genom att följa stegen nedan:

1. Registrera sig för eller uppgradera till Apple School Manager. 
Apple School Manager är en enkel webbaserad portal där it-administratörer kan hantera användare, enheter och innehåll.  
Man kan dela ut hanterade Apple-ID:n, ställa in enheter, skaffa appar och böcker samt förse lärare med verktyg som de 
kan använda för att skapa fängslande inlärningsupplevelser. Allt från en och samma plats. Läs om hur du registrerar dig 
i eller uppgraderar till Apple School Manager. 

2. Ställa in konton för lärare och elever. 
Med Apple School Manager kan du snabbt skapa konton och ge eleverna tillgång till Skolarbete och andra viktiga  
Apple-tjänster, samtidigt som du uppfyller sekretessbehoven för skolan och området. Dessutom ingår 200 GB iCloud-
lagring. Tips: När skolan ansluter Microsoft Azure Active Directory för federerad autentisering till Apple School Manager 
kan elever och lärare logga in med sina befintliga inloggningsuppgifter. Läs mer om att skapa konton med hjälp av 
federerad autentisering, SIS-integrering eller SFTP. 

3. Lägga upp klasser i Skolarbete. 
Klasser i SIS- eller SFTP-anslutningar skapar automatiskt Skolarbete-klasser för dig och uppdateras när elever läggs till eller 
tas bort från klasserna. Det är också möjligt att låta lärare skapa, redigera och radera sina egna klasser i själva Skolarbete 
genom att aktivera rättigheterna för handledare att ”Skapa, redigera och radera klasser”  i Apple School Manager. 

4. Hämta appen Skolarbete under Appar och böcker i Apple School Manager. 
Apple School Manager och hantering av mobila enheter (Mobile Device Management, MDM) fungerar tillsammans, vilket gör 
volyminköp av applicenser möjligt. Se till att enheterna har uppdaterats till iPadOS 13.5 eller senare, och tilldela och installera 
sedan Skolarbete på lärarnas och elevernas enheter trådlöst. Läs mer om Appar och böcker i Apple School Manager. 

5. Aktivera funktionen för att följa elevernas framsteg för yorganisationen i 
Apple School Manager. 
Lärare kan följa hur det går för eleverna i tilldelade aktiviteter med hjälp av ClassKit-kompatibla appar när funktionen 
för att följa elevernas framsteg i Skolarbete är aktiverad. Du kan använda Skolarbete även om du inte aktiverar den 
här funktionen. Tips: Håll utkik efter märket Works with Schoolwork under Appar och böcker i Apple School Manager. 
Där hittar du ClassKit-kompatibla appar som gör det möjligt att följa elevernas framsteg i Skolarbete. Läs om hur du 
aktiverar funktionen för att följa elevernas framsteg. 

Du hittar fler resurser som hjälper dig att komma igång på Support för utbildning.

© 2021 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. iCloud är ett servicemärke som tillhör 
Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Namn på andra produkter och företag som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/enroll-in-apple-school-manager-apd402206497/web
https://support.apple.com/HT206960
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/intro-to-federated-authentication-apdb19317543/web
https://support.apple.com/HT207409
https://support.apple.com/HT207029
https://support.apple.com/guide/schoolwork-teacher/create-edit-and-delete-classes-phx1dfe1cd64/ios
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/edit-role-privileges-tes7a253ee20/web
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/intro-to-apps-and-books-apde19b23f7f/web
https://help.apple.com/schoolmanager/#/asm921383508
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/manage-student-progress-asm921383508/web
https://support.apple.com/sv-se/education
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