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Brug en 
eksisterende eller 
opret en ny 
iCloud email for 
fuld 
funktionalitet. 

Udvælg apps 
med omhu og 
sæt fokus på: 

- Apps til video, 
billeder og lyd 
samt fx 
BookCreator 

- søgning og 
indsamling af 
information 

- analyse 

- produktion og 
formidling 

- kommunikation, 
videndeling og 
samarbejde 

Alle apps på en 
skærmside! 

Fokus på nye 
muligheder. 

- start med apps 
der ikke er 
indholds-
orienterede 

- Kompetence-
udvikling 

- En iPad er noget 
andet end en PC 

- iPads er 
personlige 
enheder 

- Forklar 
meningen med 
iPads 

SAMR-modellen 
er en slags 
handleplan for 
stilladsering af 
integrationen af 
Ipads i 
undervisiningen. 
Overskrifterne er: 

- Erstatning 

- Udvidelse 

- Ændring 

- Omskabelse 

 

Kan anvendes 
med fordel i 
vurdering og 
evaluering. 

Forventninger til 
praksis drøftes i 
personalet og i 
klasserne. 

- kreative og nye 
arbejdsprocesser 

- fotos, video, lyd, 
skrift hver for sig 
og sammen 

- Lagring i skyen 

- Afleveringer og 
hvad man gør 
efterfølgende 

- Opladning - 
hvor og hvornår? 

- Etik 

Det er vigtigt at 
have et system til 
lagring af alle 
typer af 
materialer og 
produktioner. Et 
system der 
tillader deling og 
samarbejde. 

Fx 

OneDrive 

Google Drive 

Evernote 

Dropbox 

 

Det bør 
tilstræbes at 
bruge det samme 
login til arbejdet i 
skolen. 

Unilogin er en 
mulighed i 
grundskolen 

Et mistet login til 
en iPad kan i 
værste fald 
resultere i, at 
man ikke 
kommer til at 
anvende 
maskinen mere! 

Beskriv support-
mulighederne 
skolen tilbyder. 

Der er masser af 
hjælp og 
inspiration at 
finde på 
Internettet i form 
af webinarer og 
blogs. 

Opbyg dit 
personlige 
læringsnetværk 
fx via Twitter  

Det er svært i 
starten. At finde 
de nye 
muligheder er en 
del af processen. 

Det er OK at fejle, 
også for 
eleverne, og det 
er ikke alt, der 
bliver perfekt. 

Hav det sjovt 
med at prøve 
noget helt nyt. 

Husk at i 99% af 
tilfældene kan 
iPad'en gøre det! 


