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Hva er en iPad?
En iPad en et nettbrett. Den bygger på det grunnleggende menneskelig
prinsippet at “Jeg tar på det jeg vil se eller gjøre.” En iPad kan lett kobles opp
på en prosjektor eller Apple TV. iPader kan brukes på alle nivåer og kan let
tilpasses til individuelle behov.
.

Hvordan kan vi bruke dem i lese- og
skriveopplæring?
 I klasserommet: Vi bruker iPader til å lære vokabular, fraser, klokka, digitale
ferdigheter og så videre. Vi bruker ipader til læreaktiviteter, repetisjon og til å
produsere materiell.

 Hjemme: Deltakere skriver en kontrakt med skolen og låner iPadene med hjem.
De kan repetere, øve og jobbe med spesielle ting de strever med.

 I samfunnet: Vi tar med oss iPadene ut av klasserommet og deltakerne tar med
bilder og lyd fra sin hverdag tilbake til klasserommet.
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Hva oppnår vi?










Lett å bruke
Lett å tilpasse til individuelle behov
Gir god mulighet til læring og repetisjon på egenhånd
Har kamera, lyd og tastatur på ett sted
Fremmer selvstendig læring. Gir deltakerne mulighet til å lære når og hvor de vil
Gir digital kompetanse
Gir umiddelbar tilbakemelding
Gjør overgangen til bruk av pc lettere

 Kostnader ved anskaffelse
 Tid til oppdateringer og teknisk brukerstøtte
 Lærere og deltakere tenger tid til opplæring og å bli trygge på bruken

Side |2

Tips

 Gi deltakere og lærere tilstrekkelig opplæring i bruken av Ipader og relevante apper
for å sikre effektiv læring og bruk i klasserommet

 Ta deltakerne og iPadene med ut av klasserommet for å lære språk i naturlig
kontekst og tar det med seg tilbake til skolen

 Hvis mulig, la deltakerne ta med iPadene hjem etter at de har signert en kontrakt så
de kan gjøre lekser på den og øve ferdigheter hjemme

 Får hjelp av andre deltakere med samme morsmål. Dette vil gi en raskere læring av
norsk og digitale ferdigheter

Lage bok med appen Book Creator
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Bruk av apper

Skrive med lyd
På de fleste språk finnes det apper hvor deltakeren kan høre lyder, ord og setninger
mens de skriver. Dette er veldig nyttig for deltakere som lærer å lese og skrive. Vi har
god erfaring med appen Skoleskrift 2. Nå har også Skoleskrit 3 kommet.
Klokka
Klokkeapper som kan innstilles på ulike nivåer gjør det mulig for
deltakere å øve på klokka på sitt eget nivå både i klasserommet og
hjemme. Dette gjør det mulig å få nok repetisjon på ett nivå før de
går videre til det neste.
Bitsboard
Bruk denne appen til å lære og drille vokabular, fraser og korte setninger. Lær dem i
klasserommet, øv hjemme og sjekk i klasserommet dagen etter.
Book Creator
App hvor lærere og/eller deltakere kan lage egne bøker med tekst,
bilder, lyd og film. Lærere kan lage bøker til hele klassen eller til en
enkelt deltaker. Deltakerne kan lære å lage sine egne bøker.

Hverdagsapper
Bruk apper for været (Yr), transport og billetter, nettbank, sosiale medier, google
translate (ord- og bildefunksjon), ukentlige tilbud i dagligvarebutikker (mattilbud), Nrk,
NrkSuper, matte (Mattekongen) og kroppen (the Human Body)

Klikk her for å
se case
study 1
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Klikk her for
å se case
study 2

Nyttige lenker
Nettsider om hvordan undervise med iPad
www.teachertrainingvideos.com
www.teachingwithipad.org
www.teachingwithipad.org
www.apple.com/education
www.ipad4teaching.net
www.teachthought.com
Galway Adult Basic Education Service ipad project:
http://www.gabes.ie/index.php?gb=31

Nyttige apper

http://bitsboard.com/
https://www.youtube.com/user/bookcreatorapp
GiggleUp learn & Play
King of Maths
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Good Practice Guidelines on Integrating Digital
Education in Adult Literacy

Prosjektpartner
iPad
Forfattere: Arendal Voksenopplæring
Editors: Kildare and Wicklow Education and Training Board
Vi vil gjerne takke alle lærere og deltakere som har deltatt i IDEALs aktiviteter.
Denne publikasjonen er ett av resultatene (IO2) av Erasmus KA2 Prosjekt IDEAL
'Integrating Digital Education in Adult Education' http://www.erasmusideal.com/.
Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Innholdet i denne
utgivelsen reflekterer bare synspunktene til forfatterne, og EU-kommisjonen kan ikke
holdes ansvarlig for bruk av informasjonen i denne publikasjonen.
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