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Hvorfor iPad i grunnskoleopplæringen?

Fra foreldreinformasjon om iPad i Lillehammerskolen;

Det er vedtatt at skolene i Lillehammer skal ta i bruk nettbrett som pedagogisk verktøy i 

undervisningen. 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 

arbeidsliv og samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale 

ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige 

emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til 

dømmekraft. Grunnskolen sitt oppdrag går ut på å forberede elevene til å mestre 

samfunnet. Målet med at Lillehammer-skolen tar i bruk iPad i undervisningen, er å øke 

elevenes motivasjon og mestring, samt å bedre elevenes kompetanse i de grunnleggende 

ferdighetene. 

Hver elev vil få en egen iPad til bruk i opplæringen. Den skal fungere som skrivebok og 

lesebok på samme måte som de andre bøkene til elevene, og kan tas med hjem.

Mange kommuner i Norge har gjennom flere år brukt iPad i opplæringen og de opplever 

økt læring i tillegg til at elevene har bedre motivasjon for læringsarbeidet. Gjennom et 

pilotprosjekt har vi gjort oss mange av de samme erfaringene selv. Nå håper og tror jeg at 

vi kan oppnå det samme i resten av Lillehammerskolen. 

Med vennlig hilsen

Skolesjefen
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Hvordan sette opp en iPad?

• Følg oppskriften på «Førstegangsoppsett for iPad (for lærer)»

• Når denne er ferdig, er iPad´en satt opp og

– den er meldt inn i kommunens iPadadministrasjonssystem

– den har fått mailoppsett slik at du kan bruke jobb e-posten din på 

iPaden

– den vil motta app´ene fra standardpakken (og som du vil få opplæring i)

Som lærer i en «iPad»-klasse, disponerer du fritt en iPad og tilhørende 

tastatur.

iPaden må settes opp av deg:

https://ipadilillehammerskolen.wordpress.com/2017/01/17/oversikt-over-apper-i-standardpakken/
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Hvordan sette opp en iPad?

• For å koble opp iPaden til kommunens trådløse nettverk:
På iPaden:

Velg Innstillinger > Wi-Fi og klikk på «Ikomm-BYOD-Internett» 

Skriv inn

Brukernavn: «ditt brukernavn»@offsam.no 

Passord: «ditt passord»

Med «ditt brukernavn» og «ditt passord», menes det brukernavnet og 
passordet du bruker for å logge deg på PC og Feide.

I vinduet om «Sertifikat», godkjenner 
du «KOMIT-ONP-W001.komit.no»

Bekreft at iPaden får 

nettverkstilknytning/-vifte:

• Du vil få spørsmål om å logge inn eller opprette en AppleID
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AppleID
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Hvordan opprette en AppleID?

• Har du allerede en AppleID, trenger du ikke opprette en ny.

• En AppleID kan du opprette på ulike måter:

1. Følg instruksjonene på skjermen når iPad´en spør om AppleID,

2. Innstillinger>iTunes og App Store eller iCloud, eller

3. appleid.apple.com

• AppleID må registreres med en e-postadrssse og du må bruke en e-

postadresse som ikke er brukt på en AppleID tidligere (til en annen 

AppleID). Bruk gjerne jobb e-postadresse din.

• Passordet til AppleID må være minst 8 tegn langt, bestå av minst ett 

tall samt én stor og én liten bokstav

• Du må opprette svar på 3 sikkerhetsspørsmål

• AppleID´en må bekreftes ved å klikke på en link i en tilsendt e-post

appleid.apple.com
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iPad og tastatur

Sammen med iPaden følger det et tastatur (merke Logitech) som du 

kan bruke hvis du ønsker. Tastaturet beskytter også iPaden.

Å koble sammen iPad og tastatur, er dessverre ikke intuitivt:

• Plasser iPaden i tastaturet og sette den i oppreist 

posisjon

• Gå inn i Innstillinger > Bluetooth og klikk på 

«Slim Folio», «Canvas» eller «Type+[..]»

• På skjermen dukker det opp en boks som forteller at du skal skrive 

inn en tallkombinasjon. Skriv denne kombinasjonen på tastaturet og 

trykk Enter-knappen.

Hvis koden er riktig, vil det stå «Tilkoblet» i Bluetooth-

menyen, og den lille lampen på tastaturet slutter å lyse.
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AppleTV

• AppleTV er ikke en TV, men en boks vi 

kobler til en TV eller en projektor

• Hvert klasserom blir utstyr med en AppleTV

• AppleTV er koblet til ett av skolens trådløse nettverk

• Kan vise NRK nettTV og andre 

nettTV-kanaler samt filmer

• Kan vise skjermbilde til enhver

iPad på skolen
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Informasjon: Facebook, blogg

Du kan finne mye informasjon og nyheter vedrørende iPad og 

Lillehammerskolen på;

• Facebookgruppen iPad i Lillehammerskolen

• Bloggen ipadilillehammerskolen.wordpress.org

Lykke til med iPad i din undervisning!

https://www.facebook.com/groups/680242558800049/?ref=bookmarks
https://ipadilillehammerskolen.wordpress.com/

