
Kreativ undervisning 
med iPads
Hos Atea oplever vi, at der er et uudnyttet potentiale, når det eksempelvis 
omhandler brugen af iPads i undervisningen.

Hos Atea oplever vi, at det kan være svært 
for undervisere at følge med i den sidste 
nye teknologi og de muligheder, den giver 
i undervisningen og samtidig have fokus 
på selve undervisningen. Derfor har vi 
Apple-uddannelseseksperter, der altid er 
opdaterede på den sidste nye teknologi, 
og som står klar til at hjælpe og inspirere 
til at skabe en undervisning i tråd med den 
pædagogiske vision.
 

Vi hjælper jeres undervisere med at udfolde 
de muligheder, som der er ved at bruge 
iPads i undervisningen. Vi har altid fokus 
på, at kreativiteten skal være det afgørende 
omdrejningspunkt. Kreativiteten er en vigtig 
del af undervisningen, og den understøtter 
forskellige måder at udtrykke sig på. Med 
andre ord; så kan IT være med til at fremme 
evner hos den enkelte elev – uanset deres 
nuværende ståsted.



Bliver bedre 
problemløsere, 
bedre til at 
kommunikere og 
samarbejde. 

Udforsker mere og 
eksperimenterer 
mere. 

Fortæller bedre 
historier og finder 
deres eget unikke 
udtryk

Bruger fantasien 
og opdager nye 
sammenhænge. 

Tager evnerne 
med sig gennem 
hele deres 
skolegang – 
og videre ud i 
fremtiden.

Kreativitet kan være nøglen til læring

Det kreative udtryk fører til større engagement hos eleverne. Og når 
eleverne er mere engagerede, tager de større ansvar for deres egen 

læring. Vi ved, at eleverne:

Kompetenceudvikling gennem en  
effektiv udviklingsanalyse
Når vi sætter arbejdet i gang, vil vi typisk starte med 
at lave en udviklingsanalyse, hvor I får kortlagt, hvor I 
står i forhold til at bruge Apple-udstyr i undervisningen. 
På baggrund af dette kan vi kortlægge, hvordan iPads 
passer ind i de forskellige fag, og hvordan eleverne 
engageres bedst muligt med udgangspunkt i den enkelte 
undervisningssituation. 

Udviklingsanalysen giver jer:
• Bedre og mere spændende undervisning, som giver 

mere motiverede og engagerede elever
• Udvikling af nye færdigheder hos eleverne. De lærer 

at udvikle og kommunikere idéer gennem video, fotos, 
musik og tegning

• Læreradgang til en bred vifte af spændende 
og meningsfulde værktøjer – fra hurtige 
introduktionsaktiviteter til færdighedsudviklende 
projektguides – der inspirerer til kreativitet i alle fag på 
alle klassetrin.

Kreativitet kan gøre undervisningen  
mere spændende
- Både for underviseren og eleven. 



Kreativitet kan gøre undervisningen  
mere spændende

Skal vi accelerere  
kreativiteten i  
undervisningen?

så skriv til vores  
apple@atea.dk

Kreativitet
Hvad er kreativitet? 
Kreativitet er 
evnen til at finde 
nye måder at lave 
projekter og løse 
problemer på.

3 ud af 4 lærer
3 ud af 4 lærer er 
enige om at elever 
lærer mest, når de kan 
udtrykke deres viden 
kreativt. Kreativitet er 
derfor essentiel for 
læring.

Lærer om effekten  
af teknologibaseret 
undervisning
75% af lærerne siger 
at teknologibaseret 
undervisning i højere grad 
hjælper eleverne til kritisk 
tænkning, problemløsning og 
til at omsætte det, de lærer 
på skolebænken til praksis.

Støt lærerne i at være 
ambassadører for 
kreativitet
Når lærer har frie hænder 
til at arbejde kreativt, så 
ser eleverne den kreative 
proces brugt i praksis. Det 
gør, at eleverne får mod til at 
håndtere udfordringer, der 
kræver kreative løsninger.

Vi ved det 
virker, men vi 
gør det ikke
Kun 13% af lærerne 
bruger teknologi 
til at transformere 
undervisningen.

?

*tal fra Apple studie


