Komma igång med Skoltavlan
Vad är Skoltavlan?
Skoltavlan är en plattform för att skapa och dela interaktivt undervisningsmaterial
och finns både i webbversion och som app. I webbversionen kan du hämta, skapa
och dela material. Du och dina elever kan sedan använda materialet i både app- och
webbversionen av Skoltavlan. Guider för att lära dig mer om Skoltavlans funktioner
och hur du skapar material hittar du här.

Steg 1: Skapa konto
•

Gå till www.skoltavlan.nu.

•

Klicka på skapa konto och välj sedan ”Ny användare”. Fyll i din e-postadress och
valfritt lösenord.

•

Du får sedan ett mail där du klickar på länken för att aktivera ditt konto.

•

Du fyller i din e-postadress och lösenord för att logga in och väljer sedan din domän
(skola) i listan. Nu är du klar och kan börja använda webbversionen av Skoltavlan.

•

Du använder sedan samma uppgifter för att logga in i appen.

Steg 2: Lägg till elever i admin
•

Logga in på www.skoltavlan.nu.

•

Klicka på admin nere i högra hörnet.

•

Lägg till en elev genom att klicka på Ny elev. Du kan också lägga till en lista av elever
genom att klicka på Importera. Klicka här för att läsa mer om att importera.

•

Fyll här i namn på elev, e-postadress (om aktuellt), användarnamn (blir automatiskt
samma som namn på elev om ej upptaget), lösenord och klass (om aktuellt). För att
redigera uppgifter för en elev så klicka på elevens rad.

•

Från Admin – elever så kan du även klicka dig vidare för att lägga till
Klasser och Grupper. För att ta bort elev/elever kryssa för den/de som du ska ta bort i
respektive ruta under papperskorgen och klicka sedan på knappen Ta bort elev.

Om admin
I admin kan den som har admin-rättigheter lägga till elever, lärare, grupper och
klasser. Man kan välja att en eller flera lärare på en skola har admin-rättigheter. En
lärare med admin-rättigheter kan välja att ge andra lärare admin-rättigheter.

Vill du få hjälp? Kontakta oss gärna via mail: info@skoltavlan.nu eller per telefon 0733 450981.

Steg 3: Lägga till användare i appen
Lägga till flera elever samtidigt
•

Hämta appen från App Store och logga in med din e-postadress och lösenord.

•

Klicka på symbolen med verktyg uppe i högra hörnet och sedan på ”Lägg till
användare”.

•

Därefter så väljer du ”flera samtidigt” och väljer sedan om du vill lägga till (1) lärare,
(2) klasser eller (3) en grupp.

•

Nu är det klart och du har dina önskade elever i appen. Om du vill byta bild på
eleverna kan du välja bland våra tecknade bilder ”Välj profilbild”, använda en bild
som redan finns på iPaden ”Välj kamerabild” eller ta en bild med kameran ”Ta en
kamerabild”.

Lägga till en elev i appen
Alternativ 1. Använda elevens e-postadress
•

Lägg till dina elever i admin och inkludera unika e-postadresser för eleverna.

•

Logga in med elevens e-postadress och lösenord när du startar appen för första
gången.

Alternativ 2. Utan att ange elevens e-postadress
•

Lägg till dina elever i admin utan att ange e-postadresser (namn på elev,
användarnamn och lösenord är de uppgifter som krävs).

•

Klicka på verktygssymbolen och välj ”Lägg till användare” och sedan ”Elev/barn” och
skriv in elevens uppgifter (OBS! Användarnamn och lösenord behöver vara samma
som du angett i admin).

•

Klicka sedan på verktygssymbolen och på ”Ta bort en användare” och välj din profil.
Nu är det klart och enbart eleven finns i appen.

Om appen
I appen så kan du smidigt komma åt material som du har skapat eller som du har
hämtat från Biblioteket. Du kan enkelt lägga till elever så att de i appen får tillgång
till material som du har delat med dem. I appen så kan du välja om du vill lägga till
flera elever samtidigt eller enbart en elevs profil. Det går givetvis även bra att
använda webbversionen om dina elever använder PC, Mac eller Chromebook.

Vill du få hjälp? Kontakta oss gärna via mail: info@skoltavlan.nu eller per telefon 0733 450981.

