
 

Konkreta exempel och förslag på hur de nya funktionerna kan användas hittar du i denna bilaga. 

Anpassning för elever med rörelsehinder 
Skoltavlan kommer under 2019 göra plattformen mer tillgänglig för elever med 

rörelsehinder. Nedan beskrivs mer ingående vilka förändringar och tillägg som är 

planerade och du hittar också en bilaga med exempel på hur de nya funktionerna kan 

komma att användas.  

Det är viktigt för oss att Skoltavlans utvecklas i samråd med användarna, och med 

utgångspunkt i era behov. Vi kommer under projektets gång att arbeta dynamiskt 

utifrån den feedback vi får från er som deltar i utprövningen av de nya funktionerna. 

Den slutgiltiga versionen kan därför komma att skilja sig något från beskrivningen 

nedan.  

Målsättningen är att de nya funktionerna ska leda till att:   

(1) det finns interaktivt material anpassat för elever med rörelsehinder 

(2) lärare kan anpassa befintligt material i Skoltavlan för elever med rörelsehinder   

(3) lärare kan skapa eget interaktivt material för elever med rörelsehinder 

(4) elever med rörelsehinder kan tillsammans med sina lärare skapa interaktivt material  

Nya funktioner 

Funktionerna för att anpassa Skoltavlan för elever med rörelsehinder kommer specifikt 

bestå av tre delar, för det första att lägga till alternativa styrsätt, för det andra att skapa 

nya typer av övningar specifikt anpassade för elever med rörelsehinder och för det 

tredje, verktyg för lärare att enkelt kunna skapa eget material specifikt anpassat för 

elever med rörelsehinder.  

 

Med alternativa styrsätt kommer befintligt material i Skoltavlan kunna användas av 

elever med rörelsehinder. Vidare kommer det vara möjligt för lärare att anpassa 

befintligt material eller skapa nytt material för elever med rörelsehinder. De nya typerna 

av övningarna och verktygen kommer vara utformade för att skapa lustfyllt och 

motivationshöjande material för elever med rörelsehinder. 

Alternativa styrsätt 

De interaktiva materialen i Skoltavlan går nu att styra med mus eller med fingrarna på 

en pekskärm/pekplatta. Vi kommer att lägga till möjlighet att styra med tangenter samt 

en kontakt och två kontakter.  

Nya typer av övningar  

Trycka-hända och trycka-bygga övningar kommer att skapas.  

Verktyg för att skapa eget material  

Det kommer att skapas verktyg för lärare att enkelt själva kunna skapa egna trycka-

hända och trycka-bygga övningar.    

https://skoltavlan.nu/wp-content/uploads/2019/05/Bilaga-anpassning-för-elever-med-rörelsehinder-2.pdf

