
 

 

Konkreta exempel och förslag på hur de nya funktionerna kan 

användas hittar du i denna bilaga. 

Anpassning för elever med hörselnedsättning och döva elever 
Skoltavlan kommer under 2019 göra plattformen mer tillgänglig för döva elever och 

elever med hörselnedsättning. 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 nedsatt hörsel  

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

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

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

Nya funktioner 

Funktionerna för att anpassa Skoltavlan för elever med nedsatt hörsel kommer att 

specifikt bestå av två delar, för det första videofunktioner och för det andra visuella 

belöningar. Med videofunktionen kommer instruktioner och innehåll att kunna skapas 

med teckenspråk. Visuella belöningar möjliggör att skapa lustfyllt och 

motivationshöjande material för elever med hörselnedsättning. De motivationshöjande 

inslagen som finns i Skoltavlan är för närvarande huvudsakligen auditiva.  

Videofunktioner 

(1) Svenskt teckenspråkslexikon. Vid skapande av material kommer det vara möjligt att 

lägga in videomaterial från Svenskt teckenspråkslexikon.  

(2) Ladda upp eget videomaterial.   

Visuella belöningar 

 (1) Animationer. Det kommer att skapas en varierad uppsättning belöningsanimationer 

som kan användas vid skapande och anpassning av material.  

(2) Ladda upp egna belöningar. Till exempel i form av inspelad video där belöning 

tecknas.  
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