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Making learning possible  

Nätbaserad utbildning för funktionsnedsatta 
studenter

Högskolan Dalarna har gjort ett strategiskt/medvetet val genom 
att betona den pedagogiska utvecklingen för nästa generations 
lärande (NGL) och har under flera år utvecklat nätbaserade 
kurser.  Detta innebär även att ibland måste anpassa våra 
system för t.ex. hörselskadade studenter. 

Eftersom vi använder samma system för teckentolkningen som 
våra lärare har i studion blir det ”strömlinjeformat” då vi bara 
behöver hantera ett system och får den automatisering som är 
inbyggd. 
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Hur gör teckentolken för att teckna föreläsningen?

I studion har teckentolken bilden på 
föreläsningen på en skärm och ljudet i 
vanliga högtalare.  Tolken styr själv 
inspelningen via styrpanel (se bild) tittar 
in i kameran och ser samtidigt utgående 
bild på en tredje skärm. Denna 
utgående bild är samma som studenten 
ser när denne tittar på föreläsningen.

Vi har i många år teckentolkat 
föreläsning för nätbaserade studenter. 
Efter att ha provat ett antal varianter har 
vi idag landat i ett system där 
originalföreläsningen tar upp ungefär 
80% av skärmen och tolken resterade 
20%.

Tidigare har vi provat att ha två 
separata inspelningar där studenten får 
ha originalföreläsningen och 
teckentolken igång samtidigt i två olika 
spelare men det var klart mer 
omständigt för studenten även om det 
var enkelt för högskolans del. Det 
krävde ingen utveckling av våra system 
och var något enklare för tolkarna än 
dagens system.



Hur ser studenten föreläsningen?

Studenten klickar sig fram till den 
teckentolkade föreläsningen i vår 
lärplattform och väljer att titta på 
föreläsningen. Då visas den som på 
bilden

För studenter som har annan 
funktionsnedsättning för t.ex. synen 
anpassar vi lärplattformen så att den 
fungerar bättre med 
punktskriftsskärm.

Vill du se hur systemet är uppbyggt 
är du välkommen att besöka våra 
kollegor Ragnar Olafsson och 
Mikael Wiberg som visar detta. 



Hur gör teckentolken för att teckna seminarium?

För att teckentolka ett seminarium i Connect använder tolken 
och studenten två rum i Connect. I det vanliga är läraren, 
teckentolken, studenten och de övriga studenterna.  I det andra 
är det bara teckentolken och studenten. 
Teckentolken har en annan ”studio” med två skärmar. I den 
undre visas seminariet och den övre teckentolken och 
studenten. 

Studenten tittar på tolken och följer även seminariet på den 
andra skärmen. När studenten vill göra ett inlägg tecknas detta 
till tolken som sedan taltolkar det till gruppen i seminariet. 
Studenten kan även skriva om detta passar sig bättre.
Vi rekommenderar att studenten har två skärmar på sin dator 
men detta är upp till studenten själv.


