
 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för Hälsovetenskaper 
Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av teknikstöd i skolan 

- Gymnasieelever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Astrid Johansson 

                  Malin Lundberg 

  

 

 

 

Handledare: Monika Vestling  Mars 2015 

 

Kandidatuppsats  
 

Adress: Institutionen för Hälsovetenskaper, Arbetsterapeutprogrammet, Box 157, S-221 00 

Lund 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för Hälsovetenskaper 
Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap 
 

2015-03-19 

 

Upplevelser av teknikstöd i skolan   

- Gymnasieelever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter 

 

 

 

Astrid Johansson och Malin Lundberg 

 

 

Abstrakt 

I svenska skolan finns det många elever som har svårt att koncentrera sig på skolarbeten. Det 

kan bero på inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Studier har visat att elever som har fått 

insatser av teknikstöd blivit hjälpta med skolarbetet. Idag finns det få studier om elevers 

upplevelser och beskrivningar av teknikstöd. Studiens syfte var att belysa hur elever med 

inlärnings- och koncentrationssvårigheter upplever och beskriver teknikstöd som en hjälp i 

skolan. Metoden som användes hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen bestod av 

halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av sju elever och insamlade data bearbetades 

genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att teknikstödet bidragit till att eleverna 

blivit mer aktiva och delaktiga i skolarbetet och att motivationen ökat. Tidiga insatser behövs 

dock, för att ge elever med svårigheter möjlighet till rätt stöd. Studiens slutsats är att mer 

kunskap om teknikstöd och om inlärnings- och koncentrationssvårigheter behövs i skolan. 

Författarna anser att arbetsterapeuters yrkeskompetens motsvarar behovet, för att bedöma 

vilka insatser och anpassningar elever behöver i skolan. Det behövs dock ytterligare behov av 

studier i syfte att utveckla införande och användning av teknikstöd. 
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Experience of technology support in school 

- High school students with learning- and concentration difficulties 

 

Astrid Johansson och Malin Lundberg 

 

Abstract 

In Swedishs school there are many students with difficulties with their school work. It can 

depend on learning- and concentration difficulties. Previous studies have shown students who 

got technology support have been helped with their school work. Today there are few studies 

about students experiences and descriptions of technical support.  The Purpose of the study 

was to illuminate how students with learning- and concentration difficulties experience the 

technical support as an aid in school. The used method was a qualitative approach and the 

data collection consisted of semi-structured interviews. The participants consisted of seven 

students and the collection of data were processed through a qualitative content analysis. The 

results showed that the technology support contributed to the students participation and 

activity in their school work and that motivation increased. Early efforts are desirable to 

provide students with difficulties opportunity for the right support. The conclusion of the 

study show that knowledge about technology supports and learning- and concentration 

difficulties is required in school. The authors believes that occupational therapists professional 

skills meet the needs to assess the interventions and adaptations students need in school. 

However, further studies is required to develop the adoption and use of technology support. 

 

Keywords: Occupational Therapy, High school, Learning- and concentrations difficulties, 

Technology support, Youth 
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Bakgrund 

 

Hjälpmedelsinstitutets [HI] projekt ”Teknikstöd i skolan” (Hjälpmedelsinstitutet, 2013a) 

beskriver att många elever har svårt att koncentrera sig på skolarbeten bland annat på grund 

av inlärning- och koncentrationssvårigheter. Vidare framgår det att diagnoser som 

autismspektrumtillstånd och Attention deficit hyperactivity disorder [ADHD] förekommer 

bland eleverna. Projektet belyser dock att i de flesta fall förekommer det ingen diagnos. 

Hjälpmedel samt metoder och strategier, hur elever kan sköta skolarbeten har visat sig 

förbättra skolresultaten (Hjälpmedelsinstitutet, 2013a). Därmed måste skolan kunna erbjuda 

lämpligt stöd och rätt förutsättningar för att elever med kognitiva svårigheter ska kunna lyckas 

i skolan (Hjälpmedelsinstitutet, 2013b). Skola och utbildning är ett av de områden 

arbetsterapeuter kan arbeta med och det är fokus i denna studie. 

 

Inlärnings- och koncentrationssvårigheter 

 

Inlärningssvårigheter är en psykologisk eller neuropsykologisk störning med en hämning av 

perceptuella, motoriska, språkliga och kognitiva funktioner (Birkemo, 2001). Brikemo (2001) 

refererar till Kepharts studie som beskriver de perceptuella och motoriska funktionerna, som 

att samordna information man får från känsel, syn och rörelser och på så sätt utveckla en 

medvetenhet om världen. Birkemo (2001) refererar även till Kirk där det framgår, att 

inlärningssvårigheter kan vara grunden i en bristfällig språklig utveckling. Den kognitiva 

förmågan består utav minne, inlärning, uppmärksamhet, tänkande, att kunna orientera sig i tid 

och rum, beslutfattande och problemlösning (Hjälpmedelsinstitutet, 2013b). Enligt HI har 

cirka 15 % av alla elever i den svenska gymnasieskolan kognitiva svårigheter 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2013c) som påverkar ett aktivt deltagande i skolan 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2013b). Många elever med kognitiva svårigheter försöker dölja sina 

problem och ber inte om hjälp, vilket innebär att kognitiva svårigheter är ett dolt problem. Det 

är många av dessa elever som har svårt att koncentrera sig på sina skolaktiviteter 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2014b). Koncentrationsförmågan är en mental process, som 

bestämmer vilka intryck som ska uppmärksammas och vilka som ska stängas ute (Kadesjö, 

2008). Koncentrationssvårigheter kan märkas tidigt hos barn och tenderar att följa med under 

hela uppväxten. Kadesjö (2008) uttrycker också att elever med dessa svårigheter kan ha svårt 
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att urskilja det viktiga från det oviktiga och uppmärksamheten tenderar att splittras från det 

ena till det andra (Kadesjö, 2008). Det kan oftast vara svårt att följa med och uppfatta lärarens 

instruktioner (Birkemo, 2001). Det kan innebära, att elever missar information eftersom de 

kan ha svårt att lyssna och anteckna samtidigt. Enligt HI (2013a) kan elever även ha svårt att 

hitta till rätt lektionssal, komma i tid till lektioner och ta med rätt material, hålla en struktur 

över sina papper, komma igång och avsluta självständiga uppgifter, lämna in läxor och 

uppgifter vid rätt inlämningsdatum samt att genomföra muntliga redovisningar. 

 

Elevernas svårigheter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv 

 

De problem som uppstår för eleverna i skolan kan åskådliggöras i en arbetsterapeutisk modell 

inom arbetsterapi, Person-Environment-Occupation Model of Practice [PEO]  (Law et al., 

1996). Modellen är uppbyggd av tre komponenter, person, miljö och aktivitet. Ett 

aktivitetsutförande är resultatet av samspelet mellan dessa tre komponenter. 

Personkomponenten innebär människans fysiska funktioner samt de kognitiva och 

emotionella hos varje individ. Miljökomponenten innefattar den fysiska miljön samt den 

sociala och kulturella kontexten som en individ befinner sig i vid utförande av aktiviteter. 

Miljön kan antingen vara stödjande eller hindrande. Aktivitet innefattar allt som en person 

utför i sin vardag till exempel skolarbete. När det brister i någon av komponenterna påverkar 

det personens aktivitetsutförande, det vill säga förmågan att delta i aktiviteter som ger 

tillfredsställelse (Law, et al., 1996). 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Figur 1. PEO-modell av Law et al. (1996). 
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Personkomponenten kan utgöra elevens kognitiva svårigheter, som till exempel att lyssna och 

anteckna samtidigt. Aktivitetskomponenten kan till exempel utgöra en skoluppgift, som ställer 

för höga krav utifrån elevens förmåga. Miljökomponenten består utav den fysiska miljön där 

till exempel störande stimuli i klassrummet eller minskat stöd från lärare/klasskamrater kan 

påverka elevens aktivitetsutförande negativt. Det kan bidra till att eleven får ännu svårare att 

koncentrera sig och missar delar av informationen, som är nödvändig för att aktiviteten ska 

kunna utföras samt hindrar elevens inlärning. För att få ett fungerande aktivitetsutförande 

krävs det en förändring i någon av komponenterna. En stödjande miljö och uppgifter 

anpassade efter elevens förutsättningar och förmågor kan därmed kompensera för elevens 

kognitiva svårigheter och bidra till att eleven kan vara mer aktiv och delaktig i skolarbetet. Ett 

bristande aktivitetsutförande i skolan kan även bidra till att eleven upplever ett misslyckande 

och att aktiviteten inte upplevs som meningsfull. För att en aktivitet ska upplevas som 

meningsfull måste det enligt ”Value, Meaning and Occupations model” [ValMo] finnas en 

upplevelse av värde (Erlandsson & Persson, 2014). Upplevelser av värde kan beskrivas 

utifrån tre dimensioner: konkret, sociosymboliska och självbelönande värde. Det konkreta 

värdet kan till exempel vara att få något gjort eller lära sig något nytt i skolan. 

Sociosymboliskt värde kan vara att delta i raster eller äta lunch i matsalen. Självvalda 

aktiviteter som ger glädje och njutning är exempel på självbelönande värde. Detta kan till 

exempel vara en fritidsaktivitet eller en hobby där aktiviteten inte ställer så höga krav eller 

inte är särskilt utmanande (Erlandsson & Persson, 2014). Elever med inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter som får rätt insatser av stöd i skolan skulle därigenom kunna känna 

en positiv upplevelse av värde. 

 

För elever med kognitiva svårigheter brukar de första skolåren fungera bra då elever har en 

klar struktur på skoldagen, ett fast klassrum samt en och samma lärare (Hjälpmedelsinstitutet, 

2014b). Vidare på högstadiet och gymnasiet splittras klassen upp och eleverna får infinna sig i 

nya grupper, klasser och hitta i en ny miljö. De tidigare kända rutinerna är borta och eleven 

får betydligt större eget ansvar. Undervisningen blir mer inriktad på ämnen och eleverna har 

oftast olika lärare, och därigenom får inte eleven den relation och stöd från lärare som 

tidigare. Det blir allt tydligare för elever med kognitiva svårigheter när de kommer upp i 

högre klasser, där det egna ansvaret sätts på prov och problemen blir allt synligare 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2014b). Enligt Kielhofner (2008) befinner sig ungdomar i en typisk 

period för stress och oro. 
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I studier har det visat sig att elever med inlärningssvårigheter presterar sämre i sina 

skolaktiviteter än sina klasskamrater (Englert, Raphael, Andersson, Gregg, och Anthony, 

1989; Graham, Harris, Mac Auter, & Schawartz, 1991). HI (2014a) menar att det kan bidra till 

att eleverna inte uppfyller kraven för målen i skolan, som kan bli en följd av att eleven inte 

fullföljer sin gymnasieutbildning. En misslyckad gymnasieutbildning kan ha en stor påverkan 

på övergången från ungdom till vuxenrollen (Nowicki, Duke, Sisney, Stricker & Tyler, 2004). 

Det innebär att insatser i skolan är ytterst nödvändigt men kunskapen och studier kring 

insatser i skolan behöver fördjupas. 

 

Teknikstöd i skolan 

 

En studie har visat att elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter har blivit hjälpta 

av att få kompensatoriska hjälpmedel i form av teknikstöd (Day & Edwards, 1996). Olika 

strategier har även bidragit till att eleverna kan sköta sitt skolarbete och upplevt, att 

studieresultaten har förbättrats. Det finns en hel del teknikstöd som kan användas i skolan. 

Surfplatta och smartphone är några exempel på vad som kan användas och har många 

användbara funktioner, som går att anpassa efter varje enskilt behov (Hjälpmedelsinstitutet, 

2013b). En surfplatta är en mindre variant av en bärbar dator där man trycker och skriver 

direkt på skärmen, som visar bokstäver och bilder (Rosenzweig, 2014). En surfplatta kan till 

exempel vara en iPad. En smartphone är en blandning av en mobiltelefon och en dator (Rich, 

2012). En smartphone kan till exempel vara en iPhone. Enligt HI (2013b) kan funktioner som 

röstanteckningar, kalender, påminnelser och timer samt inspelningsfunktioner med foto och 

ljud kompensera anteckningar och andra svårigheter hos eleverna. Vanligt förekommande 

teknikstöd som används i skolan är enligt I. Andersson (personlig kommunikation, 23 juni 

2014) stava rex, som är ett rättstavningsprogram och är specifikt utvecklat för personer med 

dyslexi (Orbi, u.å). Ett annat teknikstöd är comfort focus, som kan hjälpa elever med 

koncentrationssvårigheter. Läraren har en mikrofon och eleven har en mottagare i form av 

hörlurar som tar bort störande bakgrundljud och gör det lättare för eleven att fokusera på vad 

läraren säger (Comfort Audio, u.å). Legimus är ett program som ger stöd vid läsning och är ett 

bibliotek på nätet där man kan ladda ner talböcker. Programmet finns även att använda som 

applikation [app] (Legimus, 2014), som är ett mindre program som kan laddas ner till sin 

smartphone eller surfplatta (Rosenzweig, 2014). Andra vanligt förekommande appar är till 
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exempel audinote, där lektioner kan spelas in och användaren för anteckningar som i 

efterhand kan spelas upp (Itunes Preview, 2014). Med hjälp av prizmo kan man ta bild på en 

text som läses upp i en talsyntes (Hjälpmedelsinstitutet, 2013d). Clarospeak är en talsyntesapp 

som gör det möjligt att få de man själv antecknar uppläst samt en möjlighet att välja 

uppläsningshastighet (Hjälpmedelsinstitutet, 2013e), och i appen glosboken kan eleverna höra 

hur glosor uttalas också med hjälp av en talsyntes (Glosboken, u.å). 

 

Hjälpmedel i form av teknikstöd kan kompensera elevers svårigheter och bidra till att elever 

kan använda hela sin förmåga och ta till sig kunskaperna i skolan (Hjälpmedelsinstitutet, 

2014b). Det har gjorts framsteg inom hjälpmedelstekniken, vilket har bidragit till att elever 

med inlärningssvårigheter har fått anpassningar, som har hjälpt att i större utsträckning delta 

och vara aktiv i undervisningen (Bryant & Rivera, 1995). Ett arbetsterapeutiskt 

grundantagande är att varje individ är unik och vill engagera sig i meningsfulla aktiviteter, 

som uppgifter en person vill eller måste utföra för att öka möjligheten att vara delaktig i 

samhället (Fisher & Nyman, 2007). Eftersom inlärnings- och koncentrationssvårigheter bland 

elever kan variera, är det viktigt att se till varje individs unika behov och förutsättningar för 

att kunna vara aktiv och delaktig i skolan. Det är därför viktigt att teknikstödet är 

individanpassat, eftersom eleverna behöver olika stöd av insatser. 

 

I samarbete med HI genomfördes ett projekt, ”Teknikstöd i skolan” för att stödja elever med 

kognitiva svårigheter i bland annat gymnasieskolan (Hjälpmedelsinstitutet, 2013b). Syftet var 

att undersöka hur teknikstöd i skolan kunde förbättra skolresultat samt även underlätta och 

stödja övergången till eftergymnasialutbildning för elever som är i behov av kognitivt stöd. 

Fler än väntat hade kognitiva svårigheter, och man hoppas på att resultaten från projektet 

kommer att öka medvetenheten om antalet samt att resurser sätts in för att möta behoven hos 

eleverna. Resultatet visar även att små insatser kan göra stor skillnad och öka elevens 

motivation samt måluppfyllelse i skolan och att insatserna både är tids- och kostnadseffektiva. 

Enligt projektet saknas forskning av effekter med teknikstödet (Hjälpmedelsinstitutet, 2013b). 

Det är således viktigt att öka kunskapen kring elevernas upplevelser om hur teknikstöd 

underlättar skolarbeten. 

 

 



10 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att belysa hur elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter 

upplever och beskriver teknikstöd i skolan. 

 

Metod 

 

Inspiration till studien fick författarna från ett tidigare projekt ”Teknikstöd i skolan” 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2013a) och studien har utgått från en gymnasieskola som deltog i 

projektet.  

 

Design 

 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer.  

 

Urval 

 

Ett strategiskt urval användes (Trost, 2010) för att fånga en viss grupp där klart definierade 

kriterier användes. Kriterier för deltagande i studien var att eleverna skulle gå på gymnasiet, 

ha inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt tagit del av teknikstöd som en hjälp i 

skolarbetet. På skolan arbetade arbetsterapeuter som tilldelat teknikstödet och en utav dem 

valde ut deltagare utifrån kriterierna. I studien tillfrågades 14 elever att delta i en intervju. 

Åtta av de tillfrågade eleverna tackade ja. Av de åtta deltagarna tillkom ett bortfall under 

datainsamlingen. Deltagarna bestod av sju utvalda elever 17-18 år på en gymnasieskola i 

södra Sverige, varav fyra var flickor och tre var pojkar. Tiden deltagarna använt teknikstödet 

sträckte sig mellan fyra veckor till 1,5 år. Två av deltagarna var ensamma i sin klass att 

använda teknikstöd, och bland de andra fem deltagarna hade hela klassen tillgång till 

teknikstöd, utan att ha några svårigheter. 

 

Datainsamling 

 

En halvstrukturerad intervju (Lantz, 2007) användes som datainsamlingsmetod för att fånga 

deltagarnas egna reflektioner, upplevelser och tankar och frågorna grundade sig i studiens 
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syfte. Kristensson (2014) beskriver att vid halvstrukturerade intervjuer används samma frågor 

till deltagarna med möjlighet att berätta fritt. Frågorna är öppna, flexibla och behöver inte 

ställas i en viss ordning. Det ges även möjligheten att ställa följdfrågor. Författarna utgick från 

Kristenssons (2014) rekommendationer vid framställning av intervjufrågorna (bilaga 1) samt 

vid intervjutillfällena. Författarna genomförde vid datainsamlingen varannan intervju där den 

ena intervjuade två pojkar och en flicka och den andra en pojke och tre flickor. Under 

intervjun fokuserade den ena författaren på att ställa frågorna samt följdfrågor medan den 

andra observerade, antecknade och där igenom var ett stöd till intervjuaren. Intervjun 

bandinspelades efter godkännande av deltagaren. Varje intervju pågick cirka 15-30 minuter. 

Platsen för intervjun var på skolan i olika enskilda rum. Ett av rummen hade ett fönster på 

dörren, och där upplevde författarna att det uppstod ett störande moment, där två deltagare 

tittade ut och blev distraherade av personer som rörde sig utanför rummet. Under tre av 

intervjuerna hördes röster utifrån korridoren, men författarna upplevde inte detta som ett 

störande moment som påverkade intervjuerna. Datainsamlingen pågick under två veckor. 

 

Procedur 

 

Rektorn för skolan kontaktades via e-mail, där syftet beskrevs med studien samt en förfrågan 

om insamling av data fick genomföras. Ett samtyckesbrev användes för att få ett skriftligt 

godkännande från rektorn, som sedan samlades in genom ett möte på skolan. Vidare 

kontaktades en arbetsterapeut via e-mail på gymnasieskolan som mellanhand för att på så sätt 

komma i kontakt med elever, som använder teknikstöd i skolan. Arbetsterapeuten hade varit 

delaktig i projektet ”Teknikstöd i skolan” på gymnasieskolan. Information om syftet med 

studien och kriterierna för deltagande elever beskrevs i mailet till arbetsterapeuten. 

Författarna beskrev även att sex till åtta deltagare söktes. Arbetsterapeuten lämnade ut 

kontaktuppgifter om de deltagare som samtyckt till att delta i intervjun. Deltagarna 

kontaktades via telefon för information om studien samt att ett skriftlig godkännande 

behövdes för att delta. Deltagarna fick även information om att de kunde välja mellan olika 

dagar och tider för intervju via e-mail. Samtyckesbreven skickades antingen via deltagarnas e-

mail eller hemadress. I de fall då deltagarna var under 18 år behövdes även ett samtycke från 

vårdnadshavare. Eleverna lämnade samtyckesbreven påskrivna till arbetsterapeuten på skolan. 

Det skriftliga samtycket från de utvalda deltagarna och deras vårdnadshavare samlades in. 

Deltagarna kontaktades via telefon eller sms för önskad intervjutid. Inför intervjuerna 

genomfördes provintervjuer med närstående för att se över frågorna, och därefter gjordes 
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endast språkliga justeringar. Intervjuer bokades in till varje deltagare där intervjun 

genomfördes i enskilda rum på skolan. Ett inbokat möte med arbetsterapeuter på 

gymnasieskolan genomfördes innan datainsamlingen i syfte till att få en ökad förståelse för 

arbetet med teknikstöd samt som ett komplement till bakgrunden i studien. 

 

Etiska överväganden 

 

I informationsbrevet beskrevs syftet med studien samt metoden och hur data skulle bearbetas. 

Det framgick även att det var frivilligt att delta i studien och deltagarna kunde när som helst 

avbryta sin medverkan utan någon förklaring (Codex, 2013). Deltagarna i studien 

avidentifierades, där namn ersattes med koder, och samtyckebreven från deltagarna samlades 

in. Allt material behandlades konfidentiellt under hela processen från insamling, bearbetning 

av data samt förvaring under och efter projektets slut (Codex, 2012). Det insamlade materialet 

förvarades i en mapp på en dator som krävde inloggning, därigenom var deltagarnas 

identiteter skyddade och obehöriga kunde inte komma åt data. Författarna gjorde klart från 

början att deltagaren bara behövde svara på det man ville och så gott man kunde.  

 

Dataanalys 

 

De inspelade intervjuerna, transkriberades ordagrant. En innehållsanalys användes för att 

beskriva det som uttalades i texten och som svarade på syftet med en låg grad av tolkning, 

vilket ligger nära vad som sagts (Graneheim & Lundman, 2004). De transkriberade 

intervjuerna lästes var för sig noggrant igenom och de meningsbärande enheterna togs ut, 

vilket är ord, meningar och stycken från texten som innehåller syftet till studien. De 

meningsbärande enheterna diskuterades och valdes ut tillsammans. Graneheim och Lundman 

(2004) rekommenderar att de meningsbärande enheterna kondenseras för att minska texten 

och blir mera lätthanterligt men samtidigt bevara dess innehåll. Detta gjordes gemensamt. 

Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att de kondenserade meningarna kodas, 

vilket innebär att en meningsenhet får en etikett, som kortfattat beskriver innehållet. Därefter 

bildas kategorier som är en samling av likasinnade koder (Graneheim & Lundman, 2004). 

Koder bildades och bearbetades ett flertal gånger och det som inte speglade studiens syfte 

sorterades ut. Av de resterande koderna bildades tre huvudkategorier.  
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Resultat 

 

Resultatet presenteras i tre kategorier: upplevda svårigheter innan insatser av teknikstöd, 

användningsområden av teknikstöd och upplevelser efter insatser av teknikstöd. Alla sju 

deltagare var aktiva under intervjuerna och svarade på alla frågeställningar. 

 

Upplevda svårigheter i skolan innan insatser av teknikstöd 

 

Flertalet av eleverna upplevde att de inte fått något stöd av skolan alls för sina svårigheter, 

och att insatserna tog lång tid att få. Deltagarna beskrev sig ha läs- och skrivsvårigheter, vilket 

upplevdes som ansträngande, då de behövde stanna upp och läsa om, vilket gjorde att det tog 

längre tid och många upplevde även, att de missuppfattade uppgifterna och fick börja om. 

Dessutom hade flertalet svårigheter med stavning som bidragit till svagare resultat på prov, 

svårt att lyssna och anteckna samtidigt och att de inte följde med tillräckligt bra i skolan. 

Detta kunde leda till att de kom efter med uppgifter som i sig ledde till att uppgifterna inte 

blev utförda. Det framkom också, att svårigheterna upplevdes som orsak till låga betyg och 

det fanns en känsla av att inte vara tillräckligt bra i skolan. 

 

”Jag fick nästan F i några ämnen bara för att jag inte kunde skriva 

ordentligt och så... och sedan fick dom reda på att jag behövde lite extra 

hjälp… Jag kunde ju knappt någonting kändes de som... att jag inte 

räckte…” 

 

Deltagarna som hade en dyslexidiagnos upplevde sig annorlunda än alla andra och ville till 

och med sluta skolan. 

 

”Jag hade ju några samtal med mina föräldrar… bland annat att jag inte 

ville gå kvar i skolan… att jag bara ville sluta med alltihopa… jag orkade 

inte med det…” 

 

Flertalet av deltagarna beskrev att de inte hade några förväntningar på insatserna av 

teknikstödet. Några förväntningar som dock fanns var att det skulle gå snabbare att läsa, få 
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hjälp med stavningen, planeringen och bli medveten om sina svårigheter. Ett fåtal deltagare 

hade testat på teknikstöd tidigare i högstadiet och önskade även få stödet under 

gymnasietiden. 

 

Användningsområden av teknikstöd 

 

De teknikstöd som deltagarna använde sig av i skolan var datorer, iPads och olika appar som 

”audionote”, ”legimus”, ”prizmo” och ”clarospeak”. Andra teknikstöd som deltagarna 

använde var ”comfort focus” och ett rättstavningsprogram, ”stava rex”. 

De användningsområden som deltagarna nyttjade sitt teknikstöd vid, var genomgångar, där 

man spelade in lektioner och lyssnade på det i efterhand via appen ”audionote”. Det hjälpte 

eleverna att ta igen det man missat, till exempel vid svårigheter att lyssna och anteckna 

samtidigt eller då det inte fanns några anteckningar på tavlan. De använde iPaden för att ta 

bilder på tavlan, uppgifter och texter på separata papper för att få detta uppläst genom appen 

”clarospeak”. Ipaden användes även till att skriva stödanteckningar och uppgifter istället för 

att behöva skriva för hand. ”Stava rex” hjälpte eleverna med stavningen och appen 

”glosboken” vid uttal av ord. ”Legimus” användes av de flesta deltagarna för att få böcker 

upplästa. 

”Vissa lektioner spelar jag bara in och sätter stödord på det dom säger och 

någon gång har jag spelat in hela lektioner och sen sitter jag och antecknar 

från tavlan samtidigt... så om det är något jag missar så kan jag lyssna på 

det igen…” 

 

Ett annat stöd utöver dator, iPad och appar var hjälp med planering, genom 

användning av almanackan i sin iPhone. 

 

”... arbetsterapeuten gav mig tips och trix... hur jag själv skulle kunna 

planera... och jag ser verkligen till att jag skriver ner allting i min 

almanacka... varenda liten småsak... det har hjälp mig jättemycket...” 
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Upplevelser efter insatser av teknikstöd 

 

De positiva upplevelserna av teknikstödet beskrevs av flertalet deltagare som att det gick 

lättare att följa med i skolarbetet, och att de till och med kunde känna sig lika bra som sina 

klasskamrater. De beskrev även att läraren och iPaden tillsammans bidrog till bättre hjälp. 

Teknikstödet har gjort det lättare att komma igång med studierna. 

 

”Jag hänger med mycket mer, för om jag skulle sitta och läsa skulle jag nog 

få läsa om texten fyra-fem gånger innan jag skulle förstå, för då fokuserar 

jag bara på att läsa. Nu när jag lyssnar då tar jag in vad som står i texten” 

 

Deltagarna beskrev att det positiva med iPaden var, att allting sparades automatiskt och att 

man hade allt samlat på iPaden, som exempelvis uppgifter, böcker, anteckningar, bilder och 

ljudfiler från lektioner. På iPaden hade de därmed allting samlat som behövdes till skolan. 

Många deltagare upplevde sig ha svårt med lösa papper, och där var iPaden till hjälp. Appen 

”audionote” beskrevs ha varit en hjälp, som bidragit till högre betyg. Ipad som teknikstöd 

hade bidragit till att det blivit roligare att studera, ökat motivationen och ökat självförtroendet, 

eftersom allting blivit enklare. Deltagarna beskrev att iPaden var smidig, och det var lätt att 

söka information och användningen var oberoende av plats. Ipaden upplevdes vara bra till 

korta anteckningar. Fåtalet deltagare föredrog dator framför iPad, eftersom man kunde skriva 

längre uppsatser och skrivandet förbättrades. 

 

”Det bästa med den är väl smidigheten… det är så smidigt att kunna skriva 

lite då och då och inte behöva sitta vid en dator i tre timmar och skriva… 

utan kan skriva när man kommer på någonting… och det behöver just inte 

vara i skolan utan det kan vara på bussen hem eller på fiket eller var som 

helst…” 

 

Ipaden och apparna beskrevs som smarta då de kunde anpassas efter varje person. Eleverna 

valde ut sina favoriter, skapade genvägar till webbsidor vilket gjorde användningen mer 

effektiv. Det beskrevs som bra att ha ett tangentbord till iPaden till de tillfällen då man 

behövde skriva mycket. Ett fåtal deltagare upplevde att inspelningarna av lektionerna hade 
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hjälpt till mycket, då man kunde titta tillbaka på detta hemma vid de tillfällen det inte fanns 

hjälp till hands. 

”Jag har svårt för matte... så det inspelade lektionerna hjälper mig mycket... 

jag kan se tillbaka på genomgångarna... vilket är bra eftersom jag inte kan 

få hjälp hemma...” 

 

Några av de negativa upplevelserna med teknikstödet var till exempel, att iPaden inte fick 

användas vid provtillfällen och att skolarbeten hade försvunnit. Vidare beskrevs att iPaden 

behövde mer utrymme och att ett memorystick hade behövts. Ett fåtal deltagare önskade att 

fler böcker på engelska skulle funnits tillgängliga på ”legimus”, eftersom det svenska språket 

inte var modersmålet. Böckerna fick därmed bekostas på egen hand. ”Audionote” hade 

tidigare beskrivits som en användbar app. En negativ aspekt som dock upplevdes, var vid 

inspelningar av lektioner, där man fick med bakgrundsljud i det inspelade materialet från 

klassrummet, som skratt, gäspningar, smällande dörrar och småprat från övriga klasskamrater. 

Det fanns också en oro för att använda iPaden till annat som inte hade med skolarbeten att 

göra, som till exempel sociala medier, film och musik. Det upplevdes då vara lätt att fastna på 

dessa sidor och bli distraherad i skolarbetet. Lärarna kunde dock spärra appar och sidor för att 

undvika detta problem. 

 

”När jag går förbi lektioner ser man många som använder ipad och de 

håller på med massa annat... jag sa att jag gärna ville prova på att använda 

den, men om jag skulle sitta med annat ville jag inte ha den… eftersom trean 

på gymnasiet är jätteviktig för mig, mina betyg och så... ” 

 

Datarösten till talsyntesen beskrevs vara svår att förstå och ansträngande att lyssna på och att 

det hade underlättat med en människoröst. Stavprogram som en deltagare tidigare hade använt 

på datorn fanns inte tillgänglig på iPad, vilket upplevdes som negativt. Ett fåtal deltagare 

beskrev, att ljuset från iPaden var ansträngande och att de fick ögonmigrän av det starka 

ljuset. Det kunde också vara svårt att hantera uppgifter på separata papper. Behov fanns att få 

det uppläst. Någon hjälp fanns inte med det här, då kontakten med arbetsterapeuten avbrutits. 

Ett fåtal deltagare upplevde att batterikapaciteten på datorn var mindre bra. 
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”Uppläsningsrösten till talsyntesen kan inte uttala vissa ord... och då förstår 

jag inte... det är svårt att lyssna till en dataröst...” 

 

Användandet av teknikstöden gav blandade reaktionerna från deltagarnas omgivning. Man 

fann att flertalet deltagare hade fått bra respons och fåtalet ingen alls. 

 

”Min mamma och pappa tycker det är jättebra... dom tycker att jag skulle 

fått hjälpen mycket tidigare...” 

 

Ett fåtal deltagare beskrev dock, att lärarna upplevde en orättvisa gentemot de andra 

klasskamraterna som inte hade tillgång till någon iPad. 

 

”… Och sen lärarna vet jag inte riktigt… det är många som typ... nä du får 

inte använda iPaden idag, för att dom andra inte har iPads... alltså det blir 

lite orättvist för dom andra… så dom försöker typ göra det lite rättvist” 

 

Det var ett fåtal som beskrev, att vid inspelning av lektioner var man emellanåt tvungen att 

pausa. Läraren ansåg att sådant som inte rörde lektioner kunde komma med på det inspelade 

materialet, som till exempel enskilda samtal mellan lärare och elever. 

 

Hälften av deltagarna upplevde en avundsjuka från de övriga klasskamraterna, då de också 

ville ha teknikstöd och/eller andra tillbehör som tangentbord och appar. 

 

”Jag har väl fått avundsjuka kommentarer från klasskamrater för att jag får 

använda dator och inte dom, men jag förklarar oftast varför jag har det och 

varför jag behöver det...” 

 

Fåtalet beskrev att få extra stöd i skolan var inget man skämdes för, inte heller något som 
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gjorde att man kände sig annorlunda än andra klasskamrater. Deltagarna beskrev även, att de 

upplevde, att det tog lång tid att få de rätta insatserna och som längst fick de vänta i ett år. 

 

Flertalet av deltagarna önskade att svårigheterna i skolan skulle uppmärksammas tidigare, 

redan på låg- och mellanstadiet. Ett fåtal deltagare beskrev, att mer kunskap om dyslexi och 

andra svårigheter behövde spridas och att även alla med svårigheter skulle få tillgång till 

teknikstöd. 

”Det är anledningen till att jag är med här idag… för jag tycker att det 

behövs utvecklas... för jag känner jag hade sådana problem i låg- och 

högstadiet och jag vill inte att andra ska behöva lida på samma sätt som jag 

har gjort... jag tycker att man redan ska ge ut hjälpen på lågstadiet” 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

I syfte att hitta rätt målgrupp kontaktades den gymnasieskola som tidigare deltagit i 

Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Teknikstöd i skolan” (Hjälpmedelsinstitutet, 2013a). Skolan 

hade därmed rätt förutsättningar för genomförandet av studien, då skolan fortfarande hade 

användning av teknikstöd. Det var även positivt att två arbetsterapeuter var anställda på 

skolan som hade ansvar för förskrivning av teknikstöd. 

 

Det strategiska urvalet visade sig vara positivt och i enlighet med Trost (2010) fångades den 

specifika grupp, som söktes. Ett kriterium för deltagandet i studien var, att eleverna skulle ha 

inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Dock behövde inte eleverna ha en diagnos för att 

kunna delta i studien, vilket kan ha bidragit till en bredare spridning av upplevelserna. Hur 

länge deltagarna haft teknikstödet saknades i inklusionskriterierna. Dock gav det en bred bild 

av upplevelserna, både från nybörjarens perspektiv till den vana användaren. Både flickor och 

pojkar tillfrågades i studien då det kommit till kännedom att det gjorde de lättare att få 

deltagare att medverka. När det gäller beskrivningar av upplevelser så syntes ingen tydlig 

skillnad mellan könen. Det kan ha en rad orsaker, bland annat att det trots allt var få deltagare 

som tillslut ingick i studien. Det kan också vara så att skillnader mellan flickor och pojkars 
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upplevelser av hjälpmedel i skolan är få. 

 

En kvalitativ ansats användes för att samla in elevernas beskrivningar och upplevelser. De 

visade sig, att den kvalitativa ansatsen var ett bra val. Den halvstrukturerade intervjun som 

Lantz (2007) uttryckte var relevant. Frågorna gav deltagarna möjlighet att uttrycka sina egna 

upplevelser. Vid behov användes följdfrågor, vilket ytterligare gav deltagarna möjlighet att 

fördjupa sina svar.  

 

Intervjuerna av deltagarna genomfördes tillsammans, vilket upplevdes positivt. Eftersom det 

fanns tydliga roller där den ena fokuserade på frågorna och den andra var med som ett stöd. 

Enligt Trost´s (2010) rekommendationer kunde intervjuaren därigenom rikta hela sin 

uppmärksamhet på intervjupersonen. Det kan även bidragit till en bättre intervju, då 

informationsmängden och förståelsen blir bredare än om de genomförs enskilt. Om 

intervjuarna inte är samspelta, kan det bli motsatt effekt (Trost, 2010). Dock upplevdes det 

vara ett väl fungerande samspel. En negativ aspekt av att vara två intervjuare, kan vara att det 

blir svårare för deltagaren att öppna upp sig och berätta om sina svårigheter, än om den hade 

genomförts enskilt. Enligt Trost (2010) kan då den intervjuade uppleva ett visst 

maktövergrepp samt en känsla av att hamna i underläge. Ett fåtal deltagare upplevdes i början 

vara blyga och nervösa, vilket kunde bero på en ömsesidig nervositet, eftersom intervjuerna 

genomfördes för första gången. Det fanns en upplevelse av att deltagarna inte hamnade i ett 

underläge, på grund av att deltagarna blev mer aktiva under samtalets gång. Utefter varje 

intervju som genomfördes upplevdes en självsäkerhet som bidrog till en tryggare stämning. 

En förförståelse ansågs finnas gentemot deltagarna, eftersom intervjuarna själva är i ung ålder 

och använder sig av den teknik som finns samt var insatta i teknikstödet. 

 

Varje intervju spelades in och därigenom missades ingen information, och detta är enligt Trost 

(2010) en fördel, då det finns möjlighet att gå tillbaka och lyssna. Det ger även en 

tillförlitlighet till resultatet, eftersom möjligheten att lyssna om på intervjuerna kan tydliggöra 

deltagarnas beskrivningar och upplevelser. Trost (2010) menar också, att ett inspelat material 

även kan bidra till att intervjuaren utvärderar sitt genomförande vid intervjun, det vill säga 

vad som gick bra och mindre bra. Eftersom det var första gången intervjuer genomfördes med 

deltagare till en studie, upplevdes det emellanåt svårt. Samtalen upplevdes delvis vara svåra 

att styra och följdfrågorna hamnade ibland utanför studiens syfte. Provintervjuer genomfördes 
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endast med närstående. I efterhand ansågs, att en liknande målgrupp för studien hade passat 

bättre, både för övning men även för att få en bekräftelse på hur intervjufrågorna var 

formulerade. Att bli bandinspelad kan hämma och besvära intervjupersonen. Efter ett tag kan 

dock personen glömma bort, att de blir inspelade (Trost, 2010). För att minska oron 

informerades deltagarna, vilket gjorde att de var förberedda. 

 

De störande momenten, som uppstod under intervjuerna var när fåtalet deltagare blev 

distraherade av personerna som rörde sig utanför rummets fönster. Åtgärder i miljön 

genomfördes för att minska störande stimuli. 

 

Vid inbokning av intervjuerna fick deltagarna välja dag och tid under två veckor, då 

datainsamlingen skulle ske. Det upplevdes vara svårt att få tiderna inbokade med deltagarna, 

eftersom de glömde bort att höra av sig. Trots en medvetenhet om elevernas svårigheter med 

tid och planering fick de ansvaret att själva boka intervjutid. I väntan på svar erbjöds tider på 

direkta dagar via samtal eller sms, vilket fungerade bättre. Påminnelser om intervjutider 

skickades även via sms för att försäkra, att deltagaren inte missade sin intervju. I efterhand 

skulle elevernas svårigheter tagits i åtanke redan från början, vilket hade underlättat 

inbokningen av intervjuerna. 

Mötet med arbetsterapeuterna ansågs vara till en fördel, då det gav möjlighet att ytterligare 

fördjupa sin kunskap om teknikstöd. Detta bidrog även till att frågorna samt följdfrågorna 

bättre kunde formuleras. 

 

Deltagarna tackades, att de tog sig tid till en intervju och delade med sig av sina erfarenheter 

och svårigheter i skolan. Deltagarna upplevdes som positiva efter avslutade intervjuer. Genom 

sin medverkan i studien fick deltagarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av 

teknikstödet, vilket kan bidra till att hjälpa andra i liknande situationer samt att svårigheterna i 

skolan ska uppmärksammas. 

 

En innehållsanalys användes, och ur texten skapades de meningsbärande enheterna, vilket 

genomfördes enskilt. Därefter diskuterades vilka meningsbärande enheter, som var aktuella. 

Vid skapande av meningsbärande enheter kan det enligt Lundman och Granheim (2012) vara 

viktigt att inte skapa för breda enheter. Detta kan leda till att det bildas mer än en 

meningsinnebörd. Vidare beskriver Lundman och Granheim (2012), att för smala enheter kan 
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orsaka att delar i innehållet går förlorat. Dock ansågs det, att lagom stora enheter skapades. 

De meningsbärande enheterna kondenserades och tre kategorier skapades utifrån studiens 

syfte. Vid ett flertal tillfällen granskades kategorierna för att försäkra sig om att bara det 

väsentliga till studien kom med. Under hela analysarbetet fördes en diskussion om eventuella 

oklarheter som enligt Lundman och Granheim´s (2012) rekommendationer kan stärka 

resultatets tillförlitlighet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att eleverna upplevde att de blivit hjälpta av att använda teknikstödet både 

på lektionerna och i skolarbetena. Det har även tidigare undersökningar från HI (2014b) visat. 

Undersökningarna visade även att eleverna lättare kunde ta till sig kunskaperna i skolan 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2014b). Teknikstödets positiva effekter visar sig genom att deltagarna 

fick beskriva sina upplevelser efter insatserna, och de gav även en beskrivning hur det tidigare 

varit utan teknikstöd. 

 

Resultatet visade, att skolarbetet förbättrades efter införandet av teknikstöd, vilket kan 

kopplas samman med PEO-modellen (Law et al., 1996). På grund av inlärnings- och 

koncentrationssvårigheterna kunde eleverna inte vara lika aktiva under hela lektionen 

eftersom den fysiska och sociala miljön inte var anpassad efter behoven. Vilket enligt PEO-

modellen medför ett bristande aktivitetsutförande. Vid införandet av iPads förbättrades 

därmed skolarbetet eftersom miljön blev mer stödjande och eleverna fick den hjälp de 

behövde. Eleverna blev mer aktiva och kunde följa med bättre under lektionerna, vilket visar 

att aktivitetsutförandet förbättrades. Med hjälp av iPaden blev det även roligare att studera, 

eftersom allting blev enklare och därmed ökade elevernas motivation och självförtroende. 

Därmed kan aktiviteterna upplevas som meningsfulla, eftersom man i större utsträckning kan 

vara mer aktiv och delaktig i skolarbetet än tidigare.  Aktiviteterna i skolan har därmed i 

enlighet med ValMo-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) fått ett konkret värde, då 

eleverna i större utsträckning lyckats med sina skoluppgifter. Detta kan vidare analyseras 

genom en generell praxismodell inom arbetsterapi, Model of Human Occupation [MoHO] 

(Kielhofner, 2008). Elevernas viljekraft kan påverka motivationen. Enligt MOHO beskrivs 

viljekraften vara en persons upplevelse av sin förmåga, hur effektivt aktivitetsutförandet är, 

samt värderingar, intressen och de aktiviteter personen känner sig tillfreds med. När eleverna 
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lyckas med sina skolarbeten ökar därmed meningsfullheten som i sin tur gör att aktiviteten får 

ett positivt värde. Personens intresse och motivation kan därmed öka och bidra till att man vill 

utföra aktiviteten igen. Detta kan även vara en bidragande faktor till varför eleverna upplevde 

ett bättre självförtroende efter insatser av teknikstöd. 

 

Elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter har svårt att uppnå målen i skolan 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2014a). Resultatet från studien visade även, att eleverna inte uppnådde 

de betyg man strävade efter, innan insatser av teknikstöd gjordes. För att uppnå målen i skolan 

behöver eleverna enligt Hemmingsson och Pennman (2010) känna sig aktiva och delaktiga i 

utförandet av skolaktiviteterna. 

Deltagarna beskrev, att det behövs tidigare insatser av teknikstöd i skolan. Det är lärarna, som 

har den mesta kontakten med eleverna i skolan och därför behöver mer kunskaper förmedlas 

om hur exempelvis svårigheterna kan uttrycka sig i skolarbetet. Hi (2014b) menar att det är ett 

dolt problem. För att tidigare insatser ska kunna genomföras behövs resurser för att kunna 

identifiera och hitta eleverna med svårigheterna. Lärarna behöver därmed fördjupa sina 

kunskaper kring elevernas svårigheter för att en förändring ska kunna ske, även ett samarbete 

mellan olika professioner som lärare och arbetsterapeut skulle kunna göra insatserna möjliga. 

Den nya skollagen (SFS 2010:800) som trädde kraft 2011, styrker behovet av en utökad 

elevhälsa. Detta för att stödja elevernas lärande. Enligt FSA (2012) har skollagen resulterat i 

att man måste representera nya yrkesgrupper inom elevhälsan. För att eleverna ska uppnå sina 

mål i skolan kan arbetsterapeutens profession vara en viktig resurs i elevhälsan (FSA, 2012), 

eftersom arbetsterapeuter har kunskap om aktivitet och delaktighet (Law, et al., 1996). 

Arbetsterapeuten har kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö (Law, et al., 

1996). Detta är viktigt för att kunna bedöma, vilka insatser eleven är i behov av och vilken 

anpassning, som behöver genomföras (Hemminggsson, Egilson, Lidström & Kielhofner, 

2014). Det kan ske genom strukturerade bedömningsinstrument, som till exempel 

instrumentet Bedömning av anpassning i skolmiljön [BAS]. Enligt Hemmingsson et al. 

(2014) kartlägger BAS elevens möjligheter, behov och hinder för att delta i skolaktiviteter. 

Därefter bearbetar arbetsterapeuten mål och insatser tillsammans med eleven och andra 

personer i elevens skolmiljö. Arbetsterapeutens insatser kan vara att rekommendera 

hjälpmedel och lära ut strategier, som är individuellt anpassade för den enskilda individens 

skolaktiviteter och tillgängliggöra skolmiljön, material och uppgifter (Hemminggsson et al., 

2014). Därmed kan arbetsterapeutens kompetens bidra positivt till elevhälsan och lättare 
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möjliggöra elevers lika möjligheter till lärande utifrån deras förutsättningar, behov och 

begränsningar (Hjörne & Säljö, 2013). 

 

Enligt Gorga (1989) behövs det tidigare insatser i yngre åldrar, och det har även blivit allt 

vanligare att använda teknikstöd som ett terapeutiskt verktyg i skolan. Att använda ipad med 

en variation av appar har visat sig hjälpa individer, som har svårigheter med till exempel fin- 

och grovmotorik, kommunikation, handskrivning, koordination, visuell perception och 

kognition. Det finns ett stort utbud av appar för nedladdning, och många är utvecklade för 

yngre barn (Gorga,1989). Denna studie visar, att tidigare insatser i skolan är något som 

uppmärksammats och är under utveckling. Detta kan bidra till att elever med inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter ska kunna få en bättre skolgång redan från låg- och mellanstadiet. 

Författarna anser därmed, att överförbarheten av resultatet kan appliceras redan i lägre 

årskurser. 

 

Slutsats 

 

Studien har bidragit till en ökad kunskap och förståelse för elever, som använder teknikstöd i 

skolan. Det är av vikt, att elevernas upplevelse av svårigheter i skolarbetet uppmärksammas 

och att införande av teknikstöd visats förändra skolarbetet till något positivt med bland annat 

högre betyg som följd. Tidiga insatser behövs dock, för att ge elever med svårigheter 

möjlighet till rätt stöd. Vi anser, att arbetsterapeuters yrkeskompetens motsvarar behovet, för 

att bedöma vilka insatser och anpassningar elever behöver i skolan. Det behövs dock 

ytterligare studier i syfte att utveckla införande och användning av teknikstöd i skolan. 
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Bilaga 1 

 

Inledande frågor 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket program går du? Vilken årskurs? 

3. Hur kom du i kontakt med arbetsterapeuterna som gav dig teknikstödet? 

4. Vad har du fått för teknikstöd? 

 

Före insatserna 

 

1. Hur länge har du haft teknikstöd? 

2. Vad var anledningen till att du fick teknikstöd? 

3. Hur såg situationen ut innan du fick hjälp? Skolan/fritid? 

4. Hade du några förväntningar innan du fick ditt teknikstöd? 

 

Efter insatserna 

 

1. I vilka situationer/uppgifter använder du ditt teknikstöd? (I skolan, fritiden) 

2. I vilka situationer/uppgifter upplever du teknikstödet som ett stöd i skolan/fritid? 

3. Märker du någon skillnad idag med teknikstödet du har fått? På vilket sätt? 

4. Hur upplever du användandet av teknikstödet som arbetsterapeuten har gett dig? 

5. Vad är bra med ditt teknikstöd/vad är mindre bra? 

6. Vilka reaktioner har du fått från omgivningen i användandet av ditt teknikstöd? Positiva 

och negativa (lärare, föräldrar och skolkamrater) 

 

 

 


