
Teknikstöd i skolan 

 



Hjälpmedelsinstitutet 

 Nationellt kunskapscentrum 

 Huvudmän 

 Staten 

 Sveriges Kommuner och 

Landsting 

 Brukarmedverkan 

 Allmännyttig ideell förening 

 

 



De övergripande målen 

● Kunskapen om elevernas 

behov av stöd 

● Teknikens betydelse 

● Ny kompetens i skolan 

● Vägen till arbete 

 



o Tre försöksverksamheter 

 Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen i 

Halmstads kommun (tre kommunala 

gymnasieskolor) 

 Gymnasieförvaltningen i Växjö kommun (tre 

kommunala gymnasieskolor samt Komvux) 

 Kalmarsund Gymnasieförbund (fem kommunala 

skolor i Kalmar kommun, Torsås kommun och 

Borgholms kommun) 

o Ca 3500 elever per förbund/förvaltning 

o Projektgrupp, referensgrupp och styrgrupp i 
varje försöksverksamhet 

 

Genomförande 



Arbetsgång försöksverksamheterna 

Identifiera elever, informerat samtycke 

 

Behovsbedömning – nuläge 

 

Val och användande av teknikstöd 

 

Uppföljning 

  

  och kontinuerligt arbete med Kunskapsspridning 

  & Samverkan! 

 



Eleverna med kognitiva svårigheter 

● 15 % i vanlig gymnasieskola 

● Registrerat data från 432 elever (44% flickor, 56% pojkar) 

● Nästan hälften saknade diagnos 

● 17.8 % Neuropsykiatrisk diagnos, 6 % mer än en diagnos 

Diagnos (n=398) Antal 

Ingen 172 

Under utredning 19 

Dyslexi 60 

ADHD/ADD 51 

Autismspektrum 18 

Psykisk sjukdom 17 

Lindrig utvecklingsstörning 15 

Fysisk funktionsnedsättning 19 



Behov av kognitivt stöd? 

● Bedömer behov av 
anpassning i skolan med 
BAS 

● Underlag för framtida 
forskning 

● Överföra till framtida 
arbete eller praktik? 
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Teknikstöd 

Följer eleven 

 mellan lektioner 

 mellan fritid/skola 

 ut i praktik och arbete 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mikado.bizcalpro&feature=related_apps
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rF1dc-p4M9spjM&tbnid=SSERZYcm64w17M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bestbuy.ca/en-CA/product/apple-apple-ipad-with-retina-display-4th-generation-32gb-wi-fi-black-md511c-a/10204252.aspx&ei=JtJvUe2EOeSi4gSg4YHIDw&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNGSbB25HdVbA1fBkTt9472Z9yeGjw&ust=1366368408736257


Teknikstöd (appar)  

Evernote  samlar anteckningar på ett ställe, blanda skrivna anteckningar med foto och inspelningar 

 

Keynote motsvarande Powerpoint 

  

QuickTimer tidsstöd  

 

Audionote röstinspelningar 

 

SAOL Svenska akademins ordlista 

 

”Kalle” 

& strategier 



”Jag får ut mer av 

lektionerna, allt 

finns i min iPad” 

”Fått hjälp att 

skapa rutiner och 

scheman” 



”Jag har aldrig 

känt mig så 

motiverad!”  

"Har hittat nya vägar 

att använda tekniken i 

fortsättningen, framför 

allt på jobbet."  
”Nu kan jag gå på 

Högskolan.” 



Arbetsgång försöksverksamheterna 

● Identifiera elever, informerat samtycke 

● Behovsbedömning – nuläge 

● Val och användande av teknikstöd 

● Uppföljning 

 



Elevernas upplevelse 

● 73 % förbättrat eller mycket förbättrat sina studieresultat 

● 77 % förbättrat eller mycket förbättrat hur de hanterar 
besvärliga situationer i skolan 



Frånvaron minskade efter användande 

  



Behov av anpassning FÖRE vs EFTER 

  



Vad har gjort störst skillnad? 

  



Dessutom… 

● Utvärderat arbetsterapeutens och teknikerns roll i 
skolan 

● Utvärderat kunskapen i försöksverksamheterna 

● Utvärderat ekonomiska variabler -  en 
socioekonomisk analys 

● Utvärderat ansvarsfördelningen för teknikstöd 

 

● Tagit fram ett utbildningspaket - kognitiva svårigheter i 
skolan 

● Tagit fram skrifter, informationsmaterial och filmer 



  



Resultat enkät: arbetsterapeut och tekniker 

● Målgruppens bild av arbetsterapeuten 
övervägande positiv 

● Arbetsterapeutens kunskap beskrevs i många fall 
komplettera elevhälsan då arbetsterapeuten tittade 
på samtliga timmar kring eleven 

● Arbetsterapeutens roll frikopplad från övriga 
skolsystemet 

● Teknikern en länk mellan skolan och projektet 

 

● Tre arbetsterapeuter fortsätter sin anställning 

 



Kunskap i försöksverksamheterna 



Resultat enkät: kunskap 

● Skolledare ökad kunskap om elevantalets omfattning 

● Elevhälsan uppskattade sin kunskap om kognitiva 
svårigheter som god –bekräftades av elever 

● Elevhälsan hade ökat kunskapen om teknikstöd 

● Lärare uppskattade sin kunskap om kognitiva 
svårigheter som god – bekräftades ej av elever och 
elevhälsa 

● Lärare hade ökat kunskapen om teknikstöd – kände sig 
fortfarande osäkra på användandet 



  

www.hi.se/kognitionssnurran 



Utbildningsmaterial 

  



Slutsatser 

  


