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SAMMANFATTNING 
 
Elever med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta nedsättningar av de exekutiva för-
mågorna. Denna målgrupp har ett stort mörkertal i skolan och får därför inte alltid det stöd 
de behöver i skolan, vilket kan leda till elevernas delaktighet i skolaktiviteter inskränks. Stu-
dien syftar därför till att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar med teknikstöd för att främja 
delaktighet i skolaktiviteter för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Studien är en 
empirisk undersökning vars forskningsmetod är en kvalitativ intervjustudie. Studiens delta-
gare är legitimerade arbetsterapeuter som arbetar på skolor runt om i Sverige. I resultatet 
presenteras tre huvudteman som beskriver att arbetsterapeuten arbetar i en process för att 
utforma elevernas teknikstöd, som kan vara hög- eller lågteknologiska som förebygger eller 
kompenserar för elevernas svårigheter. Genom att handleda skolans övriga personal kan ar-
betsterapeuten få stöd i arbetet med teknikstöd för att främja elevers delaktighet i skolans 
aktiviteter. De utmaningar som arbetsterapeuten möter i sitt arbete är lärarnas attityd och 
kunskap om teknikstöd, vilket påverkar arbetsterapeutens samarbete kring teknikstöd. Slut-
satsen är att eftersom att arbetsterapeuter fortfarande håller på att etablera sig i skolan så 
påverkas deras arbete med teknikstöd av det. Hade detta varit en etablerad verksamhet för 
arbetsterapeuter hade deras arbete med teknikstöd fått ytterligare stöd från yttre faktorer.  
 
 
Nyckelord: Arbetsterapi, Delaktighet, Klassrumsmiljö, Barn, Intervention    
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ABSTRACT 
 
Students with cognitive disabilities often have reduced executive skills. It is not known exactly 
how many students with cognitive disabilities there are in schools and therefore they do not 
always receive the support they need. Lack of support can lead to reduced participation in 
school activities. The study therefore aims to describe how occupational therapists work with 
assistive technology to promote participation in school activities for students with cognitive 
disabilities. This is an empirical study whose research method is the qualitative interview. The 
participants were registered occupational therapists working at schools around Sweden. The 
results present three main themes describing the occupational therapist’s working process for 
designing assistive technology. Assistive technology can be high or low tech, and may prevent 
or compensate for difficulties. By tutoring school staff, the occupational therapists can get 
support in their work on assistive technology. The challenges faced by the occupational ther-
apists in their work are the teachers' attitude towards and knowledge of assistive technology, 
which affect the collaboration with therapists on assistive technology. The conclusion is that 
since occupational therapists are still becoming established in schools, their work on assistive 
technology is affected. Had occupational therapy already been established in schools, their 
work with assistive technology would have received further support from the politic and eco-
nomic environment, as well as other professionals in school.  
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Inledning  

I en debattartikel från Sveriges arbetsterapeuter (2015) diskuteras att det inte finns tillräckligt 
med stöd i skolan till elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Bara i gymnasieskolan har 
dessa elever uppskattats vara 15 % av alla skolans elever. Problematiken finns även utöver 
gymnasieskola, i grund-, sär- och gymnasiesärskola. Hjälpmedelsinstitutet (2013) tar dock 
upp att elever med kognitiva funktionsnedsättningar är en målgrupp som har ett mörkertal 
inom skolan. Många elever har inte diagnostiserats eller fått den uppmärksamhet som krävs 
för att få stöd från skolan med svårigheterna. Detta kan skapa problem för inte minst skolan, 
men även eleven själv i form av frånvaro och dåliga skolresultat. Enligt Sveriges arbetstera-
peuter (2015) finns idag dåligt med vägledning för arbetsterapeuter och annan skolpersonal 
kring användandet av kognitiva hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet (2013) påvisar att teknik-
stöd är något som har visat sig fungera bra i skolan för just elever med kognitiva funktions-
nedsättningar, men det finns idag inte så mycket riktlinjer eller forskning i hur arbetsterapeu-
ter kan arbeta med teknikstöd i skolan för dessa elever. Detta var något som väckte författar-
nas intresse till att vidare undersöka hur arbetsterapeuter i skolan arbetar med teknikstöd till 
just elever med kognitiva funktionsnedsättningar idag. 
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Bakgrund  

Delaktighet i skolan  

Skolan är den plats där många av barnens aktiviteter utspelas och där barnen ges möjlighet till 
utbildning och utveckling (Hemmingsson, 2016). Skolan erbjuder barnen möjligheten att for-
mas till den individ de är, möjlighet till god hälsa samt möjligheter till framtida yrken. Det är 
därför viktigt att barnen upplever delaktighet i skolan (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016a).  
Delaktighet innebär barnens engagemang i sin livssituation (Kielhofner, 2012). Enligt 
Kielhofner (2012) innebär delaktighet engagemang i aktiviteter inom aktivitetsområdena lek, 
produktivitet eller aktiviteter i dagliga livet, där aktiviteterna som utspelar sig i skolan ingår 
under barnens aktivitetsområde produktivitet. Engagemanget består i barnens objektiva och 
subjektiva upplevelse av deltagande, alltså barnens fysiska närvaro samt den egenupplevda 
delaktigheten (Kielhofner, 2012). Engagemang handlar också om att barnen ska uppleva att 
de är involverade, deltagande, accepterade samt ha tillgång till resurser vid behov (Socialsty-
relsen, 2017). World Health Organization (WHO, 2011) beskriver dock att det inte är barnen 
själva som begränsar sin möjlighet till delaktighet i aktivitet. Det är miljöns utformning som 
kan hindra delaktigheten. Miljön måste anpassas utifrån barnens förutsättningar för att främja 
deras självständighet och delaktighet i till exempel skolaktiviteter och anpassningar kan göras 
med hjälp av hjälpmedel (WHO, 2011).   
 
Skolans lärmiljöer är inte alltid anpassade för barn som är i behov av stöd i skolan (Hem-
mingsson, 2016). Många barn upplever därför svårigheter i skolan och i skolaktiviteter (Lun-
din & Möller, 2012). Skolaktiviteter handlar om att skriva, delta i grupparbeten, planera sina 
studier och läxor, ta med rätt föremål till lektioner, att komma i tid samt delta på rasten (Sveri-
ges arbetsterapeuter, 2016a). Lundin och Möller (2012) beskriver att många barn i skolan 
också upplever att det är svårt att arbeta i stora grupper, under tidspress och att läsa många 
ämnen parallellt med varandra. Vas et al. (2015) menar att barnens känsla av att den egna för-
mågan är bristande gällande studieteknik kan skapa en känsla av att skolan är främmande och 
jobbig.  
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Elevhälsans arbete för att främja delaktighet i skolaktivitet  

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att skolan är skyldig att ge stöd i utbildningen utifrån 
varje elevs enskilda behov. Stödet ska ges för att alla eleverna ska kunna ta del av och ta till 
sig utbildningen under samma förutsättningar. Elever med funktionsnedsättningar vars svårig-
heter påverkar möjligheten till att uppnå kunskapskraven i skolan ska få stöd för att motverka 
de svårigheter som funktionsnedsättningen medför. I Skollagen (SFS 2014:456) preciseras 
även att om det finns misstanke om att eleven inte kommer uppnå kunskapskraven ska ytterli-
gare anpassningar utföras. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att elevhälsas arbete 
och möjlighet till olika insatser styrs av just skollagarna. Skolverket (2018) beskriver att elev-
hälsans mål är att arbeta hälsofrämjande för att alla elever i Sveriges skolor ska ha goda förut-
sättningar till god hälsa, utbildning och möjligheter till att lära. Detta arbete kan göras på både 
organisations-, individ-, och gruppnivå. Elevhälsan består av flera olika professioner, till ex-
empel specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor, där det gemensamma arbetet syftar till 
att bidra till välmående och trygghet hos skolans elever. Genom att professionerna i elevhäl-
san arbetar tillsammans kan elevhälsan bidra till att hjälpa varje elev att uppfylla kunskapsmå-
len i skolan. För att eleverna ska lyckas med detta bidrar elevhälsan med anpassningar av sko-
las lärmiljöer. Anpassningar av skolmiljön som elevhälsan kan göra handlar bland annat om 
att tydliggöra för struktur och tydlighet i lärmiljön. Dessa anpassningar görs för att eleverna 
ska känna sig trygga i skolan för att främja delaktighet i skolaktivet utifrån varje elev unika 
behov.  

Elever med kognitiva funktionsnedsättningar   

Kognitiva funktionsnedsättningar bidrar ofta till att elever upplever svårigheter i skolaktivite-
ter (Adler, 2011). Svårigheterna uppkommer på grund av nedsatta exekutiva funktioner 
(Cramm, Krupa, Missiuna, Lysaght & Parker, 2013). Nedsatta exekutiva funktioner kan resul-
tera i flera olika svårigheter i vardagen där struktur och förståelse för orsak och verkan av 
olika händelser kan uppstå på grund av till exempel svårt med tidsuppfattning. Det kan inne-
bära svårigheter i att planera, strukturera, organisera och prioritera. Förmåga att ta initiativ, att 
sätta mål, styra sina handlingar och komma ihåg saker och ting kan också vara svårt. Exeku-
tiva förmågor formar även beteende- och känslouppfattning hos elever (Cramm, Krupa, Mis-
siuna, Lysaght & Parker, 2013). Kognitiva funktionsnedsättningar gör att det kan vara svårt 
att upprätthålla vardagliga strukturer och då initiativförmågan även kan vara nedsatt kan det 
resultera i att aktiviteter inte genomförs. Inhibition är förmågan att sortera vilka intryck som 
är viktiga att uppmärksamma. Om denna förmåga är nedsatt är det svårt att koncentrera sig, 
hålla koncentrationen vid liv under längre perioder och att ha delad uppmärksamhet. Det kan 
även resultera i att stress upplevs, då elever med kognitiva funktionsnedsättningar är stress-
känsliga. Överkänslighet mot sinnesintryck kan också skapa stress hos dessa elever. Det kan 
röra sig om besvärande ljud som ges stor uppmärksamhet eller att känna beröring (Lundin & 
Möller, 2012; Sturm, 2016). Arbetsminnet är människans förmåga att koncentrera sig, samla 
information och lagring av ny information i långtidsminnet. Nedsatt arbetsminne kan innebära 
att det är svårt att bearbeta information och att bibehålla koncentration (Marsel Mesulam, 
2002).   
 
Kognitiva funktionsnedsättningar visas vanligen tidigt i livet (Adler, 2011). Dock uppmärk-
sammas dessa svårigheter först när förväntningarna och pressen på eleven ökar. Svårigheterna 
kan visa sig i situationer där barnet förväntas sitta still, uppmärksamma och lyssna, ta eget an-
svar, prestera vid inlärning, interagera socialt med kamrater eller att hantera impulser som 
upplevs, så som i skolan (Adler, 2011). 



4 
 

Arbetsterapi i skolan 

Elevernas upplevda svårigheter i skolaktiviteter är problemområden som arbetsterapeuter kan 
arbeta med tillsammans med elever i skolan (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016a). I till exempel 
USA och Australien är skolan ett vanligt verksamhetsområde för arbetsterapeuter (The Ame-
rican Occupational Therapy Association [AOTA], 2010; Occupational Therapy Australia, 
2011). I USA arbetar till exempel 21,6% av alla arbetsterapeuter i skolan, vilket är den näst 
vanligaste arbetsplatsen för arbetsterapeuter (AOTA, 2010). I Sverige är skolan ett verksam-
hetsområde som är under uppbyggnad så det är ovanligt att det finns arbetsterapeuter anställda 
svenska skolor (Sveriges Arbetsterapeuter, 2017). Arbetsterapeutens kompetens kompletterar 
den kompetens som finns i både den nuvarande elevhälsan och på skolan med bland annat 
kunskap om funktionsnedsättningar och teknikstöd (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Arbetsterapi 
handlar om att hjälpa individen till en fungerande vardag och möjlighet till delaktighet, i 
bland annat skolaktiviteter (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016b). Arbetsterapeuter i skolan arbe-
tar med att till exempel bedöma vad som hindrar barnets aktivitetsutveckling för att finna 
möjligheter till att undanröja hindren (Hemmingsson, 2016). För att identifiera dessa hinder 
måste en kartläggning av eleverna genomföras, vilket görs med olika bedömningsinstrument 
till exempel, Barns mening om aktiviteter (COSA-S) (Peny-Dahlstrand, Öhrvall, Munkholm 
& Bjuvmar, 2016) och Bedömningar av anpassningar i skolmiljön (BAS) (Hemmingsson, 
Egilson, Lidström & Kielhofner, 2015). Utifrån kartläggningen analyserar sedan arbetstera-
peuten elevens styrkor och svagheter för att sedan kunna göra anpassningar i den sociala och 
fysiska miljön i skolan. Anpassningarna görs för att främja delaktighet samt ger stöd till för-
bättrad tillgänglighet i skolan (Hemmingsson, 2016). Dessa anpassningar kan handla om att 
någon form av teknikstöd introduceras till eleven för att underlätta i till exempel, skolarbete. 

Teknikstöd i skolan  

Teknikstöd är en typ av hjälpmedel som innefattar apparater, utrustning, instrument och/eller 
någon typ av programvara (Cudd & de Witte, 2017). Teknikstöd kan delas in som högtek-
nologiskt och lågteknologiskt teknikstöd, där högteknologiska teknikstöd är mer avancerade, 
som till exempel smartphone, dator eller anpassade programvaror och lågteknologiska teknik-
stöd är istället inte lika avancerad teknik och är lättare att lära sig använda, till exempel tim-
stock (Janeslätt, Sjödin & Wennberg, 2016). Teknikstöd kan vara specialtillverkade eller all-
mänt tillgängliga. De används av eller för personer med funktionsnedsättning för ökad delak-
tighet genom att skydda, stödja, träna, mäta eller ersätta kroppsfunktioner/strukturer och akti-
viteter (Cudd & de Witte, 2017). I skolan är det främsta syftet med teknikstöd att kompensera 
elevers svårigheter genom att bidra till främjad delaktighet i aktivitet och lärande i skolan 
samt till att möjliggöra elevers utveckling av färdigheter (Coupley & Ziviani, 2004). Med 
hjälp av teknikstöd skapas en digital lärmiljö, där den digitala lärmiljön även innefattar de 
tjänster, molnfunktioner och nätverksuppkopplingar som flera av teknikstöden innehåller 
(Grönlund, 2014). Teknikstöd är något som pedagoger och terapeuter implementerar för att 
öka förutsättningarna för bra utbildningsresultat och delaktighet hos elever som upplever 
funktionsnedsättningar i skolan (Silverman & Smith, 2006). Arbetsterapeuten är den som först 
och främst bedömer behovet och förskriver teknikstöd i skolan (Magnusson, 2012). Dator, 
timstock, Shake awake klocka och handdatorn Handi är några teknikstöd som används i sko-
lan för att ge stöd till elever med kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

Vanligtvis samarbetar arbetsterapeuten och specialpedagogen med implementering av teknik-
stöd i skolan beroende på teknikstödets syfte (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). För elever som 
har svårigheter för traditionella skolaktiviteter, har det visat sig att teknikstöd som läsplattor 
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ger möjlighet till att understödja olika typer av inlärning (Wiley, Cameron, Gulati, & Hogg, 
2016). Forskning har visat att till synes enkla teknikstöd kan göra stor skillnad för elevernas 
delaktighet och lärande (Myndigheten för delaktighet, 2017). Forskning visar även att interak-
tiva datorprogram ger ökad skriv- och uppmärksamhetsförmåga (Poon, Li-Tsang, Weiss & 
Rosenblum, 2010), förbättrad läsförmåga samt språkkunskaper (Hutcherson, Langone, Ayres 
& Clees, 2004). Med hjälp av datorprogrammen upplevs mer delaktighet i vardagen hos barn 
med funktionsnedsättningar (Schreuer, Keter & Sachs, 2014). I ett projekt med 432 svenska 
elever med kognitiva funktionsnedsättningar på olika typer av skolor var fokus att undersöka 
hur teknikstöd fungerar för att stödja och underlätta övergången från skola till arbetsliv 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Det framkom att 73% av eleverna som deltog förbättrade sitt 
studieresultat efter implementeringen av teknikstöd. Elevernas behov av stöd och anpassning 
minskade jämfört mot tidigare. Av dessa 432 eleverna använde 82% av dem även teknikstödet 
i andra aktiviteter än i skolan (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). 

 

Beroende på hur ett hjälpmedel, till exempel teknikstöd, introduceras och används kan även 
eleven uppleva att hens delaktighet i aktivitet hindras (Lidström, Almqvist & Hemmingsson, 
2012; Lidström, Granlund, Hemmingsson, 2012). Det kan bland annat handla om attityden till 
teknikstöd från lärare och andra elever i klassrummet. En studie menar att skolpersonalens 
kunskap om teknikstöd och hur stödet ska användas påverkar delaktigheten i skolaktiviteter 
hos elever med kognitiva funktionsnedsättningar (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Därför är det 
viktigt att teknikstödet och dess syfte introduceras noga för den som ska använda det (Hjälp-
medelsinstitutet, 2008).  

 
Teknikstöd som datorer, program och telefoner är snabbt framväxande och skapar fler möjlig-
heter att ökad delaktighet i aktivitet (Lidström, Almqvist & Hemmingsson, 2012). Teknikstöd 
används även för att förhindra försämring, begränsningar av aktiviteter eller att delaktigheten 
ska bli inskränkt (Cudd & de Witte, 2017). Eftersom teknikstöd kan användas för att kompen-
sera och/eller ersätta en delvis eller helt förlorad funktion i vardagliga aktiviteter, bidrar det 
till inkludering och minskar känslan av hjälplöshet hos många olika målgrupper med funkt-
ionsnedsättningar (Magnusson, 2012). Hemmingsson, Lidström och Nygård (2009) har i sin 
studie dragit slutsatsen av att ytterligare forskning behövs gällande teknikstöd i skolan för att 
ge elever med svårigheter bästa möjliga förutsättningar i skolan. Därför skulle det vara av in-
tresse att undersöka vidare hur arbetsterapeuter arbetar med teknikstöd i skolan, kopplat till 
elever med kognitiva funktionsnedsättningar.  
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Syfte 

Syftet är att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar med teknikstöd för att främja delaktighet i 
skolaktiviteter för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Metod 

Forskningsmetod 

Studien som genomfördes var en empirisk undersökning, där forskningsmetoden var en kvali-
tativ intervjustudie (Dalen, 2015). 

Deltagare och urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån befintliga kontaktuppgifter som tillhandahölls från 
handledaren till arbetsterapeuter som arbetar i svenska skolor. För att komma i kontakt med 
fler legitimerade arbetsterapeuter skrevs ett inlägg i en Facebook-grupp riktad till arbetstera-
peuter som arbetar i skolan för att erbjuda flera möjligheten att delta i studien. Med hjälp av 
inklusionskriterier avgränsades deltagarna mot studiens specifika syfte (Trost, 2010). De in-
klusionskriterier som sattes upp var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter 
med arbetslivserfarenhet av barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år med kognitiva funktions-
nedsättningar samt erfarenhet av att arbeta med teknikstöd i skolan under de senaste fem åren. 
 
För att samla deltagare utformades ett informationsbrev med information gällande studien (se 
Bilaga A) (Dalen, 2015). Brevet mailades ut i ett första mail till 37 potentiella deltagare. Detta 
resulterade i att fem personer svarade ja till deltagande i studien. Efter två veckor skickades 
ett påminnelsemail till de som inte hade svarat på tidigare mail, där ytterligare två personer 
tackade ja till deltagande. Efter ytterligare en vecka skickades ett sista påminnelsemail som 
resulterade i ytterligare en deltagare. Totalt inkluderades åtta deltagare i studien. Åtta perso-
ner tackade uttryckligen nej till deltagande i studien eftersom samtliga upplevde att de inte 
uppfyllde studiens inklusionskriterier. Genom mailkontakt med de åtta intresserade deltagarna 
bestämdes tid och datum för genomförande av intervju. I samband med mailkontakten samla-
des de påskrivna samtyckesblanketter in från respektive deltagare (se Bilaga B). Samtliga del-
tagare i studien är kvinnor i arbetsför ålder, vars arbetslivserfarenhet som legitimerad arbetste-
rapeut varierar mellan 5 och 26 år (medelvärde, 10.4 år). Fyra deltagare arbetar i grundskola, 
tre deltagare i gymnasieskola och två deltagare i gymnasiesärskola. 
  



7 
 

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden som användes var en kvalitativ semistrukturerad intervju (Dalen, 
2015). En intervjuguide utformades utifrån syftet och frågorna organiserades i teman och om-
råden för att ringa in deltagarnas erfarenheter om området som undersöks i studien (Dalen, 
2015). De områden som frågorna omfattade var kognitiva funktionsnedsättningar, teknikstöd i 
skolan och i hemmet samt dess påverkan på delaktighet. Öppna frågor användes för att ge 
möjlighet till den intervjuade att berätta om sina egna erfarenheter (se Bilaga C).  
 
Innan genomförandet av intervjuerna testades intervjuguiden samt den tekniska utrustningen 
(diktafon och mobiltelefoners ljudinspelningsfunktion) genom att författarna genomförde två 
pilotintervjuer (Dalen, 2015). En lärare och en stödlärare med kunskap och erfarenhet om tek-
nikstöd och målgruppen intervjuades. Utifrån pilotintervjuerna justerades intervjuguiden yt-
terligare genom att förtydliga och utveckla frågorna i relation till syftet.  
 
Några dagar innan genomförandet av intervjun skickades ett påminnelsemail till varje delta-
gare för att ge deltagarna möjlighet till att förbereda sig. Mailet innehöll information om tid, 
datum och en kort beskrivning av intervjuguidens innehåll. I början av varje intervju informe-
rades deltagarna återigen om studiens syfte och genomförande samt att samtycke samlades in 
både muntligt och skriftligt från samtliga deltagare. Två intervjuer genomfördes i fysiskt 
möte, en via Skype och fem genomfördes över telefon. 

 

Bearbetning och analys 

Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 
Först transkriberades materialet ordagrant från ljudinspelningarna av datainsamlingen. Tran-
skriberingsarbetet fördelades mellan författarna och fyra transkriberingar genomfördes av för-
fattarna var för sig. I det första steget av analysen lästes samtliga transkriberingar igenom var 
för sig av författarna ett flertal gånger för att skapa en helhet av innehållet. Sedan lästes texten 
återigen var för sig för att identifiera meningsbärande enheter, där varje meningsbärande en-
het markerades med en blyertspenna för att markera dess värde. De meningsbärande enhet-
erna valdes ut efter dess vikt och innehåll i förhållande till studiens syfte. Sedan kondensera-
des dessa enheter genom att tillskriva dem en kod. Genom att dela upp de meningsbärande en-
heterna i koder förklarades och förenklades texternas innehåll. Kodernas syfte var att sätta eti-
ketter på varje meningsbärande enhet, som kunde ställas i förhållande till andra koder för att 
få en överblick kring vilka olika erfarenheter av teknikstöd data innehöll. Detta förtydligade 
likheter och skillnader mellan varje intervju. Dessa steg valdes att göra separat för att stärka 
studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). När kodningen var genom-
förd träffades författarna för att jämföra och diskutera vad som hade uppfattats som centralt i 
respektive intervju. Detta gjordes för att stärka samstämmigheten i hur författarna uppfattat 
innehållet och betydelsen av datamaterialet (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Utifrån 
den gemensamma diskussionen sammanfördes flera koder ihop till kategorier. Kategorierna 
grundades i de likheter som fanns mellan olika koderna, där varje kod endast fick finnas i en 
kategori för att tydligt skilja dem isär. I de kategorier som upplevdes stora och fylliga skapa-
des underkategorier för att tydligare specificera vad varje kategori och underkategori innehöll 
för information. Detta gjordes med hjälp av färgpennor för att tydliggöra vilka koder som till-
sammans skapade en kategori, där varje underkategori markerades med olika symboler. Slutli-
gen namngavs varje kategori och underkategori till övergripande teman som med en beskri-
vande titel talade om vad varje kategori handlar om. Analysen resulterade i tre teman med till-
hörande underteman. 
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Etiska överväganden 

I studien har individskyddskravets fyra etiska ställningstaganden beaktats, för att ingen delta-
gare ska utsättas för psykisk eller fysisk påfrestning (Vetenskapsrådet, 2002). Informations-
kravet avser att informera deltagarna om studiens syfte samt vad som förväntas av varje delta-
gare. Deltagare ska få information om att det är frivilligt att delta i studien och att deltagandet 
kan avslutas utan följder. Samtyckeskravet handlar om att samla in samtycke från deltagarna 
som ska delge sitt samtycke både skriftligt och muntligt. Genom att informera deltagarna om 
författarnas tystnadsplikt och konfidentialiteten av materialet beaktas konfidalitetskravet. Det 
fjärde kravet är nyttjandekravet, som innebär att materialet endast nyttjas till studien ändamål. 
Dessa krav beaktades i arbetet genom att författarna informerar deltagarna skriftligt och munt-
ligt via ett informationsbrev om studiens syfte och deltagarnas roll. Innan varje intervju in-
samlades muntligt och skriftligt samtycke från deltagarna, där deltagarna samtyckt sin förstå-
else till informationen gällande de fyra individskyddskraven.  
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Resultat  
Deltagarna i studien berättar att det huvudsakliga syftet för deras arbete med teknikstöd är att 
främja delaktighet i skolaktiviteter till alla skolans elever och att arbetet med teknikstöd utgår 
från de specifika behov och aktivitetsproblem som elever upplever. Resultatet kommer att 
presenteras i tre teman med tillhörande underteman (se Figur 1). 
 

 
  
 
  

 

Figur 1. Figuren illustrerar resultatets utformning.  
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Arbetsterapeutens förberedande arbete med teknikstöd   

Studiens deltagare uppger att arbetet kring teknikstöd för eleverna är en process som kräver 
förberedelser inför utformningen av teknikstödet. Det innebär inte alltid ett konkret arbete 
med den enskilda eleven som är i behov av stöd. Ibland tar eleven direkt kontakt med arbets-
terapeuten om sitt behov men vanligtvis kommer förfrågan från lärare eller elevhälsan där för-
frågan kan handla om stöd till enskild elev eller stöd till personal eller på gruppnivå. Studiens 
deltagare berättar att för att kunna utforma ett teknikstöd utifrån varje elevs unika behov ge-
nomförs en kartläggning av eleverna. Kartläggningen är ett förberedande arbete för att veta 
vilket behov av eleven har för att sedan kunna avgöra vilket teknikstöd som ska ges till ele-
ven, samt för att se hur det ska kunna användas av eleven. Detta görs genom bedömningar, 
framför allt används bedömningsinstrumentet Bedömningar av anpassningar i skolmiljön 
(BAS), men också genom samtal med elevens ansvariga lärare. Kartläggningen visar vilka 
svårigheter och aktivitetsproblem eleverna upplever och påverkar sedan arbetsterapeutens ar-
bete vid utformning av teknikstödet till eleven. Vilka teknikstöd som slutligen används beror 
till viss del på önskemål och samarbetet med lärare, specialpedagoger, elever och men också 
den politiska miljön.  
 

”… i skoldatateket så måste jag nog säga att det ändå först och främst ändå 
var ett ledningsbeslut att dom bestämde dom att det var iPads vi skulle satsa 
på så var vi egentligen inte så mycket delaktiga i” – Person 2  

 
“... Det brukar vara en process så att första gången träffar jag ju eleven och 
gör en BAS-kartläggning…. en intervju som är elevcentrerad och det är eleven 
som beskriver sina svårigheter…” -Person 1 

 

 

Arbetsterapeutens handledande roll om teknikstöd  

Arbetsterapeuternas arbete med teknikstöd handlar även om handledning och informationsut-
byte till andra. Studiens deltagare beskriver att på många skolor har arbetsterapeuten en kun-
skap om teknikstöd som fler på skolan kan behöva för att teknikstödet ska användas rätt. 
Några av studiens deltagare berättar att de arbetar med teknikstöd på gruppnivå. I dessa skolor 
är det arbetsterapeutens ansvar att introducera enheten för skolans lärare och personal, för att 
denna enhet sedan ska kunna användas av alla i lärmiljön. Arbetsterapeuten instruerar även 
lärarna och övrig skolpersonal om olika typer av teknikstöd, hur teknikstöd kan användas för 
elever med kognitiva funktionsnedsättningar och varför de används. Detta ger lärarna stöd i 
att anpassa sin undervisning för att teknikstöden ska kunna användas för att ge eleverna ökad 
delaktighet. 
 

“...och få med personal också då är det inte bara eleverna utan de e ju perso-
nalen som behöver eh förstå vad det innebär och hur man kan hjälpa svårig-
heterna” -Person 3 
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Arbetsterapeutens arbete med utformning och implementering av teknik-
stöd till elever 

Många av studiens deltagare beskriver att de har inköpsrätt och köper därför självständigt in 
de teknikstöd och appar som det finns behov av på skolan. En deltagare arbetar med anpass-
ningar utifrån vad skolan redan tillhandahåller medan en deltagare har förskrivningsrätt. Hur 
arbetsterapeuterna arbetar med teknikstöd till eleverna varierar, där arbetssättet ser olika ut 
beroende på om de introducerar ett hög- eller lågteknologiskt teknikstöd. Studiens deltagare 
berättar att i de flesta situationer är det arbetsterapeutens ansvar att individanpassa, utforma 
teknikstödet samt implementera det hos eleven. Ett samarbete mellan arbetsterapeuten och 
specialpedagogen kan utforma teknikstödet utifrån elevens specifika behov. Utformningen 
görs av funktioner som behövs för att stötta eleven i sina svårigheter och därmed öka delaktig-
heten i skolaktiviteter. Studiens deltagare beskriver att det vanligen är arbetsterapeuten som 
ansvarar för implementering samt utvärdering av teknikstödet.  
 

“... här på vår skola så blir jag väl lite ansvarig för det här med elevdator och 
iPads och sånna saker… kunna se till vilka elever är det som behöver egen da-
tor och vilka skulle behövs egen iPad och vad behöver finnas på iPaden och 
sånna saker…” -Person 4 

 

Arbetsterapeutens arbete med högteknologiska teknikstöd 

Deltagarna i studien beskriver iPad/ läsplatta, Chromebooks/dator och smartphones som de 
vanligaste förekommande teknikstöden som de använder i skolan. I vissa skolor finns även 
smartboards i klassrummen. Studiens deltagare uppger att de arbetsuppgifter som arbetstera-
peuten har vid användning av högteknologiska teknikstöd är att implementera teknikstödet 
som används på individnivå hos eleverna. I arbetet på individnivå används teknikstödet för att 
kompensera elevens nedsatta förmågor, som i sin tur ska leda till att eleverna ska kunna arbeta 
självständigt. Vid implementering av teknikstöd träffar arbetsterapeuten eleverna för att in-
struera den tekniska enhetens funktioner och appar. Arbetsterapeuten förklarar för eleverna 
hur varje funktion och app ska användas, i vilket ämne varje funktion kan användas samt hur, 
när, och varför den används.  
 
Att smartphonen ger möjlighet till ökad delaktighet och självständighet hos elever var flera av 
studiens deltagare överens om. I arbetet med smartphones instruerar arbetsterapeuter eleverna 
i strategier kring användandet av smartphonens påminnelser- och kalenderfunktion alternativt 
hur specialiserade appar kan nyttjas som ett minnesstöd för dygnets alla timmar.  
 

 “...telefonerna är ju guld alltså det finns ju massor där jag måste bara säga 
det är ett utmärkt hjälpmedel” -Person 1  

 
För de elever som använder Chromebooks/dator finns arbetsterapeuten där som stöd för de 
elever som behöver extra hjälp. Arbetsterapeutens uppgift är då att förklara och visa hur ele-
verna kan använda sig av Chromebooksen/datorn och google classroom för att skapa schema, 
struktur och planering för kommande prov, läxor och inlämningar i skolan.  
 

“...men tanken är väl att Chromebooks och stöttning i att använda dom och de 
appar som finns ska vara gott nog för dom allra allra flesta” -Person 5 
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 Deltagarna i studien berättar att iPads används som ett mellanting av dator och smartphone. 
Deras arbete med iPad handlar om att instruera eleverna i hur olika appar och funktioner kan 
stötta deras nedsatta förmågor och ger stöd i hur eleven kan skapa påminnelser, scheman med 
bildstöd alternativt få stöd i tidsuppfattning med hjälp av olika tidsappar. Andra funktioner 
som arbetsterapeuten instruerar eleven i är att iPaden kan användas för att fota av viktiga pap-
per alternativt lärarens genomgångar eller spela in genomgångar, hur eleven kan diktera sitt 
skolarbete.  
 

“...det finns så mycket funktioner i iPaden som är rätt lätta att nå och liksom 
det här att man kan nå och man kan fota saker och så och det tycker vi är bra” 
-Person 2 

 

Arbetsterapeutens arbete med förtydligande av tid med lågteknologiska teknikstöd  

Teknikstöd som kategoriseras till lågteknologiska teknikstöd beskriver deltagarna i huvudsak 
används i form av Time-Timer och Timstock. Syftet med dessa är att kompensera elevers ned-
satta tidsuppfattning. Detta görs genom att tydliggöra tiden visuellt för att eleverna ska veta 
hur länge varje skolaktivitet pågår och därigenom även minska stress och oro hos eleverna. 
Deltagarna använder Time-Timer och Timstock på individnivå, men de kan även användas på 
gruppnivå. Deltagarna i studien berättar att deras arbetsuppgift kring tidshjälpmedel ofta 
handlar om att implementera dem och deras funktions- och användningsområde i klassrum-
men. I de fall som tidshjälpmedel används på individnivå träffar arbetsterapeuten den enskilda 
eleven iför att ge stöd och instruktioner i hur hjälpmedlet ska användas. 
 

“Inom skolan kör man en del med Timstock och Time-Timer… Tiden kan ju vi 
göra synlig och visuell och jobba med för den tycker jag att man tappar i sko-
lan” -Person 6 
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Arbetsterapeutens utmaningar i arbetet med teknikstöd  

Deltagarna i studien uttryckte att deras yrkesutövning kring teknikstöd styrs av vad deltagarna 
uttrycker som negativa aspekter av teknikstöd. Dessa negativa aspekter påverkar hur arbetste-
rapeuten arbetar mot eleverna och implementeringen av teknikstöd, då arbetsterapeuten måste 
tillgodose dessa utmaningar i sitt arbete. Majoriteten av studiens deltagare uttrycker att det är 
svårt att “få med lärarna på tåget” vid implementeringen av teknikstöd. Flera av lärarna har 
inte tid och intresse för att stötta eleverna i hur de ska använda teknikstödet som arbetstera-
peuten försett eleven med. Flera av studiens deltagare uttrycker att lärare kan sakna intresse 
och kunskap om teknikstöd och dess funktion hos elever med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar. Arbetsterapeutens arbete med teknikstöd påverkas därför av vilken lärare som är an-
svarig för varje elev. Studiens deltagare menar att om läraren saknar intresse och kunskap om 
teknikstödet kan läraren inte vidta arbetet som arbetsterapeuten påbörjat. Det blir därför svårt 
för arbetsterapeuten att utvärdera teknikstödet som insats hos eleven, då arbetsterapeuten inte 
alltid kan veta om det är teknikstödet som är fel utformat eller om det “bara” är eleven som 
inte har fått stöd i att använda sitt hjälpmedel.   
  

“Jag upplever att där är det det väldigt olika vilka lärare som vill lägga ner 
tiden och ser liksom att lägger jag ner tiden och engagemanget nu så kommer 
jag få tillbaka det sen” -Person 4 

 
En negativ aspekt med att arbeta med teknikstöd som lyftes av ett fåtal deltagare var att pro-
blem med hjälpmedlet kan uppstå. De menade att i och med att det är en teknisk enhet finns 
beroende av välfungerande nät eftersom internetuppkoppling kan förloras alternativt att en-
heten går sönder. När elever aktivt använder teknikstöd skapar det ett behov av den tekniska 
enheten och därmed kan vardagen förfalla om enheten går sönder. I och med detta måste ar-
betsterapeuten ta hänsyn till hur en trasig enhet kan kompletteras, men styrs även i sitt val av 
teknisk enhet i förhållande till skolans eller kommunens IT-serviceansvar och resurser.  

 
“Sen strular ju teknik går sönder” -Person 8 

 
Studiens deltagare menar på att eftersom att teknikstöden har internetuppkoppling finns det 
många andra funktioner i enheten som kan fresta eleverna, såsom Youtube och Snapchat. 
Detta gör att teknikstöden kan användas på fel sätt eller att teknikstödet blir ett störningsmo-
ment som påverkar elevernas uppmärksamhet till uppgiften på ett negativt sätt. Arbetsterapeu-
ten påverkas i sin tur av detta i arbetet med teknikstöd, då det kräver att arbetsterapeuten är 
noga med att förklara för eleven vad syftet med teknikstödet är och vad det ska användas till, 
samt vad den inte ska användas till.  
 

“... så finns det också elever som håller på och snapchattar skickar meddelan-
den där det blir ett störningsmoment och det stör koncentrationen “-Person 1 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Under arbetets gång har många överväganden gjorts för genomförandet av studien. Forsk-
ningsmetoden kvalitativ intervju bidrar till att få en förståelse av andras upplevda erfarenheter 
inom olika ämnen (Kvale & Brinkman, 2014). De som intervjuas kan ge sina fria beskriv-
ningar om ämnet och samtliga intervjuer kan spegla varje persons specifika upplevelser 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Vid val av forskningsmetod ansågs detta vara en god metod för 
att besvara studies syfte. I efterhand kan det tänkas att även en kvantitativ forskningsmetod 
skulle kunnat besvara studies syfte. En enkätundersökning hade möjligen kunnat bidra till att 
fler deltagare tackat ja till att medverka i studien. Ett större deltagarantal skulle i sin tur kun-
nat bidra till ökad trovärdighet av studiens resultat (Lundman & Hällgren Granheim, 2017).  

 

Inför val av deltagare utformades inklusionskriterier för att avgränsa studies deltagare mot 
studiens syfte (Trost, 2010). Ett kriterium var att deltagarna skulle arbeta i Sverige. Därför er-
bjöds möjligheten att ta intervjun över telefon eller Skype var att det gav större möjligheter att 
inkludera deltagare från ett större geografiskt område eftersom ingen behövde resa till en an-
nan ort (Kvale & Brinnkman, 2014). Ett kriterie som i efterhand upplevdes saknades var hur 
många års erfarenhet av arbete med målgruppen och teknikstöd som arbetsterapeuten bör ha 
haft. Många av studiens deltagare har flera års arbetslivserfarenhet som legitimerad arbetste-
rapeut, men sällan mer än två års erfarenhet med barn med kognitiva funktionsnedsättningar 
och teknikstöd. Detta resulterade i att många i vissa fall hade svårt att svara på de frågor som 
intervjuguiden innehöll. Deltagarnas svar på intervjuguidens frågor representerade inte alltid 
deras egna upplevda erfarenheter. Ibland besvarades frågorna med spekulationer och förslag, 
vilket inte motsvarar studiens syfte. Detta kan tänkas ha påverkat giltigheten i studiens resul-
tat samt trovärdighet negativt (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Fördelen med att krite-
riet inte fanns var att åtta personer tackade ja till sin medverkan. Om detta kriterium funnits 
hade troligen deltagarantalet varit färre. Av 37 tillfrågade arbetsterapeuter var det endast åtta 
som medverkade i studien men studiens deltagare arbetar i skolor runt om i hela Sverige vil-
ket bidrar till en bredd av erfarenheter från arbetsterapeuter som arbetar med teknikstöd och 
elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna rekryterades via mail och eventuella 
deltagare som inte svarade på det första mailet fick en till två påminnelsemail om möjlighet 
till deltagande i studien. De två påminnelsemailen resulterade i att fler av de eventuella delta-
garna tackade antingen ja eller nej till deltagande av studien. För att samla ytterligare delta-
gare skrevs först ett Facebook inlägg i en befintlig grupp på Facebook riktad till potentiella 
deltagare. Detta gav ingen ytterligare deltagare. För att göra ett ytterligare försök till att samla 
deltagare till studien hade vi kunnat ringa de potentiella deltagare som vi hade telefonnummer 
till. Detta var inget som vi reflekterade över vid den tidpunkten. Studiens deltagarantal kan ha 
påverkat studiens trovärdhet negativt (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 
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Enligt Dalen (2015) är det ett måste med en eller flera pilotintervjuer vid en kvalitativ inter-
vjustudie. En pilotintervju hjälper intervjuaren att förfina frågorna i intervjuguiden, intervjua-
ren får testa sin roll som intervjuare samt att tekniken som ska spela in intervjun testas. Förfat-
tarna genomförde två pilotintervjuer och turades om att vara intervjuare. Pilotintervjuerna syf-
tade till att förbättra innehållet i intervjuguiden, testa inspelningsutrustningen samt ge förfat-
tarna möjlighet på att prova på sin roll. I och med att dessa pilotintervjuer genomfördes kunde 
intervjuguiden utvecklas genom att formulera om tre av frågorna mot studiens syfte. Vissa av 
frågorna visade sig vara svårförstådda och kunde därmed omformuleras. Hade inte intervju-
guiden provats innan hade datainsamlingen kunnat påverkas negativt, genom att frågorna var 
för ospecificerade mot studien syfte. Fördelen med att genomföra provintervjuer var att förfat-
tarna fick möjlighet att öva på sin roll i förväg för att undvika misstag under datainsamlingen 
och att ge stöd till varandra. Intervjuerna genomfördes med andra professioner än de som 
ingick i studien. Detta val gjordes på grund av det begränsade urvalet. Det som skulle kunna 
vara en negativ aspekt av att genomföra pilotintervjuerna med andra professioner är att frå-
gorna inte fördjupas rent arbetsterapeutiskt. I övrigt så fyllde de sitt syfte med att få möjlighet 
att testa rollen som intervjuare och testa inspelningsutrustningen. 

 

Vid genomförande av intervjuer är det viktigt att fundera över om det ska vara en eller två in-
tervjuare vid datainsamlingen (Trost, 2010). Faktorer som kan spela in om det bör/kan vara en 
eller två personer som intervjuar är; vad som är mest lämpligt, vilka som deltar i studien, om 
studien innefattar känsliga frågor och intervjuarnas erfarenheter (Trost, 2010). Vi beslutade att 
båda författarna skulle närvara vid studiens två första intervjuer eftersom studien inte innefat-
tade några känsliga frågor, målgruppen var arbetsterapeuter samt att författarna hade begrän-
sad erfarenhet från att genomföra intervjuer. Resterande intervjuer delades mellan författarna 
och genomfördes individuellt. Genom att dela upp intervjuerna kunde fler tider och datum er-
bjudas till deltagarna för att genomföra intervjun. Dalen (2015) beskriver semistrukturerad in-
tervju som något där svaren och följdfrågorna kan ta olika vägar beroende på deltagarnas erfa-
renheter och därför anses inte valet att dela upp intervjuerna mellan författarna vara en nack-
del för studien. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det finns för- och nackdelar med olika intervjusätt. 
De menar att fördelen med att erbjuda telefonintervjuer är ju att fler deltagare kan intervjuas, 
även fast det finns geografiska avstånd. De fortsätter dock med att det finns stora fördelar med 
fysiska möten, då de ger möjlighet till att ta del av kroppsspråket hos den som intervjuas. 
Detta gör att även den icke-språkliga informationen kan observeras, vilket då tappas om inter-
vjuerna görs över telefon. De intervjuer som genomfördes i ett fysiskt möte med deltagarna 
var lättare att följa i berättelserna om deltagarnas erfarenheter. I dessa fysiska möten kunde 
även kroppsspråket observeras. När intervjuerna istället genomfördes på Skype eller över tele-
fonen kan avsaknaden av att se personens kroppspråk ha påverkat valet av följdfrågor. Även 
om avbrott med följdfrågor eller intresseord som ”aha”, ”mm”, ”okej”, förekom mer frekvent 
vid intervjuer över skype eller telefon. Detta kan ha påverkat intervjuerna och dess innehåll, 
men framförallt utformningen av citaten som redogörs i resultatet. 
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Det begränsade antalet deltagare och/eller deltagarnas varierade erfarenheter av att arbeta med 
teknikstöd i skolan påverkade deltagarnas svar på intervjuguidens frågor. Vid den kvalitativa 
innehållsanalysen visade det sig att flera av deltagarnas svar på frågorna i intervjuguiden inte 
innehöll tydliga svar av värde i förhållande till studiens syfte, utan att andra frågor beskrevs 
utförligt och fick därmed större plats. Frågorna under temat Hemmets påverkan kunde delta-
garna inte besvara, eftersom ingen av de legitimerade arbetsterapeuterna i dagsläget arbetade 
med insatser riktade mot just hemmet. Frågorna under temat Målgruppens svårigheter besk-
revs svårigheterna väldigt kort och utan koppling till om det påverkade valet av teknikstöd. 
Därför ansågs inte detta vara en central del av transkriberingarna och gavs därför inget fokus i 
resultatet. Detta kan tänkas förklaras utifrån Dalen (2015) som menar på att semistrukturerade 
intervjuer ger större och mindre aspekter om olika frågor beroende på vilken erfarenhet den 
som intervjuas har. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes först individuellt och sedan tillsammans. De 
första stegen i analysprocessen valdes att genomföras enskilt av författarna för att en få en 
egen uppfattning av transkriberingen och dess helhet. När kategorierna skulle skapas påbörja-
des samarbetet för att diskutera de meningsbärande enheterna tillsammans, för att se om re-
spektive uppfattning om transkriberingen var liknande. Lundman och Hällgren Granheim 
(2017) menar att i en kvalitativ innehållsanalys kan flera tolkningar finnas i samma material 
och att inte bara en tolkning är rätt valdes dessa steg att göras tillsammans, för att jobba ihop 
båda författarnas uppfattningar och föra en gemensam diskussion för att slutligen enas om 
samma helhet. Detta ses som en fördel för skapandet av kategorierna då olika tankar och syn-
vinklar togs in och skapade ett sammanslaget innehåll i kategorierna. Det slutliga arbetet med 
att skapa teman fick göras i en kombination av olika uppfattningar, tolkningar och idéer för att 
skapa teman och innehåll som redogör alla infallsvinklar som relaterade till syftet. I och med 
att analysen har genomförts bitvis var för sig men även tillsammans, så ökar det studiens till-
förlitlighet, då samtliga steg i analysen är väl bearbetade och övervägda (Lundman & Häll-
gren Granheim, 2017).  
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Resultatdiskussion  

Resultatet presenterar att teknikstöd kan kompensera och förebygga för elevers kognitiva 
funktionsnedsättningar, genom att teknikstöden individanpassas utifrån varje elevs specifika 
svårigheter. Resultatet visade också att arbetsterapeuter har en handledande roll om teknikstöd 
och att det kan främja delaktighet även när insatserna genomförs generellt på skolan. Till ex-
empel informerar och introducerar arbetsterapeuterna skolans övriga personal om teknikstöd, 
vad det är och hur det kan användas, vilket medför att elevernas möjligheter till att få stöd i 
hur de ska använda sitt teknikstöd från många fler på skolan. Detta främjar även elevernas 
möjlighet till att vara delaktiga och kunna arbeta med sina skoluppgifter och vidare för att nå 
målen i skolan. Sveriges Arbetsterapeuter (2016b) beskriver att det vanligaste arbetssättet för 
arbetsterapeuter på gruppnivå är just att utbilda och handleda andra. Handledning och utbild-
ning av andra är en vanlig arbetsterapeutisk intervention och kan ses ur ett sociokulturellt lä-
rande (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016b). Både Woolfolk och Karlsberg (2015) och Friberg 
(2012) menar att sociokulturellt lärande innebär att en mer kunnig person handleder, förklarar 
och berättar för mindre kunniga personer kring ett område som de mindre kunniga kan lära sig 
om. Detta leder därefter till att den mindre kunniga personen kan utföra aktiviteten på egen 
hand. I resultatet framkommer det att arbetsterapeuten är den mer kunniga personen som hjäl-
per lärarna och skolans andra personal till lärande om teknikstöd. Arbetsterapeutens handle-
dande roll innebär att skolans personal får ett direkt stöd i hur de ska använda den information 
som arbetsterapeuterna delger. Om skolpersonalen inte förstår syftet och användandet av tek-
nikstöd så begränsas elevernas möjlighet till att förutsättningar till delaktighet i skolas aktivi-
teter eller kunna utföra sina uppgifter i klassrummet. Wilson och Harris (2018) forskning vi-
sar att om lärare får strategier att arbeta med i klassrummet kan det ge stöd till elever som är i 
behov av det. Slutsatsen av detta är att delaktighet i skolan för elever med kognitiva funkt-
ionsnedsättningar främjas av att arbetsterapeuten handleder lärarna i användandet av teknik-
stöd. Den handledande rollen blir därför en viktig del av arbetsterapeutens arbete med teknik-
stöd för att elever med kognitiva funktionsnedsättningars ska få tillgång till undervisning och 
stödinsatser som de har rätt till för att kunna vara delaktiga i skolan. Det betyder även att ar-
betsterapeutens kunskap är viktigt i främjandet av delaktighet i skolaktiviteter och bör därför 
också ingå i varje elevhälsa (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). För att elevhälsan enligt skollagen 
(SFS 2010:800) ska kunna upprätthålla sin skyldighet till att bidra med att alla elever ska 
kunna ta till sig utbildningen i skolan under samma förutsättningar, har resultatet visat att ar-
betsterapeutens handledande roll är en grundsten för att all skolans personal ska kunna bidra 
med de anpassningar och stöd och elevhälsans ska bestå med.  
 
Arbetsterapeutens arbete med utformning och implementering av teknikstöd handlar bland an-
nat om hur det går till när eleverna får sina teknikstöd individanpassade. I resultatet beskrevs 
det att de flesta av arbetsterapeuterna hade inköpsrätt, samtidigt som någon fick använda sig 
av skolans befintliga resurser och föremål och endast en av arbetsterapeuterna hade förskriv-
ningsrätt. Resultatet visar på att beroende på om arbetsterapeuterna förskriver, köper in eller 
använder skolans befintliga teknikstöd till sina elever, påverkar elevens individanpassning av 
teknikstödet. Kielhofner (2012) beskriver att den politiska och ekonomiska miljön har en indi-
rekt påverkan på alla aktiviteter som genomförs, det vill säga aktiviteterna arbetsterapeuterna 
gör i sitt arbete. Till exempel om arbetsterapeuten antingen förskriver, köper in eller utnyttjar 
de nuvarande resurser på skolan, påverkas beroende på hur den politiska och ekonomiska mil-
jön ser ut. Beroende på hur varje lands politiska och ekonomiska villkor ser ut, gers olika för-
utsättningar till att genomföra aktiviteter på olika sätt. Jacobsen och Thorsvik (2014) beskri-
ver även att varje organisation och verksamhet påverkas av yttre omständigheter, så som eko-
nomi och politik. Hur organisationen fungerar och arbetar beror på vilka riktlinjer som finns 
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inom den politiska miljön, medan organisationens ekonomi påverkar verksamhetens arbets-
sätt. Det kan utifrån vad Kielhofner (2012) och Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver om 
den ekonomiska och politiska miljön och dess påverkan på organisationer och verksamheter 
kan det förklaras att arbetsterapeuternas arbete med teknikstöd påverkas av detta. Det kan tän-
kas att den politiska miljön samt varje skolas budget påverkar hur det går till när arbetstera-
peuten arbetar med teknikstöd till sina elever, alltså om de har förskrivnings- eller inköpsrätt, 
alternativt om de endast får använda sig av skolans nuvarande resurser.  
 
Elevers delaktighet i skolaktivitet beskrivs i resultatet kunna främjas av olika typer av teknik-
stöd, genom att varje teknikstöd förtydligar information, förenklar struktur och påminner om 
viktiga händelser för eleverna i deras skolaktiviteter. Arbetsterapeuten arbetar med låg- eller 
högteknologiska teknikstöd dagligen i skolan. Utifrån att Skollagen (2010:800) beskriver att 
elevhälsan ska bistå med anpassningar och stöd i skolan för elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven, kan detta arbetssätt ses som just anpassningar och stöd för att elever med 
kognitiva funktionsnedsättningar ska uppnå skolmålen. Skolverket (2018) beskriver vidare att 
vanliga anpassningar av skolmiljön som elevhälsan bidrar med är att skapa struktur och tyd-
lighet för eleverna. Studiens resultat presenterar att det är just det som syftet med teknikstödet 
är. Arbetsterapeutens arbete med högteknologiska teknikstöd syftade till att främja delaktighet 
och självständighet genom möjligheten till struktur och planering för elever med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Resultatet presenterar sedan vidare att syftet med de lågteknologiska 
teknikstöden är att kompensera för nedsatt tidsförståelse och skapa en visuell tydlighet av ti-
den. Arbetet med låg- eller högteknologiska teknikstöd var vanligt förekommande i arbetet 
med att öka elever med kognitiva funktionsnedsättningar delaktighet i skolaktiviteter och tek-
nikstöd upplevdes fungera för de allra flesta eleverna. I en studie av Wennberg, Janeslätt, 
Kjellberg och Gustavsson (2017) framkom det att användandet av lågteknologiska teknikstöd 
i form av tidshjälpmedel som visuellt stöd som tydliggöra tiden och tidsåtgång för olika akti-
viteter, främjar elevers delaktighet i skolaktiviteter. Det ökar även deras självständighet och 
förståelse av tid. En rapport av Lindroth, Raymond och Broderick (2007) beskriver att ett par 
mellanstadie- och högstadieskolor i USA gjorde en storsatsning på högteknologiska teknik-
stöd, bland annat datorer och projektorer i skolan. Detta upplevde rektorerna och lärarna på 
skolan resulterade i ökat engagemang och delaktighet i skolaktiviteter för alla. Detta tyder på 
att både låg- och högteknologiska teknikstöd kan vara fungerande hjälpmedel för elever med 
kognitiva funktionsnedsättningar för att öka deras delaktighet i aktivitet, vilket även påvisas i 
denna studies resultat.  
 
I resultatet framkommer det att de vanligaste teknikstöden som användes av arbetsterapeu-
terna idag är smartphones, datorer, iPads, och tidshjälpmedel. Arbetsterapeuterna arbetar med 
att introducera teknikstöden för eleverna, vilka funktioner de har, samt hur de kan och bör an-
vändas för att främja delaktigheten hos elever med kognitiva funktionsnedsättningar. I resulta-
tet beskrevs det att smartphones används för att komma ihåg, datorn används för att planera 
och strukturera skolaktiviteter, iPad används som ett mellanting av dator och smartphone och 
slutligen beskrivs tidshjälpmedel ge visuellt stöd i tidsuppfattning. Hjälpmedelsinstitutet 
(2013) tar i sin slutrapport upp att tidshjälpmedel som till exempel time-timer hjälper eleverna 
med tidsuppfattningen samt att påbörja/avsluta aktiviteter. Även Ipad och smartphone kan 
fungera som ett tidshjälpmedel med vissa appar eller grundfunktioner i enheten. Ipad och 
smartphone används även för att strukturera och planera elevens vardag med hjälp av appar 
eller kalendern. Ipaden beskrevs i slutrapporten vara ett teknikstöd som först anpassades på 
gruppnivå och blir vid behov mer individanpassad. Borgestig, Falkmer & och Hemmingsson 
(2013) beskriver att användandet av teknikstöd i form av datorer har en positiv inverkan på 
elever som upplever svårigheter i skolan, då datorn ger ett individanpassat stöd för att främja 
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elevers möjlighet till goda studieresultat. Slutsatsen av detta är att teknikstöd har en positiv 
inverkan på elever som upplever svårigheter i skolan. Det är därför viktigt att arbetsterapeuten 
har kunskap om hur olika teknikstöd kan användas för att kompensera eller förebygga för ele-
vers svårigheter. Om arbetsterapeuten arbetar med teknikstöd på ett sätt som utgår från elever-
nas individuella behov ökar delaktighet i skolaktivitet för elever med kognitiva funktionsned-
sättningar.  
 
I resultatet visades också att syftet med teknikstödet var att skapa en tillgänglig lärmiljö för att 
främja delaktighet i skolaktivitet för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Grönlund 
(2014) beskriver att skolan, skolarbetet och skolpersonal kommer att arbeta mer med teknik i 
framtiden. Skolan kommer därför behöva utvecklas inom flera områden och ett av dessa om-
råden är den digitala lärmiljön. Grönlund (2014) menar också att fler kommer kunna vara del-
aktiga via den digitala lärmiljön, men för att det ska bli möjligt måste teknikstöd frekvent just-
eras och individanpassas. I resultatet presenteras det att detta är något som flera av arbetstera-
peuterna arbetar aktivt med i skolan, genom att justera och anpassa teknikstöd och deras inne-
håll för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. I resultatet beskrev arbetsterapeuterna 
även att de fick en mer omfattande och tydligare roll när det fanns teknikstöd att arbeta med 
samt att de kunde göra större nytta och fler typer av anpassningar för eleverna. I och med 
detta arbetar arbetsterapeuter i skolan redan med att bidra till en tillgänglig digital lärmiljö för 
alla och att de därmed är med i utvecklingen såsom Grönlund (2014) beskriver. 
 
I arbetsterapeutens arbete med att främja delaktighet i skolaktivitet för elever med kognitiva 
funktionsnedsättningar möter arbetsterapeuter utmaningar. En utmaning som arbetsterapeu-
terna arbetar mot i sitt arbete med teknikstöd var samarbetet mellan arbetsterapeuten och lära-
ren. I resultatet framkom det att i många fall var detta samarbete både bristande och utma-
nande vid implementeringen av teknikstöd. Detta påverkade arbetsterapeuterna i deras arbete 
med teknikstöd, samt hur väl eleverna kunde använda sitt hjälpmedel för att öka sin delaktig-
het i skolans aktiviteter. Forskning visar på att det här är en utmaning som är vanlig att arbets-
terapeuter ställs inför (Villenevua & Shulha, 2012; Vincent, Stewart & Harrisons, 2008). En-
ligt Villeneuve och Shulha (2012) är det viktigt att alla parter i skolan vet vilken roll varje 
profession besitter. För att kunna samarbeta med arbetsterapeuten och kunna använda arbets-
terapeutens strategier i skolan, måste övriga professioner veta om arbetsterapeutens arbetsom-
råde och arbetsuppgifter. Vincent, Stewart och Harrisons (2008) menar att interaktionen mel-
lan lärare och arbetsterapeuter i skolan ofta är minimal, vilket påverkar samarbetet negativt. I 
denna studies resultat visas dock på att samarbetet även påverkas negativt om lärarna saknar 
intresse för teknikstöd. Arbetsterapeuterna upplevde att intresset kan variera beroende på vil-
ken lärare som är inblandad. Wilson och Harris (2018) forskning visar istället på att lärare 
uppskattar att få hjälp och stöd från arbetsterapeuter i att skapa olika strategier att använda i 
klassrummet som kan ge stöd till elever som är i behov av det. Vincent, Stewart och Harrisons 
(2008) menar också att eleverna skulle få ett mer adekvat stöd i sin delaktighet i skolaktivite-
ter om samarbetet mellan professionerna förbättrades. I resultatet beskriver arbetsterapeuterna 
att ett dåligt samarbete mellan lärare och arbetsterapeut i slutändan resulterar i att eleverna 
inte får möjlighet till det stöd som de är i behov av. Detta beror på att arbetsterapeuten får 
svårt att utvärdera varför inte teknikstödet fungerar vilket leder till att eleven riskerar in-
skränkt delaktighet i skolaktiviteterna. Eftersom att WHO (2011) beskriver att det inte är bar-
nen själva som hindrar möjligheten till delaktighet i skolaktiviteter, så kan det utifrån studiens 
resultat tänkas att det är viktigt att skolan, lärarna och arbetsterapeuterna tillsammans gör vad 
de kan för att förbättra elevernas möjlighet till delaktighet i skolaktivitet och därmed skapar 
tillfällen för interaktion och samarbete. Genom att tillsammans arbeta med den utmaningen 
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som resultatet redogör kring arbetsterapeuters arbete med teknikstöd, kan elevernas möjlighet 
till delaktighet i skolaktivitet kan främjas ytterligare.  
 
I resultatet framkom det att elevernas användande av teknikstöd inte enbart främjar elevers 
delaktighet i skolaktivitet. En annan utmaning som arbetsterapeuterna beskriver att de möter i 
sitt arbete med teknikstöd är eleverna använder smartphonen ”fel” i skolan. I en studie av Tin-
dell och Bohlander (2012) visas det att 99% av studiens deltagare, vars alla är skolelever, har 
mobiltelefonen i klassrummet för att kunna socialisera med sina vänner under lektionstid. 
30% av skoleleverna uppgav att detta är något de gör dagligen i klassrummet. I vår studies re-
sultat beskrivs det att eleverna tar med sin smartphone in i klassrummet vid tillfälle för under-
visning men att den ofta används till andra saker än som ett teknikstöd, till exempel används 
den för statusuppdateringar på sociala medier som tar fokus och stör skolarbetet. Att teknik-
stöd används till något annat än vad de är syftade till är något arbetsterapeuterna behöver vara 
medveten om i sitt arbete med teknikstöd. Arbetet med utformningen samt implementeringen 
av teknikstödet påverkar hur eleverna använder det och kan därför få motsatt effekt för elever 
med kognitiva funktionsnedsättningars delaktighet i skolaktivitet om det används felaktigt.  
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Konklusion   

Arbetsterapeutens arbete med teknikstöd för elever med kognitiva funktionsnedsättningar har 
visat sig vara ett mestadels effektivt arbete som bidrar till delaktighet i skolaktiviteter. I ar-
betsterapeutens arbete med låg- och högteknologiska teknikstöd har arbetsterapeuten kompen-
serat och förebyggt elevers svårigheter, för att alla elever ska få möjlighet till att arbeta själv-
ständigt och uppleva delaktighet. Det framkommer dock att arbetet med teknikstödet även 
möter utmaningar. Samarbetet mellan arbetsterapeuten och läraren har sina brister som påver-
kar elevenars delaktighet negativt, eftersom att eleverna inte får det stöd det behöver i klass-
rummet för att använda sitt teknikstöd. Även elevernas felaktiga användande av teknikstöd 
kan inskränka deras delaktighet i skolaktivitet, istället för att främja den. Eleverna använder 
ofta sitt teknikstöd till att kolla sociala medier istället för att använda det som ett teknikstöd, 
vilket gör att teknikstödet inte kan bidra med möjligheten till ökad delaktighet i skolaktivitet 
eftersom att teknikstödet används ”felaktigt”. Det innebär att arbetsterapeutens arbete med 
teknikstöd för att främja delaktighet för elever med kognitiva funktionsnedsättningar påverkas 
av yttre faktorer som arbetsterapeutens arbete måste anpassas till. I den utsträckning som tek-
nikstödet används utifrån dess syfte så har det uppmärksammats att arbetsterapeutens arbete 
med teknikstöd främjar delaktighet i skolaktivitet för elever med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar.  

Fortsatta studier 

I och med studiens få deltagarantal är inte studien generaliserbar. Därmed kan ytterligare stu-
dier genomföras, men med ett större deltagarantal, gällande hur arbetsterapeuter arbetar med 
teknikstöd i skolan för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Fortsatta studier skulle 
även kunna undersöka hur arbetsterapi i skolan skulle kunna implementeras, för att förbättra 
samarbetet mellan arbetsterapeuter och lärare.  
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Bilaga A 

Informationsbrev om deltagande i examensarbete inom arbetsterapi 1  
Vi är två arbetsterapeutstudenter från Linköpings Universitet som ska skriva examensarbete 
inom arbetsterapi där vårt intresse är riktat till interventioner i skolan och användning av tek-
nikstöd. Vårt syfte är att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar med teknikstöd för att främja 
aktivitet och delaktighet i skolaktiviteter för barn med kognitiva svårigheter. Den tänkta nyt-
tan med projektet är att bidra till en mer samlad kunskap inom området, då forskning kring 
teknikstöd i relation till målgruppen är begränsad. Vi vill fördjupa dessa kunskaper, då vi tror 
att teknikstöd är en stor del av framtida hjälpmedel i skolan samt att tekniken fortfarande är 
under en snabb utveckling och förändras konstant.  
 
Vi vill intervjua dig som är legitimerad arbetsterapeut och som arbetar eller har arbetat med 
elever som har kognitiva svårigheter i skolan samt att du som arbetsterapeut ska ha erfarenhet 
av arbete med teknikstöd, till exempel läsplatta, programvara eller digitala tidshjälpmedel. 
 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när du så önskar. Intervjun 
kommer att ske på överenskommen plats, alternativt via telefon eller Skype och beräknas ta 
cirka 45–60 minuter. Med ditt samtyckte kommer intervjun att spelas in och informationen 
kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att endast vi som intervjuar och vår handle-
dare kommer att ha tillgång till datamaterialet. Inga namn, inklusive skolans, kommer att sy-
nas i slutredovisningen av studien. Den färdiga studien kommer att presenteras och finnas till-
gängligt som ett examensarbete på kandidatnivå vid Linköpings universitet.   
 
Vi kommer att kontakta dig för vidare information samt för att boka tid för intervju om in-
tresse för deltagande finns.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fanny Lundblad                                    Anna Karlsson 
Arbetsterapeutstudent                           Arbetsterapeutstudent 
Linköpings Universitet                         Linköpings Universitet   
Mobil: 0702918811                              Mobil: 0723993014 
fanlu910@student.liu.se                        Annka728@student.liu.se  
  
Handledare: 
Michaela Munkholm, Universitetslektor 
Linköpings universitet 
Institutionen för samhälle- och välfärdsstudier (ISV) 
070-089 60 55 
michaela.munkholm@liu.se 

mailto:fanlu910@student.liu.se
mailto:Annka728@student.liu.se
mailto:michaela.munkholm@liu.se
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Bilaga B 

Samtyckesblankett till medverkan 

  
Syftet för studien är att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar med teknikstöd för att främja ak-
tivitet och delaktighet i skolaktiviteter för barn med kognitiva svårigheter. 
 
Medverkan i denna studie är frivilligt, vilket innebär att du kan avbryta din medverkan när du 
så önskar utan att behöva uppge skäl.  
 
Informationen kommer behandlas konfideniellt och därmed vara anonymt för läsarna. Ljudin-
spelningens material kommer raderas när studien är färdigställd. 
 
För att medverka i studien krävs ett skriftligt samtycke från dig. Vid samtycke mailas vänli-
gen en bifogad fil med signerad samtyckesblankett tillbaka till oss.  
 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och är medveten om att min medverkan i 
studien är frivillig, vilket innebär att jag kan avbryta min medverkan när jag så önskar utan 
att behöva uppge skäl.  
 

  
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Datum och ort 
 
 
 

Kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress) 



 

 

1 
 

Bilaga C 

Intervjuguide:  
 
 I studien är syftet att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar med teknikstöd för att främja akti-
vitet och delaktighet i skolaktiviteter för barn med kognitiva svårigheter. 

Intervjun kommer starta med att gå in på inledande frågor för att sedan övergå till frågor gäl-
lande;  

 Målgruppens svårigheter.  
 Interventionens effektivitet.  
 Hemmets påverkan 

Intervjun kommer spelas in och du kan närsomhelst avbryta intervjun eller din medverkan. 
Materialet kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn på dig eller skola 
eller mottagning, kommer nämnas i arbetet samt att endast Fanny, Anna och vår handledare 
kommer ta del av materialet. När arbetet är färdigställt och godkänt kommer materialet att ra-
deras. 

Som informationsbrevet beskrev kommer intervjun att spelas in.  

Låter detta bra?  

 
*Ska vi börja?* 

 
Inledande frågor:  
Vart arbetar du?  
 
Hur länge har du varit legitimerad arbetsterapeut?  
 
Har du någon mer utbildning än kandidatexamen inom arbetsterapi? 
 
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut? 
 

Fortsättningsfrågor:  
Teman:  
Målgruppens svårigheter.  
Interventionens effektivitet.  
Hemmets påverkan 
 
Vad har du för erfarenheter av arbete med teknikstöd?  
 
Hur arbetar du med teknikstöd idag?  
 
Vad upplever du att barn med kognitiva svårigheter har för svårigheter i skolan? 
 
Vilka teknikstöd finns på din arbetsplats? 
Följdfråga: Vilka arbetar du med?  
 



 

 

2 
 

För vilka svårigheter kan teknikstöd användas som intervention hos barn med kognitiva svå-
righeter? 
 
Vad påverkar vilka teknikstöd som förskrivs?  
 
Vilken typ av teknikstöd använder du som arbetsterapeut vanligen för att främja 
delaktighet i skolaktivitet för elever med kognitiva svårigheter? 
 
Hur ofta använder arbetsterapeuter teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter? 
 
Hur upplever du som arbetsterapeut att teknikstöd fungerar för att främja delaktighet i 
skolaktivitet för elever med kognitiva svårigheter? 
 
Är det bara positivt eller finns det negativa saker med teknikstöd?  
 
Arbetar ni med teknikstöd i hemmet? 
 
Hur kan teknikstöd i hemmet påverka delaktighet i skolaktivitet för denna målgrupp?  
 

Uppföljningsfråga:  
Kan du ge exempel på det du pratar om?  
 
Kan du ge fallexempel på detta från ditt arbete?  
 
Avslutningsfråga:  
Vill du lägga till något? 
 
Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi upplever vi undrar något ytterligare? 
 
.  
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