Zara är 17 år och bor med sin pappa Bo. Vissa helger bor lillasyster Cecilia med dem ,
men i veckorna är det bara Bo och Zara, och så katten Calcifer, som Bo har haft sedan
innan Zara föddes. Calcifer är rödaktig och stoväxt, ganska vresig och har bara ett halvt
öra på ena sidan. Zara tycker ändå att han är den bästa lyssnaren i världen.
Zara är ganska tyst av sig. Ofta tar det henne en stund att formulera sig, och när hon är i
skolan händer det ofta att samtalet hinner gå vidare utan henne. Hon tycker att andra
oftast inte förstår henne. I vardagen är det lätt hänt att Zara glömmer bort vad hon höll på
med och tappar bort saker, särskilt i skolan där det är mycket folk. Efter skolan är hon
oftast trött, och vill mest vila.
Zara känner sig ofta ensam. Det har varit svårt att hitta kompisar som liknar henne och
som har samma intressen, att spela gitarr, skriva egna låtar och lyssna på indiemusik. Men
för inte så länge sen har hon börjat vara med på grupplektionerna i gitarr varje vecka på
Kulturskolan, och där har hon fått några vänner. På eftermiddagarna brukar de smsa till
varandra och de umgås en del via sociala medier som facebook.
På sista tiden har Erik och Nia från gitarrgruppen börjat prata om att starta ett band, som
de tycker att Zara borde sjunga i. De säger hon har bra röst och att hennes texter är ﬁna,
men Zara är inte helt övertygad.
I texten använder Zara sin iPhone och iPad. På bilderna ﬁnns förslag för appar till Android.
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Morgon
Zara vaknar av att mobilens väckarklocka ringer. Hon stänger av larmet, tar ADHDmedicinen som pappa har ställt på nattduksbordet, och somnar om. När klockan ringer
igen, en halvtimme senare, har hon piggnat till såpass att hon går upp. På onsdagar börjar
Bo jobba tidigare, så han har redan åkt, och Zara vet att om hon somnar om kommer hon
att försova sig.
På morgonen är det svårt att komma ihåg allt som ska göras. Därför har Zara en rutin: När
klockradion i köket automatiskt startar hennes favoritalbum startar hon själv appen
HomeRoutines på mobilen. I den finns en lista över saker hon ska göra och i vilken
ordning, saker som att äta frukost, duscha, borsta tänderna och mata Calcifer.
Medan Zara äter frukost larmar mobilen igen, nu är det kalenderappen Week Calendar
som påminner om att i eftermiddag är det gitarrlektion. Zara öppnar appen och tittar på
dagen. Week Calendar är inställd på att visa olika aktiviteter med olika färger och
symboler, så Zara ser att det också är prov, och att hon har en tid till skolläkaren. Hon
suckar och går och hämtar gitarren. Noterna och iPaden ligger redan i hennes skolväska,
de packar hon ner på kvällen, med hjälp av HomeRoutines.
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Bussresan
När mobilen larmar nästa gång är det dags att gå. Zara har helt glömt bort att ta med sig
frukt och vattenflaska, därför är det bra att appen ResLedaren har en lista med bilder och
text över saker att ta med sig. Hon kryssar av så att hon har med sig allt, tar gitarren och
går till bussen. Appen säger att bussen är lite sen; det är bra, då vet Zara att hon hinner i
tid fast det blev bråttom.
På bussen kommer ett sms från Bo:
”Du minns väl historieprovet idag?”
”Ja”, svarar Zara kort.
”Sammanfattningen vi gjorde ligger i AudioNote. Du kan lyssna på den igen medan du
åker buss”, hälsar Bo.
”Okej”
”Gör du det?”
”Ja!!!!”
Zara suckar över sin tjatiga pappa, men tar ändå upp iPaden ur väskan. Hon öppnar
appen AudioNote och tar fram dokumentet med sammanfattningen till historieprovet. Av
sin lärare har Zara fått en lista på vad som är viktigt att kunna, men det är Bo och Zara
som har spelat in frågor och svar i appen, och samtidigt antecknat stödord i form av en
ritad mindmap.
Med ett halvt öra lyssnar Zara igenom inspelningen. Vissa saker kan hon redan, och då
hoppar hon framåt i inspelningen genom att trycka på ett stödord längre fram. Ibland
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skriver hon något ord eller ritar en figur, om det är något särskilt hon vill kunna hoppa
tillbaka till. Hon blir mer och mer engagerad, och märker knappt att tiden går. Det här
provet är viktigt för betyget.
När bussen närmar sig skolan sitter Zara fortfarande försjunken i sina anteckningar. I
vanliga fall brukar hon hålla koll på hur långt det är kvar av resan genom att öppna
ResLedaren och vända mobilen på sidan så att hon ser den visuella översikten. Idag har
hon helt glömt bort det, men när skolan närmar sig plingar ResLedaren till, och visar ett
meddelande om att det strax är dags att gå av. Zara lägger ner iPaden i väskan och hinner
lagom samla ihop sina saker innan bussen stannar.
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Förmiddag i skolan
Zaras skolschema ligger i en app som heter inClass. Därför öppnar hon den och kollar
vilken sal hon ska till. Första lektionen är matte, och den börjar med att läraren, Kim, har
en genomgång, och sedan blir det eget arbete.
Zara tycker det är svårt att fokusera på genomgången idag, så hon tar ett foto på det Kim
gör på tavlan och lägger in som en anteckning under ”Matte” i inClass. Sen sätter hon på
sig hörlurarna med bra musik och räknar lite. Kim ler och nickar lite åt Zara när han ser att
hon tar fram hörlurarna. De har kommit överens om att på svårare dagar är det bästa att
Zara gör så här, i stället för att trötta ut sig med att försöka lyssna och förstå.
Kim och de andra mattelärarna på skolan har skapat genomgånger av varje kapitel i
matteboken och lagt ut dem på nätet, hos en gratistjänst som heter Educreations
Interactive Whiteboard. Därför kan Zara se genomgången i sin iPad, lite senare, eller en
annan dag. Helst en dag när hon inte är nervös inför att ha prov.
Efter genomgången kommer Kim förbi Zaras bänk. Han hjälper henne att skriva till namnet
på mattekapitlet i sin anteckning, och bekräftar att det finns en genomgång i Educreations.
Zara lägger in att titta på genomgången som en läxa i inClass. Hon tänkte få det gjort
redan ikväll.
Efter matten är det engelska, och sedan svenska. Zara och svenskläraren tar en liten
stund extra efter genomgången av vad eleverna ska göra idag, och hjälper Zara att ta fram
en enkel lista i appen 30/30. Det är en lektionsplan med tider för olika moment som Zara
ska göra idag. De ändrar några saker, så att listan stämmer med dagens uppgifter. Det tar
bara någon minut, och sedan kan Zara jobba självständigt. På det sättet är det lättare för
Zara att hålla tiden och hinna med de olika saker som ska göras, i stället för att fastna på
en sak. Dagens texter från boken får hon upplästa i iPaden via talboksläsaren Legimus.
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Precis när Zara ställt sig i kön till maten larmar Week Calendar igen, med en kort signal.
Just det! Idag är ju tiden hos skolläkaren! Zaras kalender är inställd på att larma tre gånger
inför mötet, en gång på morgonen, en gång på lunchen, och sedan i slutet av lunchen, när
det är dags att gå dit. Zara gillar inte att bli överraskad av saker hon har glömt, det blir så
stressigt och jobbigt. Men Pierre, som står bakom henne i kön, hör ljudet:
”Vad är det som piper nu då?” säger han.
”Det är Zaras pojkvän som messar” retas Elina, som också går i samma klass.
”Äh, lägg av, som att era mobiler aldrig låter då”, fräser Anton, som står framför dem i kön.
”Vadå, jag bara skojade ju”, försöker Pierre.
”Jätteroligt. Verkligen”, säger Anton.
”Det är okej”, säger Zara, mest för att få dem att sluta. Men när de kommer ut i matsalen
sätter hon sig ändå vid ett annat bord.
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Historieprovet
På eftermiddagen efter läkartiden är det historieprov. Zara ska göra provet muntligt, och
hon får ha med sig sin mindmap i AudioNote på iPaden. Provet går ganska bra, tycker
hon. Elsa, som är lärare i historia, är snäll och bra på att lyssna, och innan de skiljs åt
säger Elsa att Zara absolut kommer att få godkänt på provet, även om Elsa vill tänka lite
mer innnan hon sätter det exakta betyget. Elsa vet hur viktigt det är för Zara att hon
berättar rakt ut hur det har gått, och att det är stressande för henne att vänta på att få
resultatet.
Nu kan Zara andas ut. Det är bara två lektioner kvar, men hon är riktigt trött och det är
svårt att få något gjort. Olle, som är lärare i naturkunskap, ser att Zara inte alls lyssnar. När
han delat ut ett papper med frågor om blodomloppet och talat om för klassen vad de ska
göra går han fram till Zara och visar henne var hon ska leta efter svaren. Zara nickar och
tittar i boken, men egentligen har hon inte förstått uppgiften, och hon låtsas bara läsa för
att få vara ifred.
Klassen har många funderingar, och Olle har fullt upp där han går runt i klassrummet. Inte
förrän alldeles i slutet av lektionen märker Olle att Zara inte ens har vänt blad i boken.
Flera andra elever har också haft svårt att koncentrera sig idag, och hela klassen tyckte
ämnet var svårt. Olle bestämmer sig för att till nästa lektion använda sig av en websida
med animationer av bland annat hjärtat och lungorna. Han avbryter lektionen ett par
minuter tidigare än vanligt.
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Gitarrträning
Zara går till busshållplatsen för att åka in till stan och Kulturskolan. Medan hon väntar äter
hon sin frukt och dricker lite vatten, och glömmer att öppna HomeRoutines fast appen
visar ett meddelande om att det är dags för eftermiddagsrutiner. När appen ResLedaren
piper inser hon att hon har glömt gitarren vid skåpet! Snabbt springer hon tillbaka och
hämtar gitarren, men under tiden hinner bussen gå. Zara letar fram en ny resa i
ResLedaren, det går ganska lätt eftersom hon har flera resor sparade. Hon kommer att
komma fram i tid, men hon måste byta buss på vägen. Hela resan håller hon koll på
resvägen, så att hon inte ska glömma sitt byte. Appen larmar när det är dags.
Zara är bra på gitarr fast hon inte spelat så länge. Idag visar gitarrläraren några nya
ackord på grupplektionen, och Zara använder inClass och kameran på iPaden till att
spela in en videosnutt för att komma ihåg dem. Videon lägger hon in som en anteckning
under ämnet gitarr. Erik och Nia spelar upp en låt de ska ha med på konserten som är om
några veckor, och Zara hänger på. Alla applåderar.
Gitarrlektionen går fort. Snart står Zara på busshållplatsen igen. Hon ser att Bo har ringt,
men hon ringer inte tillbaka. De har sedan länge bestämt att den som ringde upp får
försöka ringa igen. Flera av gitarrkompisarna väntar också vid busshållplatsen, och de
skämtar och skrattar.
”Zara ska sjunga i vårt band”, säger Nia plötsligt, och låter väldigt nöjd.
”Men hallå!” säger Zara överraskat. ”Det har jag inte lovat.”
”Jomen kom igen nu då”, ber Erik.
De andra instämmer, och Zara förstår att de menar allvar när de säger att hon sjunger så
bra och har så fin röst. Innan hon hinner tänka mer har hon svarat ja. Resledaren larmar
och bussen kommer, i tid den här gången. Zara tänker på bandet, och vilka låtar de ska
spela. Det känns spännande och roligt.
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Äntligen hemma
När Zara går av bussen vid hållplatsen hemma vid affären plingar mobilen till. När hon
tittar på den ser hon ett meddelande: ”Köp: kattmat + ägg”. Det är appen Påminnelser,
som har en GPS-funktion, så att den bara larmar i närheten av affären, ingen annanstans.
Bo och Zara delar en inköpslista i Påminnelser, och den uppdateras automatiskt när
någon av dem lägger in något att köpa. Kattmaten måste pappa ha lagt in, tänker Zara,
för hon kan inte minnas att hon har gjort det. Hon går in på affären.
När Zara kommer in i hallen hemma står Bo i köket och lagar mat. ”Fick du tag på ägg?”
hojtar han. Men Zara är trött och lyssnar inte så noga. Bo kommer ut i hallen, med sitt
rutiga förkläde på. När han ser hur trött Zara ser ut hämtar han ett äpple och ger henne en
kram.
”Vila i ditt rum”, säger han kort.
Zara går in på rummet. Hon startar datorn och sätter på sin favoritmusik. Det hjälper
henne att tänka, och skärmar av störande ljud, som fräsandet från stekpannan i köket, och
ljudet av Bo som visslar en falsk melodi.
Zaras lillasyster Cecilia smsar och undrar om Zara vill gå med på bio till helgen, och vilken
film hon vill se. Zara svarar med ett röstmeddelande, det är enkelt, hon bara trycker på
mikrofonikonen medan hon pratar, så skickas röstmeddelandet direkt som ljud till Cecilia.
Zara sätter sig med iPaden och tittar lite på facebook. Anton har skickat en rolig serie, och
Zara svarar med en glad gubbe. Nia och Erik är i full färd med att diskutera bandnamn,
och Zara vill också vara med och bestämma. Hon struntar i att skriva, och använder i
stället iPadens inbyggda taligenkänning. Så fort hon trycker på en textruta för att börja
skriva kommer tangentbordet upp på skärmen, och på det finns även mikrofonsymbolen
som gör att hon kan tala in texten i stället för att skriva.
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Läxor
Efter maten har Zara piggnat till lite. Hon sätter sig och tittar igenom inClass efter läxor.
Först ut är matteläxan, att titta på genomgången från idag. Hon öppnar websidan
Educreations interactive Whiteboard, där genomgångarna finns, på datorn. Hon kör
genomgången flera gånger tills hon är säker på att hon har förstått. Det är en grej som hon
inte fattar, men när hon skickar ett meddelande till Anton kan han förklara.
Sen är det dags för engelskan. Engelskläxan består av en kort text som ska läsas och så
ord som Zara ska översätta och förklara. Texten har hon fått som pdf-fil, och hon försöker
att översätta den med Google translator-appen för att förstå vad den handlar om, men
översättningen blir konstig och svårbegriplig.
Zara går ut i köket till Bo för att få hjälp. De turas om att läsa texten och diskutera
innehållet. Zara översätter orden och Bo hjälper henne att förklara hur hon tänkt och få
översättningarna rätt. Calcifer hjälper till genom att då och då kliva över iPaden. Bo lyfter
ner honom från bordet varje gång, men snart är katten där igen, han vill också vara med.
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Kväll
Mobilen larmar och påminner Zara om att hon ska ta sin medicin. Det är viktigt att hon
verkligen kommer ihåg medicinen varje kväll, och därför använder hon mobilens inbyggda
klocka, så att larmet fortsätter att ringa tills hon stänger av det eller trycker på snooze.
Medan hon tar medicinen piper även HomeRoutines, appen med rutiner till. Den är
inställd på att larma medan Zara tar medicinen och ändå är på fötter. I HomeRoutines
finns Zaras kvällsrutin, med en lista på saker att komma ihåg att göra på kvällen, som att
packa idrottskläder till dagen därpå, lägga iPaden i skolväskan och ta fram kläder för
imorgon. På mornarna är hon alldeles för trött för att hålla allt sånt i huvudet.
Det börjar bli sent. Zara hämtar kvällsfika och sjunker ner i TV-soffan bredvid Bo. Calcifer
lägger sig i hennes knä, det är hans favoritplats. De tittar lite på TV och pratar om dagen
som har gått.
Så småningom är det dags att gå och lägga sig, och Zara kollar igenom sin lista i
HomeRoutines en gång till för säkerhets skull. Hon tar fram mobilen och sätter på musik,
som kommer att stänga av sig själv när hon har somnat. Calcifer hoppar upp och lägger
sig tillrätta på hennes fötter. Han vet att det är dags att sova.

AssistApp.se - Utbildningar och föreläsningar om mobilteknik som hjälpmedel!

11 (11)

