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1. Inledning 

I Sverige är det skolplikt från det år barnet fyller sju och börjar i första klass och den upphör efter 
vårterminen av nionde klass (SFS, 2010:800). I högstadiet förväntas ungdomar ha eget ansvar för sina 
studier och kunna planera och strukturera sitt skolarbete (Skolverket, 2011). Enligt Skolverket 
presterar elever idag sämre än tidigare och färre elever uppnår kunskapskraven (Skolverket, 2015a). 
Skolan är utmanade och det är inte alla elever som är mogna och redo för de krav som ställs och de 
kan behöva vägledning för att lära sig ta eget ansvar och planera sin skolgång (Psykologiguiden, 
2013). Möjlighet till extra anpassningar eller särskilt stöd i undervisningen ska finnas för de elever 
som behöver och detta område anses vara i behov av kompetensutveckling (Skolverket, 2015c). Det 
måste uppmärksammas tidigt att en elev är i behov av stödinsatser för att eleven inte ska förlora 
motivationen till skolan och då är elevhälsan viktig. Elevhälsan ska bistå med relevanta insatser för 
elevens behov (Skolverket, 2015c). Arbetsterapeuter kan vägleda individer att planera och 
strukturera sina aktiviteter för ett lyckat aktivitetsutförande (Cole & Tufano, 2008; Townsend, 2002). 
I Sverige är det dock inte vanligt att arbeta inom skola som arbetsterapeut (Eliasson, Lidström, & 
Peny-Dahlstrand, 2016). Intresset med examensarbetet var att ta reda på om det fanns ett behov av 
ytterligare stöd vid planering och strukturering för en typisk population av åttondeklassare. 

2. Bakgrund 

Bakgrunden innehåller information om vad arbetsterapi och aktivitet innebär och dess funktion i 
skolmiljö, samt hur skolan fungerar och vad elever förväntas få för stöd. 

2.1 Aktiviteter i skolmiljö 

Aktivitet styrs av ett syfte och en mening och är vad människor gör för att sysselsätta sig som arbete, 
skolaktiviteter, fritidsaktiviteter och dagliga aktiviteter (Townsend, 2002). Aktiviteter är komplexa, 
vilket innebär att betydelsen varierar från person till person och vissa aktiviteter uppskattas mer än 
andra (Backman, 2010; Christiansen & Townsend, 2010). I skolan delas aktiviteter upp i akademiska 
aktiviteter vilka är skriva uppgifter, läsa texter och räkna matematik, samt de icke akademiska vilka är 
rast, lunch och övriga aktiviteter som idrott och musik (Bazyk & Cahill, 2015). En central del i 
skolaktiviteter är skoluppgifter vilket kan vara hemläxor och prov. Skolaktiviteter ställer krav och 
förväntningar på elever och ett av kraven är att ta ansvar för sina studier genom att vara i tid, ha med 
rätt material till rätt plats samt göra sina skoluppgifter i tid (Skolverket, 2011).  

 
Aktiviteter utförs i olika miljöer och miljön har en stor inverkan på hur resultatet och upplevelsen av 
aktiviteten blir. Miljön kan definieras som fysisk vilket innebär föremålen i rummet som personen rör 
sig i och social vilket innebär individerna i miljön. Den fysiska och sociala miljön kan bistå med stöd 
och resurser men även begränsningar och krav för aktivitetsutförandet och samma miljö kan ha olika 
inverkan från individ till individ (Kielhofner, 2012). Den fysiska och sociala miljön utgör tillsammans 
en aktivitetsmiljö vilket är föremål, rum, individer och uppgifter i miljön där aktiviteter utförs. Skolan 
som aktivitetsmiljö kan i sig ställa krav och begränsningar men även bidra med stöd och resurser för 
elever (Kielhofner, 2012).  
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Kraven från miljön kan bli för stora och svåra för personen att hantera och det kan bli svårt att utföra 
aktiviteten på ett tillfredsställande och meningsfullt sätt. (Christiansen CH & Matuska KM, 2006). Det 
kan leda till att personen upplever ångest, trötthet och en känsla av att tiden inte räcker till för 
meningsfulla aktiviteter, svårigheter med att organisera sin tid samt stress. Det kan i sin tur leda till 
att aktiviteter som anses meningsfulla och viktiga inte blir prioriterade, vilket kan orsaka obalans 
mellan individens aktiviteter (Christiansen CH & Matuska KM, 2006). För att kunna känna sig tillfreds 
med aktivitetsutföranden är det viktigt att uppnå balans mellan aktiviteter och det uppnås genom att 
personen kan möta de krav och förväntningar som aktiviteter ställer och utföra aktiviteter på ett 
tillfredsställande sätt (Backman, 2010). För att kunna utföra aktiviteter på ett tillfredsställande sätt är 
det viktigt att organisera sin tid, välja rätt material och miljö (Townsend, 2002). 

2.2 Stöd i skola 

I svenska skolor ska det finnas möjlighet till extra anpassningar som sker inom den vanliga 
undervisningen och under en kortare tid, eller särskilt stöd som innebär att eleven får någon typ av 
stöd som sträcker sig under en längre tid (Skolverket, 2014). Det krävs ingen diagnos för att ha rätt 
till extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2014) det är lärare eller övrig personal som kan 
ge extra anpassningar om det anses finnas ett behov av det, för att få särskilt stöd måste det anmälas 
till rektorn (SFS, 2010:800). Vid extra anpassning kan eleven få hjälp med strukturering och planering 
av sina studier. Det kan innebära ett schema över skoldagen, tydligare instruktioner eller stöd för att 
sätta igång med skoluppgifter (Skolverket, 2014). Enligt skollagen ska skolan ta hänsyn till elevers 
olika behov och ge stimulans och stöd för att möjliggöra varje individs enskilda utveckling, detta för 
att eleven ska kunna nå utbildningens mål (SFS, 2010). Läsåret 2015/2016 var det 15,3 % av årskurs 
åtta elever i svenska skolor som hade någon typ av stödinsats (Skolverket, 2015b, tabell 9ABC). 
 
Enligt Skolinspektionen brister stödet till elever som har svårigheter att nå utbildningens mål men 
även till elever som behöver utmaningar i sin utbildning (Skolinspektionen, 2017). Ett av 
utbildningens mål och förväntningar på eleven är att varje elev tar ansvar för sina egna studier 
(Skolverket, 2011). Elever avslutar sin grundskoleutbildning utan behörighet till gymnasieskola, 
läsåret 2014 saknade 13 %  av elever i årskurs nio behörighet (Skolverket, 2015c). Skolans aktiviteter 
kan ställa höga krav på elever och stödinsatser kan behövas från elevhälsan. Elevhälsan ska arbeta 
förebyggande och finnas på grundskola för att bistå med psykologiska, psykosociala, medicinska, 
specialpedagogiska och andra relevanta insatser med rätt kompetens som möter elevernas behov 
(SFS, 2010:800; Skolinspektionen, 2015). Brister i elevhälsan påverkar elever negativt eftersom de 
inte fångas upp och får rätt stöd i tid (Skolinspektionen, 2015). 

2.3 Arbetsterapeuter som arbetar i skola  

Arbetsterapi innebär ett klientcentrerat synsätt med fokus på aktivitetsutförande och syftar till att ge 
personer i alla åldrar en möjlighet till engagemang i meningsfulla aktiviteter (Townsend, 2002; Bazyk 
& Cahill, 2015). Arbetsterapeuter i skola kan erbjuda elever hjälp och stöd med att organisera, 
hantera och utföra sina skolaktiviteter vilket framkommer som en viktig del av arbetsterapi i 
skolmiljö (Clark, Jackson, Polichino, & DeLany, 2011). Ett viktigt stöd att ta hänsyn till är barnets 
nätverk vilket innebär vårdnadshavare, lärare samt andra personer runt barnet. Som arbetsterapeut i 
skola bör ett samarbete finnas med nätverket för att underlätta barnets möjlighet till deltagande i 
både akademiska och icke akademiska aktiviteter (Clark m.fl., 2011). Ett samarbete mellan de olika 
yrkesgrupperna i skolan, till exempel lärare och kuratorer, innebär att arbetsterapeuten stöttar de 
andra yrkesgrupperna med sin kompetens, perspektiv och erfarenhet för att främja elevens 
deltagande och få eleven att nå läroplanens mål (Bazyk & Cahill, 2015; Clark m.fl., 2011). Tidigare 
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forskning har påvisat ett behov av arbetsterapi i skola för att elever ska klara av sin skolgång (Clark 
m.fl., 2011; Shasby & Schneck, 2011). 

 
I USA är skolan ett av de främsta arbetsområdena för arbetsterapeuter (Bazyk & Cahill, 2015). 
Arbetsterapeuter i USA som arbetar i skola använder sin kunskap till att stödja barn och ungdomar, 
både med och utan funktionsnedsättning, som upplever svårigheter i akademiska och icke 
akademiska aktiviteter (Bazyk & Cahill, 2015). Att bistå med stöd i deras utbildning kan innebära 
förbättring av studieteknik, målsättning samt planering och strukturering av skoluppgifter (DeLany & 
Pendzick, 2008).  

 
I Sverige är det inte vanligt med  arbetsterapeuter i skola, insatser riktade mot skola sker främst av 
arbetsterapeuter från andra verksamheter (Jacobsson, 2016).  De vanligaste insatserna mot skolan 
sker från arbetsterapeuter anställda inom barn- och ungdomshabiliteringen, åtgärderna försvåras 
dock i och med att tillgången till barnets nätverk i skolan är begränsad. Undantag finns för 
arbetsterapeuter inom särskola och då arbetar de oftast under en pedagogisk titel. Det blev en 
förändring under 2010-talet då ett flertal projekt startades i Sverige där arbetsterapeuter skulle ingå i 
elevhälsoteam. Vid anställning i skolan av kommun är arbetsterapeuten en del av elevhälsan vilket 
ger tillgång till journaler och omgivningens förutsättningar vid planering av åtgärder (Jacobsson, 
2016). Vanliga insatser i skolan är anpassning, inträning och uppföljning av hjälpmedel i och utanför 
skolan, se över tillgängligheten på skolgården och skolans lokaler samt teknikstöd för att underlätta 
planering och strukturering av skolaktiviteter (Jacobsson, 2016). 

2.3.1 Planering och strukturering av skoluppgifter 

Elever i högstadiet bör ha kontroll över sitt eget lärande och sina studier och det kan uppnås genom 
att eleven lär sig genomföra sina studier i tid och att studera självständigt (Vorderman, 2016). För att 
genomföra studierna och studera självständigt är det viktigt att organisera arbetet och sin tid 
(Vorderman, 2016). För att organisera sin tid kan användning av olika strategier till exempel att 
planera och/eller strukturera sina aktiviteter underlätta (Wickramasinghe V, 2010), vilket är en 
förutsättning för ett positivt aktivitetsutförande (Townsend, 2002). Planering innebär att göra upp en 
plan, ordna och organisera. Strukturering innebär att ge struktur åt/bestämma hur något ska vara 
uppbyggt (Malmström, Györki, Sjögren, & Hedin, 2006). Planering och strukturering är bland de 
viktigaste färdigheterna och brist på planering kan leda till att uppgifterna inte blir klara i tid och att 
eleven inte når studiekraven (Vorderman, 2016).  För att bli klar med uppgiften behöver eleven 
kunna räkna ut hur mycket tid som bör läggas på varje uppgift och hur de bör prioriteras 
(Vorderman, 2016). För att strukturera arbeten är det viktigt att förstå syftet, veta vad som ska göras 
och när samt veta hur materialet ska samlas in (Vorderman, 2016). Hjälpmedel som kan underlätta 
vid planering och strukturering är planeringskalender, listor över vad som ska göras, tidslinjer och 
väggkalender (Vorderman, 2016). Strategier för att utveckla egenskaper vid planering kan vara att 
individen gör en prioriteringslista och sätter upp individuella mål (Vorderman, 2016). Användning av 
appar som hjälpmedel i skolmiljö blir allt vanligare och de kan ge stöd vid till exempel läsning, 
skrivning och planering (Bouvat, Kangas, & Szczech Moser, 2014). Inom forskning gällande ADHD i 
skolan framkom det att datorstödd undervisning, tydligare instruktioner, hemläsningsstöd samt 
strategier används för att öka akademisk prestation (DuPaul, 2007). 

2.4 Problemformulering 

En förutsättning för aktivitetsutförande är god planering och strukturering för att veta vad som ska 
göras och när. Arbetsterapeuter kan använda sin kunskap till att hjälpa individer till att hitta 
strategier för att klara av aktiviteter till exempel genom att planera och strukturera. Elever presterar 



7 
 

idag sämre i skolan än tidigare och färre når utbildningens mål. I skolan är kraven på elever höga och 
de förväntas ta ett eget ansvar över sina studier. Information om hur elever gör för att nå skolans 
krav, till exempel vilka hjälpmedel de använder samt vilket stöd de får är begränsad. Mer kunskap 
behövs om vad elever själva anser angående de krav som ställs och deras egen förmåga samt om de 
anser att de är i behov av mer stöd. Examensarbetet undersöker hur elever planerar och strukturerar 
sina studier samt deras behov av stöd, detta för att se om det finns ett behov av arbetsterapeutiska 
insatser. Kunskapen som resultatet ger skulle kunna komma till användning för att se vad en 
arbetsterapeut kan bidra med om ett behov av stöd vid planering och strukturering finns. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs åtta planerar och strukturerar sina 
skolaktiviteter samt beskriva elevernas självskattade behov av stöd. 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur skattar elever sin förmåga att planera och strukturera sina skolaktiviteter? 
2. Vilka strategier använder elever för att planera och strukturera sina skolaktiviteter i skolan 

samt hemma? 
3. Vad för stöd har eleverna vid planering och strukturering av skolaktiviteter samt anser de att 

ett behov av mer stöd finns? 
 

4. Metod  

Studiens design var en kvantitativ tvärsnittsstudie och data samlades in via en egendesignad enkät. 

4.1 Urval  

Deltagarna till studien valdes ut via ändamålsenligt urval enligt Polit och Becks (2008) urvalsmetoder 
(Polit & Beck, 2008). Inklusionskriteriet var elever i årskurs åtta och exklusionskriteriet var elever som 
inte talade och förstod svenska eller inte var närvarande vid enkättillfället.  

 
Först kontaktades rektorer från två kommunala skolor från en kommun i Västmanlands län via mail. 
Vid bristande svar utökades området till samtliga kommunala skolor i hela Västmanlands län och 
Örebro län. Sedan tillfrågades även tre fristående skolor i Örebro län. Sammanlagt kontaktades totalt 
24 skolor via mail. I mailet beskrevs studien och enkäten samt informationsbrev till vårdnadshavare 
bifogades. Efter en till två arbetsdagar kontaktades rektorer som inte svarat  på mail via telefon för 
att höra om intresse fanns. En rektor från en kommunal samt en rektor från en fristående skola 
visade intresse och gav ut kontaktuppgifter till de ansvariga för årskurs åtta. Informations- och 
samtyckesbrev mailades ut till de ansvariga lärarna där även information om lärarnas tänkta insatser 
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beskrevs. Den ansvariga läraren vidarebefordrade sedan informations- och samtyckesbreven till 
elevernas vårdnadshavare. En lärare från den kommunala skolan och den ansvariga för samtliga 
åttondeklassare på den fristående skolan var intresserade. 

4.2 Utformning av enkät 

En enkät med 15 frågor utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enkätfrågorna tre, sju, 
åtta och 14 svarar mot frågeställning ett. Enkätfrågorna fyra, sex, nio, tio och 11 svarar mot 
frågeställning två. Enkätfrågorna fem, 12 och 13 svarar mot frågeställning tre. Enkätens uppbyggnad 
inspirerades av riktlinjer från Trost (Trost, 2012). Enkäten innehöll frågor med svarsalternativ och på 
några frågor kunde deltagarna kryssa i flera svarsalternativ. På vissa frågor fanns det möjlighet till 
fritextsvar. Innan enkäten ansågs färdig utfördes en pilottestning på två ungdomar, 13 och 15 år 
gamla, inga ändringar behövdes göras efter pilottestningen och enkäten ansågs färdig. Enkäten tog 
fem till tio minuter att genomföra.  

4.3 Datainsamling 

De ansvariga lärarna som var intresserade av medverkan delade ut samtyckesblanketter och 
informationsbrev till totalt 87 elever att ge till sina vårdnadshavare för godkännande. Den ansvariga 
läraren i den kommunala skolan fick in samtycke muntligt från samtliga 25 elevers vårdnadshavare 
under ett föräldramöte. I den fristående skolan fick den ansvariga läraren in 28 stycken 
undertecknade samtyckesblanketter och 34 stycken godkände deras barns medverkan via mail. Via 
mailkontakt med den ansvariga läraren på den kommunala skolan bestämdes tid och dag för 
utdelning och insamling av enkät. Utdelning samt insamling av enkäterna skedde i skolans klassrum 
av uppsatsförfattarna. Studiens och enkätens syfte presenterades och eleverna informerades om att 
deltagande var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Samtliga 20 elever som 
var närvarande ville delta. Vid frågor eller funderingar fick eleverna be om hjälp och när eleven ansåg 
sig vara klar lämnades enkäterna in. På den fristående skolan lämnades enkäterna till den ansvariga 
läraren och tid för insamling av de ifyllda enkäterna bestämdes. Den ansvariga läraren delade själv ut 
enkäterna till eleverna under lektionstid och fick tillbaka totalt 55 enkäter. Läraren garanterade att 
de enkäter som samlades in kom från elever med ett samtyckesbrev och att samtyckesbreven inte 
kunde kopplas till specifik enkät. 

4.4 Dataanalys 

Enkätsvaren matades in i ”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) version 23.0. Fem frågor 
delades upp och fördes in med olika sifferkoder för att kunna föra in flera svarsalternativ då frågorna 
i enkäten var flervalsfrågor. Tre av frågorna fördes in som kvalitativa eftersom deltagarna hade 
möjlighet till fritext. Två enkätfrågor (fråga tre och 14, se bilaga) sammanställdes för att dela in 
eleverna i två grupper, de som har det Lättare och de som har det Svårt med att planera och 
strukturera sina studier. De elever som hade svarat ganska svårt till svårt på frågan om de upplevde 
det lätt eller svårt att göra sina skoluppgifter i tid och stämmer ganska dåligt till stämmer inte alls på 
frågan om de anser sig kunna planera och strukturera sina skoluppgifter hamnade i gruppen Svårt. 
Övriga elever hamnade i gruppen Lättare. Genom detta kunde de elever som anser sig ha det lätt 
respektive svårt med planering och strukturering identifieras och sammanställas med de övriga 
variablerna för att se om det fanns skillnader mellan hur grupperna svarat i de olika frågorna. 
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När samtliga enkäter var införda analyserades en variabel i taget för att få en överblick över 
svarsfrekvensen. Resultatet analyserades utifrån de tre frågeställningarna som enkäten utformades 
utifrån. För att kunna utforma diagram med fler variabler på x-axeln behandlades några frågor i 
Microsoft Excel. Två chi-två tester utfördes i SPSS. Ett mellan grupperna Lättare & Svårt och 
användning av hjälpmedel och det andra mellan om eleverna önskar mer hjälp och om de skulle gå 
på läxläsningstillfällen. Detta gjordes för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan 
grupperna. Deskriptiv statistik användes för att beskriva elevernas svar på frågorna och vissa 
variabler grupperades för att kunna jämföras i korstabeller. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

När forskning riktas mot människor finns det fyra krav som forskarna måste ta hänsyn till. Dessa krav 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de berörda i studien informeras om syftet 
samt villkor som gäller för studien, det följdes genom att informationsbrev skickades ut till alla 
berörda parter som rektorer, klassföreståndare, föräldrar och elever. När klassföreståndarna tackat 
ja skickades samtyckesblankett ut till vårdnadshavarna för att de skulle ges möjlighet till att 
godkänna elevernas medverkan i enlighet med samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär även att 
personerna i studien har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange orsak trots en godkänd 
samtyckesblankett. Om deltagaren i studien är under femton år krävs samtycke från deltagarens 
vårdnadshavare (SFS: 2003:460). Konfidentialitetskravet följdes genom att klassföreståndarna 
samlade in samtycke muntligt och via mail samt genom insamling av samtyckesblanketter och 
blanketterna hölls skilda från enkäterna och rådata behandlades konfidentiellt. All information som 
samlades in i samband med examensarbetet nyttjades endast till detta examensarbete enligt 
nyttjandekravet.  
 
I forskning är det viktigt att väga eventuella tänkbara vinster mot att deltagaren i studien drabbas av 
risker (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes i examensarbetet och väldigt liten risk ansågs föreligga, 
eftersom de deltagande inte ansågs kunna utsättas för fysisk skada eller stress och de 
personuppgifter som samlades in kunde inte kopplas till enskild individ. Det diskuterades kring frågan 
på enkäten som ville ha svar på om personen hade någon diagnos vilket anses som en känslig 
personuppgift vilket skulle kunna påverka personen psykiskt att behöva svara på. Frågan, som alla 
frågor på enkäten, var frivillig att svara på vilket gav individen en frihet och kunde möjligtvis lindra 
lidande. Sammanfattningsvis bedömdes de möjliga kunskapsvinsterna som övervägande mot 
riskerna.  

5. Resultat 

Resultatet presenteras med tre underrubriker som utgår från frågeställningarna. Deltagarna bestod 
av sammanlagt 75 elever varav 37 tjejer och 34 killar samt fyra personer som valde att inte svara på 
frågan om kön. Tre elever svarade att de hade någon typ av diagnos som påverkade deras förmåga 
att planera och strukturera. I de två identifierade grupperna hamnade fyra femtedelar (80%) av 
eleverna i gruppen Lättare och en femtedel av eleverna i gruppen Svårt (20%). 
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5.1 Elevers självskattade förmåga att planera och strukturera sina skolaktiviteter  

Majoriteten av eleverna (44 av 75) ansåg det som lätt till ganska lätt att göra sina skoluppgifter i tid 
medan 28 av eleverna ansåg det som ganska svårt till svårt. Det var fler elever som ansåg det lättare 
att veta när de ska börja läsa till prov (62 elever) än att veta när de ska börja med en 
inlämningsuppgift (54 elever) (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Diagram över elevernas skattning gällande skoluppgifter 
 
 
En fjärdedel av eleverna (19 av 75) ansåg att det stämde ganska dåligt till dåligt att de kunde planera 
och strukturera sina skoluppgifter och de flesta (52 elever) ansåg att de stämde ganska bra till bra.  
 

5.2 Elevers strategier vid planering och strukturering 

För att komma ihåg sina skoluppgifter använde majoriteten (46 elever) någon typ av hjälpmedel som 
kalender, kalender i telefon eller programvara på datorn. Av dessa elever var det sedan 17 som 
angav att de använde hjälpmedlen för att komma ihåg vad som skulle läsas till prov (se tabell 1) och 
de flesta, fyra femtedelar, bad istället en lärare, kompis eller annan vuxen om hjälp. 
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Tabell 1. Korstabell över om eleverna använder något hjälpmedel för att komma ihåg vad som ska 
läsas inför prov respektive skoluppgifter 

 

Används något hjälpmedel 
för att komma ihåg vad 

som ska läsas på inför ett 
prov? 

Totalt Ja Nej 

Används något hjälpmedel för att 
komma ihåg skoluppgifter? 

Ja 17 29 46 

Nej 4 20 24 

Annat 0 5 5 
Totalt 21 54 75 

 
 
 
 
Av eleverna i gruppen Svårt så var det en tredjedel som inte använde något hjälpmedel för att 
komma ihåg sina skoluppgifter (se tabell 2). Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
(p=0.51). 
 
 
Tabell 2. Korstabell över variabeln Lättare & Svårt och om eleverna använder hjälpmedel som 
kalender, kalender i telefon eller programvara på datorn för att komma ihåg sina skoluppgifter 

 

Användning av hjälpmedel 

Totalt Ja Nej Annat 

Lätt & Svårt Lätt 36 19 5 60 

 
Svårt 10 5 0 15 

Totalt 46 24 5 75 

 
 
 
 
För att bli klar med skoluppgifter i tid var det 41 av  de 75 eleverna som använde någon typ av 
hjälpmedel och/eller fick påminnelse från någon medans två femtedelar angav att de inte gjorde 
något speciellt.  
 
Den vanligaste strategin vid strukturering av skoluppgifter var att börja med de som var lättast. Minst 
antal elever angav att de bad någon om hjälp (se figur 2). 
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Figur 2. Figur över hur eleverna strukturerar sina skoluppgifter 
 
 
De flesta elever tittade på schemat för att veta vilket material de skulle ha med sig på lektion, 31 av 
eleverna bad någon om hjälp. Fem angav att de inte visste vilket material de skulle ha med sig, fyra 
av dessa elever tillhörde gruppen Lättare.   

5.3 Stöd vid planering och strukturering av skolaktiviteter för eleverna 

Resultatet visar på att majoriteten av eleverna, 65 av 75, ansåg sig få stöd för att komma ihåg sina 
skoluppgifter, endast tio elever fick ingen hjälp från lärare, kompisar, föräldrar eller annan vuxen i 
hemmet. Flest elever angav att de fick hjälp av sina kompisar att komma ihåg sina skoluppgifter, näst 
vanligast var att fråga sin lärare eller sina föräldrar (se figur 3). 
 

 
Figur 3.  Diagram över om och av vem eleverna får hjälp att komma ihåg sina skoluppgifter 
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Angående mer stöd önskade 23 av 75 elever mer hjälp med sina skoluppgifter. Av de 23 elever som 
svarade att de önskade mer hjälp var det endast 12 som skulle gå på läxläsning alltid eller ibland. Det 
var 47 elever som inte önskade mer hjälp, av dessa skulle 19 elever gå på läxläsning alltid eller ibland. 
Tabellen visar ett internt bortfall på fem elever som inte svarat på frågan om de skulle gå på 
läxläsning eller om de önskar mer hjälp (se tabell 3). Det var ingen signifikant skillnad mellan om 
eleverna önskar mer hjälp och om de skulle gå på läxläsning (p=0.7). 
 
 
 
Tabell 3.  Korstabell över om eleverna önskar mer hjälp respektive om eleverna skulle gå på 
läxläsningstillfällen 

 

Läxläsning 

Totalt Alltid Ibland Sällan Aldrig 

Önskar mer hjälp Ja 
1 11 7 4 23 

Nej 
2 17 18 10 47 

Totalt 
3 28 25 14 70 

 
 
 
Vid förslag från fyra elever i fritextsvaren framkom det att eleverna önskade förbättring av stöd 
genom fler och tydligare påminnelser. De önskade även individuellt anpassade instruktioner samt 
mindre skoluppgifter så att fritidsintressen inte blir lidande. Även önskemål kring möjligheter att 
kunna göra läxor, inlämningsuppgifter och plugga till prov under skoltid.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur eleverna planerar och strukturerar sina skolaktiviteter samt 
beskriva elevernas självskattade behov av stöd. I resultatet framkom det att majoriteten av eleverna 
frågar någon om hjälp och/eller använder någon typ av hjälpmedel som kalender, kalender i telefon 
eller programvara i datorn vid planering och strukturering av sina studier. De flesta av eleverna ansåg 
sig inte vara i behov av ytterligare  stöd i skolan. Dock identifierades en grupp (20%) som ansåg det 
som svårt att planera och strukturera sina studier. Skolinspektionen har identifierat en grupp på 13 % 
som inte når kunskapsmålen (Skolverket, 2015c), det är möjligt att dessa två grupper har ett 
samband. Studiens identifierade grupp som anser det svårt att planera och strukturera kan vara en 
del av Skolinspektionens grupp av elever som inte når kunskapskraven då det kan vara svårt att nå 
skolans alla mål om eleverna inte kan planera och strukturera sina studier. 
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Majoriteten av eleverna upplevde det som lätt att göra samt planera sina skoluppgifter, de ansåg att 
de fick det stöd de vill ha och att de inte är i behov av mer stöd. Skolan har en skyldighet att ge 
eleverna det stöd som de anses vara i behov av (SFS, 2010:800), enligt enkätsvaren får eleverna det 
stöd som de anser sig vara i behov av. Trots att majoriteten av eleverna ansåg sig vara nöjda med 
stödet visade sammanställningen att 56 av 70 elever någon gång skulle gå på läxläsning om det 
erbjöds efter skoltid en gång i veckan (se tabell 4). Eleverna säger emot sig själva till viss del, då det 
kan tolkas som att de är i behov av någon typ av stöd som läxläsning innebär. Då resultatet i studien 
visar att majoriteten skulle vid något tillfälle gå på läxläsning så kan det tänkas att flera skulle svarat 
att de önskade mer stöd av något slag. En annan möjlig förklaring till detta kan vara att skolorna 
redan erbjuder läxläsning, enkäten hade ingen fråga angående om läxläsning redan fanns. Enligt 
studiens resultat så anser eleverna att de får det stöd som de är i behov av men Skolinspektionen 
lyfter i en av sina  rapporter att stödet till elever brister (Skolverket, 2015d). Skillnaden i dessa 
resultat kan bero på att Skolinspektionen grundade sitt resultat på brister gällande extra anpassning 
och särskilt stöd medans studiens resultat var grundat på en typisk population åttondeklassare. 
Något som kan påverka resultatet angående om eleverna önskar mer stöd  kan vara att eleverna inte 
vet vad de kan få för typ av stöd. Hade enkätfrågan lyft några exempel på olika typer av stöd hade 
svaren möjligtvis sett annorlunda ut.  
 
Eleverna använde sig av olika hjälpmedel (46 av 75) eller fick hjälp av någon (65 av 75) för att planera 
och strukturera sina skolaktiviteter vilket svarar på frågeställning två. Voderman beskriver att 
kalendrar och att skriva listor kan underlätta vid planering och strukturering (Vorderman, 2016), 
vilket eleverna angav att de använde sig av. Resultatet av enkäterna visade att eleverna använde sitt 
nätverk som stöd vid planering och strukturering. Clark m.fl. nämner att ett viktigt stöd är barnets 
nätverk för att underlätta barnets deltagande i akademiska och icke akademiska aktiviteter (Clark 
m.fl., 2011). 
 
Av eleverna som deltog i enkätundersökningen identifierades en grupp elever (20%) som upplevde 
planering och strukturering som svårt. Skolverket lyfter i sin lägesbedömning att 13 % av eleverna i 
årskurs nio inte uppnår kunskapskraven (Skolverket, 2015d). Av de 20 % i studien som tillhör gruppen 
svårt kan i framtiden vara en del av de 13 % som inte når kunskapskraven om de inte får den hjälp de 
behöver. Studien har identifierat en grupp som är i behov av stöd vid planering och strukturering av 
sina skoluppgifter. Arbetsterapeuter i skola kan ge elever stöd genom till exempel planering för att 
förbättra akademiska förmågor och vara ett stöd samt inför interventioner för självständighet då 
eleverna ska utvecklas och bli mer självständiga i sina studier (Shea & Giles, 2012). Vid 
implementering av olika insatser är det viktigt att tänka på miljön, den ska vara lämplig för den 
tänkta insatsen (Cohn & Lew, 2015). I miljön kan det även uppstå olika hinder för aktivitetsutförandet 
(Kielhofner, 2012), till exempel en störande ljudnivå vilket kan göra det svårt att komma ihåg 
instruktioner. Det är då extra viktigt att ha en arbetsterapeut som är insatt i skolan och känner till 
miljön för att kunna göra en så bra insats som möjligt som svarar mot elevens behov med hänsyn till 
miljöns krav. Åtgärder i skolan mot elever med ADHD är till exempel datorstödd undervisning, 
tydligare instruktioner, hemläsningsstöd samt strategier (DuPaul, 2007). Detta kan arbetsterapeuter 
använda vid interventioner mot elever som har det svårt att planera och strukturera sina 
skoluppgifter för att göra det tydligt för eleverna att förstå vad som ska göras. Både elever med och 
utan diagnos kan ha svårt med planering och strukturering av skoluppgifter och då kan åtgärder mot 
elever med diagnos överföras till elever utan diagnos men som upplever det som svårt att planera 
och strukturera sina skoluppgifter.  
 
Framtida forskning kan riktas mot elevernas lärare för att ta reda på vad lärarna anser angående 
elevernas förmåga att planera och strukturera, till exempel att eleverna kommer i tid till lektioner 
med rätt material och har gjort klart skoluppgifter i tid. En annan idé till framtida forskning kan vara 
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ta reda på om lärarna anser sig behöva stöd från annan yrkeskompetens med att erbjuda eleverna 
stöd och hjälp. En arbetsterapeut kan stötta de andra yrkesprofessionerna i skolan med sin kunskap  
(Bazyk & Cahill, 2015; Shasby & Schneck, 2011). Shasby och Schneck lyfter i sin artikel att det finns ett 
påvisat behov av arbetsterapi i skolan för att hjälpa eleverna till att klara sin skolgång (Clark m.fl., 
2011; Shasby & Schneck, 2011).  

6.2 Metoddiskussion 

Tanken med studien och den valda insamlingsmetoden var att samla in ett stort material att 
bearbeta och analysera. Fördelen med insamling av information genom enkäter är flexibiliteten och 
bredden av tillämpning som kan appliceras till många populationer, ha flera olika ämnen och 
informationen kan användas till många syften. Nackdelar kan vara att innehållet i enkäter blir 
begränsade av vad personer kan och vill svara på (Polit & Beck, 2008). Eftersom designen var av 
kvantitativ tvärsnittsstudie var syftet att få en bredd i materialet och för att kunna generalisera 
resultatet till en typisk åttondeklass. Tanken var att få in minimum 60 enkätsvar för att få ett 
tillräckligt stort material att arbeta med och efter kontakt med 24 rektorer blev det totalt 75 
enkätsvar. Sjuttiofem enkätsvar ansågs som tillfredställande och gav ett stort material att arbeta 
med som svarade mot syftet.  
 
Intresset från rektorerna var lågt och det var svårt att få tag på skolor som var intresserade av att 
delta i studien. Rektorer och klassföreståndare förklarade att det låga intresset var på grund av att 
många enkäter från bland annat kommuner och landsting besvarats, speciellt av åttondeklassare, 
under vårterminen. Det externa bortfallet i studien var räknat på elever som inte ville delta och 
elever som inte förstod eller talade svenska. Bortfall på grund av att skolan ansåg att eleverna redan 
fyllt i många enkäter var inte inräknat eller något som diskuterats som ett eventuellt problem. 
Diskussion fördes kring om hur tillvägagångssättet kunde ha varit istället för att mejla och ringa för 
att få rektorerna att visa intresse men inget annat kontaktsätt som hade ökat intresset ansågs ha 
funnits. Önskan var att rektorerna gav ut kontaktinformation till klassföreståndarna som i sin tur fick 
möjlighet att visa intresse istället för att rektorerna tackade nej direkt. En annan diskussion som 
uppkom var att ändra inklusionskriteriet till elever i årskurs sex till nio istället för endast i elever i 
årskurs åtta hade bidragit med flera deltagare i enkätundersökningen. Det ansågs att årskurs sex till 
sju vara för unga och inte hade samma ansvar för sina egna studier som högre årskurser och att 
årskurs nio troligtvis var upptagna med gymnasieval och nationella prov. 
 
Studiens instrument var en egendesignad enkät och enkätens validitet och reliabilitet kan 
ifrågasättas då det vid analysering av enkäten ansågs sakna viss information. Det diskuterades kring 
att det hade varit bra att ha med frågor om eleverna redan hade stöd från skolan och vad för typ av 
stöd. Detta för att kunna tolka resultatet bättre och minska feltolkningar av enkätfrågorna. Det skulle 
även varit intressant att fått reda på vart eleverna låg betygsmässigt och om de nådde 
kunskapskraven från skolan. I kvantitativa studier granskas det tillvägagångssätt som valts för att 
samla in information, detta görs genom att titta på validiteten och reliabiliteten. Validitet innebär att 
mäta det som avses att mätas och reliabiliteten avser noggrannhet och konsekvens av information 
som erhålls (Polit & Beck, 2008). Enkätsvaren visade på att eleverna vid vissa frågor sa emot sig 
själva. Om enkäten pilottestas på fler än två ungdomar hade eventuella missförstånd och egna fria 
tolkningar uppkommit och enkäten kunde ha konstruerats med tydligare beskrivning. Analyseringen 
av enkätsvaren försvårades något då vid ett flertal frågor hade eleverna möjlighet att kryssa i flera 
svarsalternativ vilket bidrog till att frågorna fick delas upp till flera variabler för att kunna föras in i 
SPSS. Detta gjorde det svårt att analysera och titta på samband mellan olika variabler. Det hade 
förenklat samt gett tydligare svar om enkäten konstruerats utan flervalsfrågor och dessa istället hade 
brutits ner till flera frågor och/eller omformulerats till JA och NEJ frågor.  
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Tillförlitligheten och generaliserbarheten av resultatet anses sig ha brister då utformningen av 
enkäten hade kunnat utvecklas ytterligare för starkare validitet och reliabilitet genom att frågorna 
utvecklades för att undvika feltolkningar samt mer och grundligare frågor som skulle gett ett 
trovärdigare resultat. Tanken är att resultatet ska generaliseras till åttondeklassare i svenska skolor. 
Resultatet hade varit mer generaliserbart om enkäten hade besvarats av fler åttondeklassare från 
flera olika skolor i Sverige.   
 
Tankar som uppkommit efter genomförandet av enkäten är att några av frågorna kan ha fått 
eleverna att må dåligt då de till exempel skulle svara på ett påstående om de var bra på att planera 
och strukturera sina skoluppgifter. Detta kan vara etiskt känsligt då det kan påverka eleverna psykiskt 
då de måste skatta sin förmåga för att kunna svara på frågorna. 
 

6.3 Slutsats 

Majoriteten av eleverna anser att de har god förmåga att planera och strukturera sina skolaktiviteter 
och inte är i behov av mer hjälp enligt denna studie. Dock har en grupp elever identifierats på 20% 
som anser det som svårt att planera och strukturera. Här kan en arbetsterapeut med sin kompetens 
och kunskap bidra med stöd och stötta eleverna vid planering och strukturering. 
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Bilaga.  

Enkät om strukturering och planering av skolaktiviteter 

För att svara på frågorna kryssar du i ett svar. På frågor där det står flervalsfrågor får du 

kryssa i flera svar som passar in för dig. 

 

1. Kön 

□ Tjej   

□ Kille 

 

2. Har du någon diagnos som påverkar din förmåga att strukturera och planera? (Till 

exempel ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi m.m) 

□ Ja 

□ Nej 

Om Ja, vilken/vilka? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Upplever du det lätt eller svårt att göra dina skoluppgifter i tid?  

□ Lätt   

□ Ganska lätt   

□ Ganska svårt   

□ Svårt  



 
 

4. Använder du något hjälpmedel för att komma ihåg dina skoluppgifter? 

FLERVALSFRÅGA 

□ Ja, kalender 

□ Ja, kalender i telefon 

□ Ja, skolans programvara i datorn 

□ Nej 

□ Annat: _______________________________________________________

                          

                 ________________________________________________________ 

 

5. Får du hjälp av någon att komma ihåg dina skoluppgifter? FLERVALSFRÅGA 

□Ja, förälder/annan vuxen i hemmet 

□ Ja, lärare 

□ Ja, kompisar 

□ Nej, ingen 

 

6. Hur kommer du ihåg vad som ska läsas på inför ett prov? FLERVALSFRÅGA 

□ Frågar en lärare 

□ Frågar en kompis 

□ Frågar en förälder/annan vuxen i hemmet 

□ Hjälpmedel t.ex. kalender 

□ Kommer inte ihåg vad som ska läsas på inför ett prov 

  



 
 

7. Det är måndag och du har en inlämningsuppgift som ska vara klar på torsdag. Tycker 

du det är lätt eller svårt att veta när du ska börja med uppgiften för att få den klar i tid? 

□ Lätt   

□ Ganska lätt   

□ Ganska svårt   

□ Svårt 

 

8. Det är tisdag du har ett prov på fredag nästa vecka. Tycker du det är lätt eller svårt att 

veta när du ska börja läsa till provet? 

□ Lätt   

□ Ganska lätt   

□ Ganska svårt   

□ Svårt 

 

9. Hur strukturerar du veckans skoluppgifter för att bli klar med allt i tid? 

FLERVALSFRÅGA 

□ Jag skriver i kalender/kalender telefon/program på datorn vad som ska göras de 

olika dagarna 

□ Jag skriver en lista över vad som ska göras och när 

□ Jag får påminnelse från förälder/annan vuxen i hemmet om vad som ska göras och 

när 

□ Jag gör inget speciellt 

□ Annat:  _______________________________________________________ 

                   _______________________________________________________ 



 
 

10. Vilket eller vilka av alternativen stämmer bäst in på dig gällande strukturering av 

skoluppgifter? FLERVALSFRÅGA 

□ Jag börjar med det jag tycker är lättast   

□ Jag börjar med det jag tycker är svårast 

□ Jag gör en plan över vad som ska göras 

□ Jag ber någon om hjälp att strukturera mina skoluppgifter 

□ Annat:____________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________________________________ 

 

11. Hur vet du vilket material du ska ha med dig på lektionerna? FLERVALSFRÅGA 

□ Genom att titta på schemat vilken lektion det är så vet jag vilket material som jag    

ska ha med mig 

□ Frågar en kompis 

□ Frågar lärare 

□ Vet inte vilket material jag ska ha med mig 

 

12. Skulle du önska mer hjälp med skoluppgifter som läxor, prov och 

inlämningsuppgifter? 

□ Ja 

□ Nej 

Om Ja, vilken hjälp skulle du vilja ha?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  



 
 

13. Om det fanns möjlighet till läxläsning en gång i veckan efter skoltid, skulle du gå på 

den? 

□ Alltid 

□ Ibland 

□ Sällan  

□ Aldrig  

 

14. Jag tycker att jag kan strukturera och planera mina skoluppgifter bra 

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer ganska bra  

□ Stämmer ganska dåligt 

□ Stämmer inte alls 

 

15. Något mer du vill lägga till angående strukturering och planering av dina studier? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 


