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ABSTRAKT 

 

I föreliggande studie har vi undersökt attityder och åsikter om en relativt ny verksamhet 

som vissa skolor i Sverige erbjuder sina elever och vi valt att kalla frivillig skoltid – en 

utveckling av tidigare läxhjälp som ligger placerad utanför skolans ordinarie timplan. 

Metod för studien har varit en empirisk enkätstudie med två skolor som 

undersökningsobjekt. Studien omfattar 144 besvarade elevenkäter berörande 

verksamheten och deltagandet i frivillig skoltid.  

Resultatet visade att många elever deltar i frivillig skoltid och sysselsätter sig vid dessa 

tillfällen med olika sorters skolarbeten. Detta gör man framförallt med betyg i åtanke. 

Elever anser verksamheten vara mycket positiv då den ger tillgång till extra lärarhjälp 

samt möjligheter till ett större elevansvar. Trots att verksamheten ämnar hjälpa alla 

elever anser en betydande andel att den främst är anpassad för skolsvaga elever. 

Majoriteten säger dock att verksamheten är för alla elever och man ser gärna att 

verksamheten finns kvar på den skolan man tillhör. Frivillig skoltid är i nuläget en god 

resurs för skolorna samtidigt som vissa aspekter behöver vidareutvecklas för en 

förbättring.  
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1 INTRODUKTION 

I skolan strävar man mot att alla elever skall nå de mål som finns uppställda i 

respektive ämnes kursplan. Dessa mål finns presenterade i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (SKOLFS 2010:37). För att kunna 

genomföra detta har skolorna olika metoder och arbetssätt som skall hjälpa sina 

elever med måluppfyllelsen. Ett sådant sätt att arbeta på är frivillig skoltid (se kapitel 

2.1) vilket är undervisning som ligger utanför skolans timplan men som bedrivs av 

verksamma lärare i olika ämnen. 

I skollagens 10:e kapitel, § 5 står att elever i grundskolan under sin skoltid skall 

garanteras minst 6665 timmar i undervisningstid (SFS, 2010:800). Rektorn kan sedan 

utöver detta besluta om annan undervisning som eleverna kan få tillgång till i en 

strävan efter att uppnå de uppsatta målen (Intervju m. tjänsteman Skolverket 2011-

11-14). Frivillig skoltid är ett exempel på sådan undervisning vilket intresserat oss 

och bidragit till valet att undersöka åsikter och attityder hos elever, som tillhör skolor 

med frivillig skoltid, om verksamheten och sitt deltagande.  

Den pedagogiska implikationen av denna studie är huruvida frivillig skoltid faktiskt 

har någon betydelse då skolan använder ekonomiska medel för detta som annars 

kunnat användas på andra resurser. Debatten idag handlar ofta om skolors brist på 

pengar och skulle det visa sig att frivillig skoltid inte utnyttjas, inte är något elever 

anser vara positivt eller något som inte har någon inverkan på skolarbetet är frågan 

om det är en resurs man ska vidare satsa på? Syftet med föreliggande studie är därför 

att undersöka elevers egna åsikter och attityder om frivillig skoltid och det egna 

deltagandet då det är för elevernas skull denna undervisning bedrivs.  

Frivillig skoltid är en ny företeelse i Sverige vilket också bidragit till vårt intresse 

inom området. Litteratur som berör området från Sverige och övriga Norden är 

bristfällig vilket har gjort att vi fått söka oss till USA för att finna information. USA 

har haft liknande verksamheter under en längre tid, sedan i mitten av 1970-talet, och 

bedrivit forskning inom området (Huntington Learning Center, 2011;1). Karaktären 

på verksamheten i USA är inte helt densamma som frivillig skoltid i Sverige men 

den delar många aspekter vilket gör att den är jämförbar med verksamheten i 

Sverige. Det har även under de senaste åren växt fram verksamheter liknande 

Learning Centers i Sverige, bl.a. My Academy, som bedriver studiestöd och 

akademisk hjälp åt elever som deltar i denna verksamhet (My Academy, 2011;2).  

Frivillig skoltid är en verksamhet som till stor del handlar om elevinflytande. Det är 

en tid i veckan som eleverna kan ha stort inflytande över, dvs. de kan vara med och 

bestämma om arbetsmaterial, arbetsmetoder med mera när de deltar i frivillig skoltid. 

Elevinflytandet är en central del av styrdokumenten vilket ska genomsyra skolans 

verksamhet. Frivillig skoltid är en tid som kan utnyttjas av alla elever, oberoende 

anledning och det är en verksamhet som arbetar för att ta hänsyn till alla elever och 

dess individuella förutsättningar. I och med att elever kommer från olika bakgrunder 

skiljer sig deras förutsättningar åt markant vilket kan innebära att verksamheter likt 

frivillig skoltid kan behövas.  
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2 BAKGRUND 

Nedan beskrivas begreppet frivillig skoltid så som vi ämnar använda det i denna 

studie. Vi beskriver sedan skolans förutsättningar och hur de förändrades i och med 

kommunaliseringen samt hur skolan ser ut idag. Dessutom berör vi fritidshemmen 

som ingår i skolans verksamhet vilka också kan bedriva verksamheter liknande 

frivillig skoltid. Därefter följer styrdokumenten som reglerar regler och riktlinjer för 

skolans verksamhet genom skollagen och läroplanen och ligger till grund för 

möjligheten att utveckla frivillig skoltid. Vidare beskriva vi verksamheter som liknar 

frivillig skoltid då detta är ett nytt koncept i Sverige. USA har bedrivit sådan 

verksamhet i över 30 år vilket gör att vi stödjer oss på forskning och kunskaper 

därifrån. Avslutningsvis beskriver vi forskning som bedrivits inom området samt 

elevers inflytande och förutsättningar i dagens skola.  

2.1 Begrepp 

Med frivillig skoltid avser vi i denna rapport undervisning som sker utanför skolans 

timplan. Verksamheten benämns olika på olika skolor men för att inte utpeka en 

enskild skola väljer vi att kalla verksamheten frivillig skoltid. Undervisningen som 

bedrivs vid dessa tillfällen skall hjälpa alla elever, såväl elever i svårigheter som 

elever som behöver utmaningar och vill höja eller behålla ett betyg. Frivillig skoltid 

bedrivs av verksamma lärare som därmed har kompetens att hjälpa eleverna i sina 

respektive ämnen. Att skolan är frivillig innebär att det är elevernas val att vara 

närvarande eller inte. I vissa situationer kan det dock se annorlunda ut då närvaro vid 

dessa tillfällen kan vara ett avtal mellan elever-lärare och föräldrar genom 

exempelvis individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Frivillig skoltid är en 

tid där eleverna har relativt stort inflytande över sitt lärande, vilket är ett mål i 

läroplanen. Undervisningen är inte obligatorisk men bedrivs av och på skolan. 

Frivillig skoltid är utvecklad ur den tidigare läxhjälpen och är ett försök till att hjälpa 

elever till en ökad måluppfyllelse (Intervju m. rektor Skola A (2011-11-15) och 

Intervju m. rektor Skola B (2011-11-30)). 

2.2 Skolans förutsättningar  

Som tidigare nämnt är frivillig skoltid en relativt ny företeelse i Sverige. Att man 

kunnat införa detta på vissa skolor beror på att skolans förutsättningar förändrats och 

att beslut i dessa frågor ligger på lokal nivå istället för statlig. Dessutom har denna 

maktskiftning medfört att skolorna har ett större ansvar att redovisa sina resultat och 

utvärdera sitt arbete för statlig kontroll. Frivillig skoltid kan därmed bli ett medel i att 

förbättra eller behålla sina resultat och samtidigt inte tvingas till krävande 

förändringar i organisationen för att man inte uppfyller de krav som ställs. 

2.2.1 Kommunaliseringen av skolan 

1974- års SIA utredning (Utredningen om skolans inre arbete; SOU 1974:53) 

präglades av nya tankar kring en decentralisering av skolan (Lundgren, 1999). 

Rapporter från skolan var oroande, det var ordningsproblem och dålig arbetsmiljö för 

både lärare och elever. Skolan var i behov av en förändring (Lärarnas Historia, 

2011). 
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Ovanstående ledde till att man under 1980-talet förändrade förutsättningarna för 

skolan nämnvärt (SOU, 2000:39) då den så kallade kommunaliseringen av skolan 

genomfördes. Därmed släppte staten sin tidigare makt över skolan till kommunerna 

och skapade istället strävansmål för skolorna att sikta mot. Kommunerna fick till 

uppgift att bryta ned målen till lokala mål, fördela statsbidraget och resurserna för 

kommunens samtliga skolor samt styra skolorna genom beslut på kommunnivå. 

Denna förändring av det lokala maktförfarandet inleddes dock långt tidigare, först 

genom år 1962:s kommunreform som kom att följas av 1980:s läroplan för 

grundskolan då friheten för kommunens egen målstyrning ökade något och kom att 

bli än tydligare i och med 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (a.a.). Detta var förändringar som skedde på flera 

områden i samhället och inte bara i skolan, tiden präglades av statens minskande 

makt och en decentralisering till andra organ i samhället.  

Kommunen och skolorna fick möjligheter att skapa inriktningar för skolorna samt att 

friheten för skolors organisation ökade (a.a.). Denna frihet hos organisationen 

underlättar för ledningen på skolorna att fatta beslut om att införa verksamheter som 

frivillig skoltid i arbetet med att uppnå de statliga målen. Kommunen och ledningen 

på skolor fick också rätten att självständigt bestämma fördelningen av de statliga 

resurser som skolan tilldelades på skolans verksamheter eftersom man ansåg det vara 

omöjligt att bedöma hur resurser skulle användas från någon annanstans än där den 

skulle användas (SOU, 2000:39). Det kan då vara en oerhört svår fråga även på 

skolan att försöka lägga upp budgeten och resursfördelningen. Erbjuders eleverna 

frivillig skoltid till sina elever blir detta en ny post som skall in i kalkylen och man 

måste ha belägg för att motivera dess existens. Särskilt då debatten i samhället allt 

för jämnan berör skolans ekonomi, eller snarare bristen av den i ett samhälle och tid 

där de statliga resurserna är otillräckliga. 

Friheten som skolorna fick tillåter dessutom, menar man i utredningen, att skolorna 

mer självständigt får bestämma över klasstorlekar där man tidigare har delat på 

klasser när man nått ett visst antal (SOU, 2000:39). Även detta kan vara en anledning 

till införandet av frivillig skoltid då lärare idag inte har tiden att hjälpa alla elever, 

lektioner blir stökiga och gör att elever inte klarar sitt skolarbete då klassernas 

storlek ökar i ett försök att spara pengar. Genom denna tid kan elever få mer hjälp 

med skolarbete samtidigt som de får ytterligare tid med lärare. I utredningen trycker 

man även på att genom denna maktförflyttning skulle inflytandet över utbildningen 

från elever, föräldrar och lärare öka (SOU, 2000:39). 

2.2.2  Skolan idag 

Skolorna i Sverige styrs fortfarande av riksdag, regering, kommun, skolmyndigheter 

samt av de enskilda skolorna (Utbildningsdepartementet, 2011). Varje instans har 

olika uppgifter där hög kvalitet och en likvärdig skola ska nås genom att följa de mål 

och riktlinjer regeringen bestämt. Kommunen har samma uppgift som de tilldelades 

genom kommunaliseringen, d.v.s. att fördela resurser, organisera skolan och 

utvärdera verksamheten. Skolmyndigheterna arbetar för måluppfyllelse genom 

utvärderingar och utveckling av skolan samt kvalitetsgranskning av skolans 

verksamhet. Den enskilda skolan har sitt ansvar i att se till att de uppsatta målen nås 

inom alla ämnen, ett ansvar som hela skolans personal delar. Visst ansvar ligger på 

skolans ledning, då ofta frågor om måluppfyllelse, medan den mer konkreta 

undervisningsbiten är lärares och andra pedagogers ansvar (a.a.). 
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2.2.3  Fritidshem och frivillig skoltid 

I Sverige bedriver skolor fritidshem, och även dessa lyder under Skollagen 2010:800 

samt vissa delar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lgr11. Detta innebär att även fritidshemmen skall delta i arbetet med elevers 

utveckling och lärande (SKOLFS, 2010:37). Haglund (2009) diskuterar i sin artikel 

fritidshemmens verksamhet som, förutom att erbjuda elever möjlighet till en god 

fritid, också bör verka till elevers lärande på något sätt. 

En liten utveckling i verksamheten har skett där önskan om tid till skolarbete under 

fritidshemmets timmar skall ges och ibland har detta sedan införts. Dagens barn och 

ungdomar har många gånger ett fullspäckat schema samtidigt som deras vardag och 

uppmärksamhet fångas av umgänge med kompisar eller olika medier. Att då ha 

någon styrd verksamhet som skänker tid för skolarbete kan underlätta för både barn 

och föräldrar och dessutom förhindra konflikter som kan uppstå när skolrelaterade 

uppgifter måste genomföras. Sådan verksamhet kan vara till exempel läxhjälp på 

fritidshemmet eller frivillig skoltid under skoldagen, dock är omfattningen av detta 

fortfarande liten. Haglund (2009) skriver framförallt om fritidshemmet och att denna 

främst syftar till elevers fritid i Sverige medan man i USA bedriver en verksamhet 

med både fritidsaktiviteter och studieförknippade aktiviteter. Verksamheterna i USA 

kallas afterschool-programs och har fått mycket mer uppmärksamhet än 

fritidshemmen i Sverige då statsmakten har en större inblandning i de amerikanska 

verksamheterna. I USA finns både motsvarigheter till de svenska fritidshemmen – så 

kallade afterschool-programs samt after-school learning programs som erbjuder en 

mer skolcentrerad verksamhet (a.a.) 

2.3 Styrdokument 

Skolans regler och riktlinjer för verksamheten finns i styrdokumenten, Skollagen 

2010:800 samt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr11 formulerade på statlig nivå. Dessa måste kommuner och skolor förhålla sig till 

men så länge man följer dem är friheten stor att utforma verksamheten på sådant sätt 

att det passar skolan i fråga. Denna frihet gör det möjligt för skolor att införa en 

verksamhet som frivillig skoltid.  

2.3.1 Skollagen 

Grundskolan har, enligt Skollagen (SFS 2010:800), i uppdrag att bidra till elevers 

lärande, kunskapsinhämtning och utveckling. Det är viktigt att alla elever skall få 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov och nå så långt som deras 

kapacitet tillåter. Skolans verksamhet skall ledas av en rektor var uppgift är att 

samordna och utveckla utbildningen. Rektorn ansvarar för att skolans organisation 

fungerar och att eleverna får tillgång till de 6665 undervisningstimmar de är 

berättigade (a.a.).  Utöver dessa garanterade timmar är det upp till skolans ledning att 

besluta om ytterligare undervisningstimmar (Intervju m. tjänsteman Skolverket, 

2011-11-14). Detta blir då en förutsättning för att skolor skall kunna erbjuda frivillig 

skoltid och det är upp till skolans ledning att besluta om skolan är i behov av en 

sådan verksamhet. Hade inte ledning och rektor haft denna makt hade beslutet om 

fördelning av ytterligare undervisningstimmar behövt ske hos högre instanser vilket 

hade försvårat införandet av verksamheter som frivillig skoltid.   
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2.3.2 Läroplan 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 

(SKOLFS, 2010:37) är ett av de övergripande målen att elever skall utveckla ett 

ansvarstagande och inflytande över sina studier. 

Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 

och mognad. (SKOLFS, 2010:37 s.15)  

I läroplanen påpekas vikten av ett varierande arbetssätt (SKOLFS, 2010:37) och 

olika undervisningsmetoder som en förutsättning för elevers utveckling och lärande. 

Alla elever är olika individer med olika behov och förutsättningar, vilket skolan 

måste ta hänsyn till. Arbetsformerna ska formas och utvecklas beroende av de behov 

som eleverna har och utvecklar man ett varierande arbetssätt tidigt kan detta bidra till 

att eleven utvecklar ett eget ansvarstagande för studierna, vilket är ett av de 

övergripande målen i Lgr11. Elevinflytandet och elevansvaret ska successivt öka 

under studietiden och ska så småningom bli en del i ledet att utveckla eleverna till 

deltagande individer i det demokratiska samhället. (a.a.)  

Frivillig skoltid kan härledas till tankarna om både elevinflytande och elevansvar då 

eleverna själva kan och är med och bestämmer både innehåll och 

undervisningsmetoder. Elevens ansvar ligger i att eleven själv skall kunna se sitt eget 

behov och utnyttja den möjlighet som frivillig skoltid erbjuder. Detta arbetssätt 

kräver en mognad hos eleven för att bli medveten om sin egen studiesituation. Lgr 11 

påpekar vikten av varierande arbetssätt för elevers utveckling (SKOLFS, 2010:37) 

vilket är något som eleven själv kan påverka då han eller hon väljer att delta i 

frivillig skoltid. Vid dessa tillfällen har eleven stort inflytande på hur undervisningen 

skall läggas upp. I skolans arbete mot att utveckla metoder för elevutveckling och 

fortsatt lärande krävs lärares deltagande och motivation då de har en central roll att 

fungera som både informationsgivare och motivator för eleverna.  

2.4 Internationella exempel på frivilligt elevdeltagande 

I Sverige råder det brist på litteratur om verksamheter likt frivillig skoltid då det inte 

är speciellt utbrett och lite forskning genomförts inom området. Även i andra, 

närliggande områden som våra nordiska grannar saknas litteratur om detta. I Sverige 

kan vi dock finna en liknande verksamhet kallad My Academy (2011;1) som 

erbjuder en form av läx- och studiehjälp med privatlärare, dock utan någon direkt 

inblandning av skolan. My Academy, liknande den danska verksamheten After 

School Classes, påminner på flera sätt om verksamheten Learning centers som 

används i USA. Dock saknas också information och forskning skriven och 

genomförd i Danmark. I USA har sådana verksamheter uppmärksammas i mycket 

större utsträckning på flera nivåer. I den federala lagstiftningen i USA har man 

beslutat om the No Child Left Behind Act (NCLB) som skall förhindra att skolsvaga 

elever förbises i sin utbildning. I och med denna utveckling ökades bidragen markant 

för olika organisationer som hade till uppdrag att hjälpa elever med sina studier 

(Miller, 2001). Detta har också lett till skapande av Supplemental Educational 

Services (SES) som skall ge gratis studiehjälp till elever samtidigt som det erbjuds 

verksamhet på Learning centers, som visserligen innebär en kostnad för de som skall 

delta, men kan ge stöd i skolarbetet. 
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Med vetskapen om dessa verksamheter samt det faktum att vi kommit i kontakt med 

Learning centers, då vi båda under en tid varit bosatta i USA och mött personer som 

deltagit i sådana program och slutligen bristen på information från mer närliggande 

länder har vi valt att använda information och forskning som skrivits i USA. 

2.4.1 No Child Left Behind Act (NCLB) 

År 2001 antogs av den amerikanska kongressen The No Child Left Behind Act – en 

lag som innebär att skolor måste arbeta för att öka måluppfyllelsen hos eleverna (US 

Department of Education, 2001), vidare att arbeta för att svaga elever ska få chans att 

nå de uppsatta målen.  

Enligt denna lag ska alla elever, oavsett förutsättningar, få rätt till en likvärdig 

utbildning (US Department of Education, 2001) vilket man kan likna vid den 

svenska skollagen som också uttrycker alla elevers rätt till lika utbildning (SFS, 

2010:800). NCLB (US Department of Education, 2001) fokuserar till stor del på 

elever som har svårigheter eller är akademiskt svaga samt åtgärder som skall tas för 

att dessa elever ska nå uppsatta mål. Man vill också arbeta för att minska det 

kunskapsmässiga gapet mellan svaga och starka elever (a.a.).  

Genom lagen ges bidrag till och för olika program som skall arbeta för att ge 

eleverna undervisningsstöd, exempelvis After School Learning Programs som 

bedrivs av erfaren personal (US Department of Education 2001). I en rapport från US 

Department of Education (2006) framkommer att NCLB verkat positivt då både 

elevers kunskaper i matematik och läsning, i olika årskurser, ökat samt gapet mellan 

elevgrupper minskat. Dock finns det i nuläget mycket kritik emot NCLB då det 

också finns utvärderingar som genomförts som inte kunnat visa sådana resultat man 

hoppats på när NCLB grundades. I en studie gjord av Neal & Whitmore-

Schanzenbach (2010) där man undersökte elevers prestationer samt effekter av 

NCLB visade det sig att en stor andel av de svagaste eleverna inte visade några 

akademiska framgångar utan istället lägre resultat än förväntat. En annan studie visar 

liknande resultat då ett stort antal elever med svårigheter i skolan inte gynnas av 

NCLB då dessa elever ihop med högpresterande elever inte visade några märkbara 

förändringar i sina resultat (Education Portal 2011). Man har också genom 

utvärdering uppmärksammat att skolor fuskar i högre grad genom att bland annat 

sänka gränserna på prov för att så många elever som möjligt ska bli godkända. 

Anledning till detta kan vara att skolor tävlar med andra skolor om resurser i form av 

statliga bidrag (Inskeep 2010). 

2.4.2 Supplemental Education Services (SES) 

Supplemental Educational Services (SES) som fritt översatt betyder supplementär 

utbildningshjälp är ett amerikanskt förfarande som grundades av den federala 

regeringen och är skapad ur NCLB som en resurs för elever att nå de uppsatta målen. 

(SIRC, 2011) Skolor har skyldighet att låta de elever som är i behov av hjälp för att 

nå uppsatta mål, delta i sådan utbildning vilken ligger placerad utanför det vanliga 

schemat (Michigan Department of Education 2011) likt frivillig skoltid.  

SES kan liknas vid frivillig skoltid på flera punkter, både grundtanken om bättre 

måluppfyllelse hos eleverna samt skyldigheten att erbjuda tid med utbildad personal 

som arbetar utifrån vetenskapsbaserade grunder (US Department of Education 2009). 
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Dock finns det en utmärkande skillnad mellan SES och frivillig skoltid i Sverige. 

SES är främst till för att skolor som har ett högt antal elever till låginkomstagande 

föräldrar ska få resurser att hjälpa elever att uppfylla målen (US Department of 

Education 2009).  

2.4.3 Learning centers 

Ett alternativ till SES är Learning Centers som bedriver After School Learning 

Programs, och finns i olika varianter över hela USA. Exempelvis Huntington 

Learning Center som grundades 1977 då det uppdagades behov av 

undervisningshjälp utanför skolan (Huntington Learning Center 2011;1).  Dessa 

center är designade och tillgängliga för alla barn och ungdomar och erbjuder stöd för 

elever som behöver hjälp att klara skolarbetet, hjälp med läxor eller elever som 

behöver utmaningar i skolarbetet. Huntingtons verksamhet kan därmed på flera sätt 

liknas vid frivillig skoltid i Sverige. Deltar man i ett Learning Center gör man detta 

utanför timplanen och verksamheten bedrivs av kompetenta och utbildade lärare, likt 

frivillig skoltid. Det finns möjligheter att få individuell hjälp efter en utarbetad 

studiegång för de elever som är i behov av detta (Huntington Learning Center 

2011;2). Liknande frivillig skoltid finns det möjligheter att få hjälp i flera olika 

ämnen, så som matematik, läsning, språk och utvecklandet av studietekniker för ett 

mer lyckat lärande (a.a.). Dessutom är undervisningen anpassad efter elevens 

individuella behov, det vill säga eleven får arbeta med det som behövs vid dessa 

tillfällen (Huntington Learning Center 2011;3).  

I Sverige har en organisation framkommit som liknar learning centers under mitten 

av 2000-talet, kallad My Academy, som arbetar med att stödja elevers akademiska 

utveckling utanför skolan (My Academy 2011;2). My Academy erbjuds i vissa delar 

av Sverige, mestadels i de större städerna. Deras pedagoger är utbildade och kunniga 

och hjälper elever med allt ifrån läxhjälp till studiestöd samt att utveckla 

studietekniker (a.a.). My Academy anser att relationen mellan eleven och pedagogen 

är av betydande roll, har man en bra relation är det lättare att arbetet fortgår och 

fungerar för båda parter. Deltar man i denna verksamhet handlar det inte enbart om 

att få hjälp med läxan eller träna inför ett prov utan de studietekniker man lär sig kan 

sedan användas genom hela sin skoltid samt hjälper eleverna att hitta individuella 

inlärningssätt (My Academy, 2011;1).  

2.5 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas studier som berört verksamheter likt frivillig skoltid, 

exempelvis SES och organiserad läxhjälp. Vidare kommer vi belysa hur elevers 

förutsättningar påverkar skolarbetet och huruvida elevinflytande har någon påverkan 

på elevernas studiesituation.  

2.5.1 Elevers förutsättningar 

Skolan påverkar elevernas liv utifrån flera olika aspekter. Jonson (2001) menar att 

utbildningen är viktig då den ligger till grund för framtida arbetsförhållanden och 

valmöjligheter. Vidare påverkar den en elevs välmående och självförtroende. Han 

diskuterar också hur barn ofta ärver den samhällsklass som dess föräldrar har och hur 

detta skapar olika förutsättningar för barnens utbildning. Även övriga 

hemförhållanden så som föräldrars utbildningsgrad och ekonomiska tillgångar 
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påverkar de resurser barnen har till sitt förfogande vilket i sin tur kan ha inverkan på 

dess utbildning (a.a.). Även Westlund (2007) menar att elevers hemförhållanden 

påverkar dess utbildning, då särskilt i arbetet med läxor där elevernas olika 

förutsättningar gör att vissa blir lidande (a.a.). Vissa elever får hjälp av föräldrar eller 

andra vuxna i hemmet medan andra inte får någon hjälp alls eller i bästa fall kan be 

kamrater, syskon eller andra närstående om hjälp med skolarbete (Jonsson, 2001). I 

flera fall blir även skolarbete bortprioriterat på eftermiddagen då eleven kommer 

hem. Istället vill man ägna sig åt diverse fritidsaktiviteter och kan inte alltid planera 

sin tid eller ta ansvar för att skolarbete blir gjort i hemmet (Westlund, 2007). Därför 

menar hon att ett alternativ är att ha en inlagd läxhjälp under skoldagen som elever 

kan delta i om de känner ett behov av det, utan kostnader (a.a.). Frivillig skoltid är 

ofta en utveckling av tidigare läxhjälp då det uppdagats att elever behöver stöd inom 

mer än läxläsning. Skillnaderna mellan dessa är att läxhjälpen enbart fokuserar på 

läxor med oberoende pedagoger medan frivillig skoltid bedrivs för alla typer av 

skolarbete av verksamma lärare. Det har också antytts att ordet läxhjälp har en 

negativ klang bland elever vilket gjort att man tagit bort det namnet (Intervju m. 

rektor Skola B 2011-11-30).  

2.5.2 Utvärderingar av verksamheter liknande frivillig skoltid  

I en studie utförd av Zimmer, Hamilton och Christina (2010) undersöks resultat och 

deltagande hos elever som ingår i SES:s program och andra frivilliga 

skolverksamheter. Program som SES är också av relativt ny natur och tillgången av 

detta har inte varit stort. I Zimmer mfl`s (2010) studie skriver man om hur Bodily 

och Beckett påpekar att dessa verksamheter växt mycket under de senaste åren men 

samtidigt har det inte utförts mycket utvärderingar inom området då det inte funnits 

särskilt länge (a.a.). Då SES utvecklades var detta enbart till för elever som tillhörde 

lågpresterande skolor med stort antal elever från fattiga områden men allt eftersom 

har dessa utvecklats till att inkludera alla elever, vare sig man har svårigheter i 

skolan eller man vill delta på grund av andra anledningar (Zimmer m.fl. 2010).  

Grundtanken med frivilliga skolverksamheter är att stödja eleverna i sitt skolarbete 

samt hjälpa elever till bättre måluppfyllelse genom att ge dem undervisningsstöd 

utanför skolans timplan. Zimmer m.fl. (2010) menar i sin studie att deltagande är den 

viktigaste aspekten i denna verksamhet vilket man då undersökt genom att utvärdera 

frivilliga skolverksamheter i ett skoldistrikt i Pittsburg, Pennsylvania.  

Resultatet visar att mindre än 25 % av eleverna deltar i frivilliga skolverksamheter. 

Det finns en variation i deltagandet beroende av årskurs och betyg, elever som går på 

högstadiet har lägre grad av deltagande än de yngre eleverna. Resultatet visar också 

en ökning i deltagande av elever i elfte årskursen vilket kan förknippas med 

förberedelse för ett nationellt prov man gör i slutet av årskursen (Zimmer m.fl. 

2010). Att andelen elever som deltar i frivilliga skolverksamheter är låg påvisades 

redan flera år tidigare i en rapport skriven av Miller (2001) som menar att trots att 

bidragen till dessa verksamheter ökat är det ett lågt antal elever som deltar, enbart 

cirka 20 %. Miller (2001) framhäver vidare vikten av att dessa verksamheter 

utvecklas i den mån att de kan möta elevernas individuella behov i samarbete med 

skolorna. Frivillig skoltid, vare sig den är på skolan eleven tillhör eller utanför 

skolan, måste vara sammankopplad med skolan i sig. Verksamheten måste arbeta 

utifrån samma mål samt vara insatta i den forskning som bedrivs om lärande och 

elevers förutsättningar för lärande. Hon menar att det finns stora utmaningar och 
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flera aspekter som måste arbetas på och utvecklas för att frivilliga skola ska nå sin 

fulla potential (a.a.). 

Zimmer m.fl. (2010) menar att eleverna genom deltagande i frivilliga 

skolverksamheter presterar bättre resultat inom vissa ämnen, så som matematik men 

påvisar inga höjda resultat i andra ämnen, exempelvis språk. Detta kan handla om att 

lärare brister i sin kompetens eller sina undervisningsstrategier inom en del området 

eller också beror det på hur högt eller lågt man sätter ribban inom olika ämnen (a.a.). 

Genom deltagande i frivillig skoltid skulle elever kunna arbeta för att påverka och 

förbättra sin måluppfyllelse till både sin egen och skolans fördel.  

After School Alliance (2011) har i en rapport kollat på flera olika utvärderingar av 

diverse After School Programs, både de som är inriktade på akademisk hjälp och de 

som är inriktade på andra aktiviteter. Övervägande stor andel av utvärderingarna 

visade att elevers närvaro i skolan ökade då man deltog i någon form av frivillig 

skolverksamhet. Inte bara det faktum att man fysiskt befann sig i skolan utan även att 

aktivt deltaga i undervisningen ökade. Attityderna till skolan förbättrades och 

självförtroendet ökade hos många elever (a.a.). Likt resultaten från Zimmer m.fl. 

(2010)  visade dessa utvärderingar även vissa akademiska förbättringar i ämnen som 

matematik och läsning. Ett flertal elever visade högre resultat på prov och tester efter 

dem deltagit i dessa verksamheter (After School Alliance 2011). 

Att utvärderingar och studier visar dessa resultat tyder på att verksamheten i sig 

fungerar. I takt med att elevers måluppfyllelse går uppåt förbättras även andra 

aspekter hos deltagarna så som självförtroende och attityd. Då elever känner att 

skolan fungerar bättre och man klarar av undervisningen enklare än förut leder detta 

till en ökad självtillit. Att verksamheten medverkar i att öka elevers självförtroende 

är i sig mycket positivt, då ett ökat självförtroende leder till att man kan hantera 

motgångar bättre. I både skolan och livet kan man möta motgångar och har man ett 

bra självförtroende kan man ta sig igenom dessa lättare, dra lärdom av dem och 

vända dem till något positivt.  

2.5.3 Elevinflytande i skolan 

I Lgr11 är ett övergripande mål att eleverna ska utveckla ansvarstagande och 

inflytande över sina studier (SKOLFS 2010:37). Alla elever är olika individer med 

olika förutsättningar vilket gör att detta måste ske gradvis och på individnivå. Eleven 

i fråga måste själv vara mogen att ta det ansvar skolan kräver (a.a.). Frivillig skoltid 

handlar till stor del om elevansvar och elevinflytande. Det är i de flesta fall 

övervägande elevens ansvar att bedöma om det är av betydelse för dem att delta i 

frivillig skoltid samt vad man ska arbeta med under den tiden. Det handlar om att 

utveckla ett ansvarstagande för sina studier vilket är något som gradvis växer över 

åren. Redan efter SIA- utredningen och i Lgr 80 började det talas om vikten av 

elevansvar och elevinflytande i skolan som något som ska utvecklas med tiden 

(Lärarnas Historia, 2011). Dessa begrepp har funnits med en lång tid inom 

skolvärlden och har utvecklats med tiden. Frivillig skoltid är en tid som eleverna ska 

ha inflytande över. De ska få vara med och påverka vilka arbetsmetoder samt 

arbetsmaterial de skall använda i samspel med lärare som är med och stöttar och 

hjälper eleverna att utveckla ett ansvarstagande för sina egna studier.  
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En verksamhet där elever och lärare har bra samarbetsförhållanden samt där eleverna 

kan påverka sin inlärning är en verksamhet som präglas av elevinflytande (Selberg, 

2001). Elevinflytande ska leda till diskussioner och dialoger mellan de medverkande 

parterna och här är läraren som ledare en viktig förebild för eleverna då denne är 

med och stimulerar och påverkar elevernas utveckling. John Dewey (1859-1952) 

utvecklade tanken om samspelets betydelse för inlärning. Han menade att individer 

utvecklas ihop med andra, i ett samspel med omgivningen. En framträdande tanke i 

Deweys synsätt är att eleverna, på sin egen nivå, är ”… aktivt engagerade i att 

utforma sitt eget lärare…” (Selberg, 2001, s. 29). Att elever får chansen att vara med 

och både bestämma och utforma undervisningen har visat sig ha en positiv effekt, 

eleverna blir mer engagerade i undervisningen om de har något att säga till om (a.a.). 

I frivillig skoltid finns det möjlighet för eleverna att välja arbetsformer vilket i flera 

fall kan leda till ett större intresse för skolan.  

I en undersökning av Ekholm (1977)  uppdagades det att trots att elever hade lite 

inflytande i skolan ökade deras engagemang vid de tillfällen det gavs utrymme till 

elevpåverkan i olika arbetssituationer (a.a.). Regeringens proposition (1996/97:109) 

visar, utifrån flertalet undersökningar, att elevinflytandet i skolan är lågt. 

Undersökningar från skolverket stödjer detta, och visar vidare att elever vill ha ett 

inflytande över skolan, både på materialet och på undervisningens utformning (a.a.). 

Dock står det i Lgr 11, och tidigare läroplaner, att elever ska få ha inflytande i både 

arbetsformer och innehåll. Att utveckla skolan och förändra sina arbetssätt kan vara 

tvunget för att detta ska bli naturligt i den dagliga verksamheten. 
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3 SYFTE  

Syftet med vår studie är att undersöka attityder och åsikter hos elever, som tillhör 

grundskolor som erbjuder frivillig skoltid, angående verksamheten samt sitt 

deltagande i frivillig skoltid. Anledning till att undersöka dessa åsikter och attityder 

är att klargöra om det finns något behov av att låta verksamheten finnas kvar då den 

innebär en utgift för skolan. 

Vår övergripande frågeställning är:  

Vilka attityder och åsikter har elever som har tillgång till frivillig skoltid om 

verksamheten samt deltagandet i denna och hur mycket samt till vad används 

verksamheten? 

För att finna svar på vår frågeställning ställer vi följande delfrågor: 

• Skiljer sig attityder och åsikter angående verksamheten och deltagande i frivillig 

skoltid beroende av kön? 

• Skiljer sig attityder och åsikter angående verksamheten och deltagande i frivillig 

skoltid beroende av årskurstillhörighet? 

• Kan man finna skillnader i elevers attityder och åsikter angående verksamheten och 

deltagande i frivillig skoltid beroende av hur länge skolan erbjudit verksamheten? 
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4 METOD 

Nedan redovisar vi metoden för föreliggande uppsats. Inledningsvis förklarar vi 

undersökningsmetoden, vilken är en empirisk frågeundersökning. Vidare diskuterar 

vi urval av skolor, enkätens utformning, genomförande av enkätundersökningen, 

forskningsetiska principer, databearbetning, variabler samt reliabilitet och validitet 

för studien.  

4.1 Undersökningsmetod 

Eftersom vi i studien eftersträvade elevers egna attityder och åsikter var vi tvungna 

att söka svar hos just eleverna. Detta krävde att vi ställde frågor till elever i vad 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2009) kallar frågeundersökningar. 

Studien blev en empirisk frågeundersökning av attityder och åsikter hos elever på 

skolor som erbjuder frivillig skoltid. Enligt Esaiasson m.fl. (2009) klassificeras 

frågeundersökningar i två grupper, så kallade intervjuundersökningar och 

enkätundersökningar. Båda dessa undersökningar innebär kommunikation mellan 

forskaren och undersökningsobjekten men vid intervjuundersökningar sker det i form 

av samtal medan kommunikation vid en enkätundersökning sker skriftligt (a.a.). I vår 

undersökning valde vi att använda oss av en enkätundersökning då vi efterstävade ett 

högt deltagande av elever och undersöka deras attityder och åsikter om verksamheten 

och deltagande.   

Vid bruket av enkätundersökning som metod är förarbetet omfattande menar 

Ejlertsson (1996). Man måste läsa in sig på området, fundera på vad det är man vill 

fördjupa sig om, konstruera sina frågor och sedan bearbeta dessa för att det ska 

fungera så som man önskar. Vidare menar han att man vid enkätundersökningar kan 

garantera att alla deltagare får samma frågor med samma svarsalternativ som gör att 

materialet blir enklare att bearbeta (a.a.).  

4.1.1 Metodkritik 

Vid användandet av olika forskningsmetoder måste man vara medveten om kritik 

som finns emot metoden i fråga. Ett stort problem med enkätundersökningar är enligt 

Esaiasson m.fl. (2009) att de försvinner eller glöms bort och därmed resulterar i ett 

större bortfall än andra frågeundersökningar som exempelvis intervjuer. Både Kylén 

(1994) och Ejlertsson (1996) diskuterar bortfallet och menar på att studien inte är 

genomförbar utan en svarsfrekvens på minst 65 % till 90 %. Vetskapen om detta 

gjorde att vi bestämde oss för att vara närvarande vid de tillfällen som enkäten 

genomfördes vilket både garanterade att vi fick in svaren omgående samt att 

enkäterna genomfördes. Ett annat problem Esaiasson m.fl. (2009) framhåller är att 

man vid enkätundersökningar inte kan kontrollera att alla studieobjekten är 

sanningsenliga i sina svar men samtidigt menar de att detta inte är något större 

problem men något man måste ha i åtanke när man gör sin analys. Enligt Foddy 

(1995) är det också viktigt att uppmärksamma att resultaten kan bli missvisande då 

studieobjekten kan ge svar på sådant som man inte är insatt i enbart för att svara eller 

göra forskaren nöjd. 

Vidare menar Ejlertsson (1996) att enkäter gör att respondenten inte kan fråga 

forskaren om sådant denne inte förstår under undersökningstillfället men även detta 

löste vi genom vår närvaro vid tillfället då vi fanns tillgängliga för att reda ut 
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eventuella frågetecken. Han medvetandegör också att vissa studieobjekt kan ha svårt 

att läsa och skriva vilket kan leda till svårigheter att genomföra enkäten på det sätt 

den är avsedd att genomföras (a.a.). Detta var särskilt aktuellt för oss då studien 

innefattar elever som skulle kunna vara drabbade av sådan problematik.  

4.2 Urval av skolor 

Då vi i denna studie valt att undersöka behovet av frivillig skoltid på skolor som 

bedriver sådan verksamhet, var vi tvungna att kontakta skolor som erbjuder detta. En 

skola med sådan verksamhet hade vi kontakt med sedan tidigare och frågade 

ledningen om vi kunde få göra en undersökning med elever som tillhör skolan. 

Denna skola kommer nämnas som Skola A i studien. 

Vi ville ha ytterligare en skola som erbjuder sina elever frivillig skoltid och valde 

därför att nyttja Internet för att finna detta. Vi använde skolors egna hemsidor och 

tittade på elevernas scheman vilket ledde till att vi lokaliserade en sådan skola som vi 

kontaktade via telefon. Skolan, visade det sig under detta samtal, hade endast 

erbjudit verksamheten under pågående termin, ht 2011, och studien blev därmed 

ännu mer intressant då man kunde jämföra skolan med Skola A som erbjudit 

verksamheten under en längre tid, sedan 2008. Har tidsaspekten någon påverkan på 

användandet av verksamheten? Denna skola och ledning, som vidare i studien 

kommer kallas Skola B, deltog i studien då man var intresserad av resultatet av den 

satsning man gjort i och med införandet av frivillig skoltid i verksamheten. 

4.2.1 Skola A 

I samtal med ledning på Skola A fick vi följande information om deras frivilliga 

skola. Skolan, som är en 6-9 skola, införde frivillig skoltid ht 2008 och erbjuder detta 

en gång i veckan á 40 minuter. Vid detta tillfälle erbjuder man frivillig skoltid hos 

sju lärare som undervisar i svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, 

spanska, matematik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. 

Detta innebär att man erbjuder undervisning i tretton av grundskolans sjutton 

obligatoriska ämnen (Skolverket, 2011).  

Verksamheten utvecklades för att hjälpa eleverna med sitt skolarbete av ämneslärare 

och genom detta förbättra måluppfyllelsen. 

Lärarna arbetar på skolan och bedriver frivillig skoltid i de ämnen de undervisar i. 

De lärare som undervisar i frivillig skoltid uppfyller inte den gräns för 

undervisningstid på 18,5 timmar som man beslutat om på skolan och fyller därmed ut 

sin tid med sådan undervisning. Den totala kostnaden att bedriva frivillig skoltid är 

ungefär 200 000 kronor på år.  

Frivillig skoltid är inte obligatorisk utan väljer man att inte delta slutar man för 

dagen, då denna tid är placerad som sista lektion på dagen där man placerat en 

håltimme för eleverna. För de som utnyttjar tiden är det mycket upp till eleven själv 

att planera och organisera hur tiden ska läggas upp. Beroende på antalet elever som 

är hos respektive lärare kan man få mer eller mindre hjälp med det arbete man 

behöver utföra. Det är även möjligt att göra en överenskommelse mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare i individuell utvecklingsplan (IUP), åtgärdsprogram och 

skriftliga omdömen att eleven bör utnyttja frivillig skoltid.  
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4.2.2 Skola B 

I samtal med ledning på skola B fick vi följande information om deras frivilliga 

skola. Skolan, som är en 7-9 skola, införde frivillig skoltid aktuell termin, ht 2011, 

och erbjuder detta 60 minuter i veckan. Fyra lärare i ämnena svenska, engelska, 

moderna språk, matte, naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen och 

datakunskap är verksamma i frivillig skoltid. Beslutet om frivillig skoltid togs då det 

kom önskemål från både föräldrar och elever om en tid för studiestöd i skolan då inte 

alla elever har samma möjligheter att få hjälp i hemmet med skoluppgifter.  

Vid utformningen av frivillig skoltid som den ser ut idag beslutades att det skulle 

vara en bredd på ämneskunskaperna hos lärarna för att eleverna skulle få bästa 

möjliga stöd i olika ämnen. De 60 minuterna är frivilliga och ligger utanför de 

timmar eleverna är garanterade enligt skollagen (SFS, 2010:800). Dock kan det vid 

vissa tillfällen göras överenskommelser mellan skola-föräldrar och elev att eleven 

ska delta i frivillig skoltid av olika anledningar vilket kan nedtecknas i individuell 

utvecklingsplan (IUP), skriftliga omdömen och åtgärdsprogram. De lärare som är 

verksamma i frivillig skoltid har detta inlagt i sina veckoscheman vilket innebär att 

frivillig skoltid kostar skolan omkring 60 000 kronor om året.  

Det finns tankar på att utöka frivillig skoltid då det visat sig att resurserna verkar 

utnyttjas i stor utsträckning. Grupperna hos de olika lärarna brukar variera mellan 4-

15 elever varje vecka vilket gör att det så småningom kan komma att behövas utökas. 

Den utökning man i dagsläget funderar på är att erbjuda frivillig skoltid ytterligare en 

dag i veckan men även att utöka antalet ämnen man skall erbjuda är under 

övervägande. 

4.2.3 Elevgrupper 

Nedan tydliggör en tabell de förutsättningar vi hade för enkäten samt det antal 

besvarade enkäter vi fick in. Tabellen beskrivs med text för att förtydliga vad den 

visar.   

Tabell 4.1 visar deltagandet av antal per skola i förhållande till klass och 
kön 

Årskurs Antalet elever Antal besvarade 
enkäter 

Pojke Flicka 

 Skola A    

6 31 28 - 1 18 9 

7 24 23 12 11 

8 20 12 8 4 

9 29 26 14 12 

  89 - 1 52 36 

 Skola B    

7 22 21 - 1 14 6 

8 22 17 4 13 

9 24 19 8 11 

  57 - 1 36 30 
 

Summa 172 146 - 2 78 66 
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Besvarade enkäter per årskurs       

Åk 6 28 - 1  Åk 7 44 - 1  Åk 8 29 Åk 9 45  

Hade alla elever varit närvarande vid det aktuella studietillfället hade vi fått 172 

besvarade elevenkäter. Dock saknades sammanlagt 26 elever under de två dagar vi 

besökte skolorna vilket innebar att vi fick ett bortfall på drygt 15 %. Dessutom valde 

sammanlagt två elever att inte färdigställa eller fylla i enkäten vilket gav ytterligare 

ett bortfall på drygt 1,5 %, vilket ger ett totalt bortfall på drygt 16 %. Vår 

svarsfrekvens blev därmed knappt 84 % besvarade enkäter, vilket är långt bättre än 

mellan 50 % och 75 % som Trost (2007) menar på att man kan få räkna med vid 

enkätundersökningar. Den goda svarsfrekvensen anser vi berodde på att vi själva 

besökte skolorna och presenterade vår studie istället för att skicka ut enkäterna till 

skolorna och lägga över ansvaret om att göra enkäten på lärarna. 

4.3 Enkätens utformning 

Vid skapandet av enkäter är det återigen viktigt att ha ett tydligt syfte med studien 

för att inte ställa frågor som hamnar utanför ramarna av det man ämnar undersöka 

(Trost, 2007). Både Trost (2007) och Kylén (1994) är överens om att det är av 

betydelse hur man utformar frågeformuläret, det vill säga både utseende och 

frågeformuleringar. Detta är något vi lade stor vikt på i utformningen av våra 

elevenkäter. Både frågeformuleringarna och frågeformulärets utseende bearbetades 

flera gånger för att vara säkra på att vår enkät uppfyllde kraven litteraturen tar upp. 

Likt ovanstående påpekar Foddy (1995) vikten av ett välformulerat frågeformulär för 

att försäkra att undersökningsobjekten tolkar frågorna som forskarna vill. För att 

undersökningsobjekten skall förstå frågorna bör de vara korta och endast innehålla 

en fråga. Förutom frågorna valde vi att på vissa ställen lägga till 

kommentarsmöjligheter då detta kan ge oss en ökad insyn i elevernas attityder och 

åsikter och som sedan kan användas i resultatet.  

Ejlertsson (1996) anmärker att även om forskaren är fullt införstådd med den 

bakomliggande tanken med frågorna, är detta inte självklart hos den som svarar och 

menar att man bör utföra en pilotstudie för att testa att undersökningsobjekten tolkar 

frågorna på rätt sätt (a.a.).   

4.3.1 Pilotstudie 

För att kontrollera vår egen enkät genomförde vi en pilotstudie med en liten grupp 

elever för att se om enkäten fungerade så som vi ämnat att den skulle, vidare om det 

behövdes göras ändringar. Vi valde att använda elever som tillhör en av de skolor 

som ingick i studien men inte var aktuella för den riktiga studien då Ejlertsson (1996) 

menar på att man vid en pilotstudie bör använda en grupp som inte skiljer allt för 

mycket från det undersökningsunderlag man ämnar använda. Vidare påpekar han att 

det är viktigt att man inte låter de som ingått i pilotundersökningen delta i den riktiga 

studien.   

Då pilotstudie är genomförd kan man göra de ändringar som uppdagades vid försöket 

för att färdigställa den slutgiltiga versionen av enkäten (Ejlertsson, 1996). Vår 

pilotstudie visade att vissa ändringar behövde göras i frågeformuleringar som 
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eleverna uppmärksammat, vidare att det fanns vissa konstruktionsfel i enkäten så 

som siffror som inte stämde ihop med de frågor de berörde.  

4.4 Genomförande av enkätundersökningen 

Vår enkätundersökning genomfördes under två heldagar, en dag på Skola A samt en 

dag på Skola B. På Skola A gjordes enkäten i fyra klasser medan den på Skola B 

gjordes i tre klasser. Vi valde att vara närvarande under undersökningstillfällena 

vilket medförde att vi kunde hjälpa eleverna och reda ut oklarheter som eventuellt 

kunde uppstå. Att vara närvarande garanterade även att svaren kom in då vi själva 

samlade in dessa när eleverna var klara.  

Innan enkäten delades ut berördes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se 

kapitel 4.5) genom att vi informerade eleverna om vilka vi är, undersökningens syfte, 

elevernas roll i detta samt deras rättigheter. Rättigheterna innefattade bland annat 

elevernas rätt att välja att inte delta eller avbryta enkäten när som helst, att resultatet 

skulle användas för att nå undersökningens syfte samt att all insamlad data skulle 

hållas anonym.  

Eleverna var positiva till undersökningen och alla utom två elever slutförde enkäten. 

Till vår glädje fick vi in väldigt mycket kommentarer till frågorna vilket gör att vi 

kan genomföra en mer detaljerad analys av insamlad data. Personliga kommenterar 

av denna karaktär är betydelsefulla då vi fick in extra information utöver det vi kan 

utläsa av frågorna som enbart kunde besvaras med kryss.  

4.5 Forskningsetiska principer 

Vid en forskarundersökning är det essentiellt för forskaren att betänka arbetets nytta i 

förhållande till undersökningsobjektens personliga integritet (Vetenskapsrådet, 

2002). Samtidigt finns det ett behov av att undersöka fenomen i samhället och 

därmed måste dessa aspekter ställas emot varandra i strävan mot att utveckla och 

förstå samhället. För att berättiga sin forskning skall man noggrant begrunda och 

använda Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta är fyra principer som 

finns för att undvika missbruk i förhållandet mellan undersökare och deltagare.  

Informationskravet innebär att forskaren informerar de deltagande om projektets 

syfte samt villkor för deltagande. Detta innebär att man informerar om frivilligheten 

att delta och möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst samt att empirin 

enbart skall användas i det presenterade arbetet.  

Samtyckeskravet kräver undersökningsdeltagarnas samtyckte om att ingå i 

undersökningen. Då undersökningen är av okänslig natur kan till exempel 

skolledning eller lärare ge tillstånd att utföra undersökningen. Konfidentialitetskravet 

innebär att man som forskare har tystnadsplikt om vad deltagarna delgett och en 

skyldighet att hålla insamlad data anonym. Empirin måste dessutom redovisas på ett 

sådant sätt att en enskild individ ej kan röjas i materialet. Den sista principen är 

nyttjandekravet som berör användandet av insamlad data. Det insamlade materialet 

skall användas i forskningens syfte och inte delges för andra ändamål.  

Enligt rekommendationer från Vetenskapsrådet kan berörda personer informeras om 

vart man kommer kunna ta del av resultatet vilket kommer bli aktuellt för oss då 
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bland annat skolledning och lärare är intresserade av vårt resultat. Detta kan i sin tur 

användas för vidare utveckling och för att upplysa elever om frivillig skoltids 

betydelse och innebörd.  

4.6 Databearbetning 

När enkätundersökningen genomförts bearbetades resultatet i Excel. Varje elev 

tilldelades en rad och varje fråga tilldelades en kolumn. För att kunna analysera 

resultatet var vi tvungna att ersätta svaren med en siffra eller kod.  

4.7 Variabler  

Olika variabler är de främsta verktygen en forskare kan använda i sitt arbete 

(Esaiasson m.fl., 2009). Esaiasson m.fl. (a.a.) menar dock på att detta sätt att arbeta 

ofta kan vara mödosamt och något man gärna tar avstånd från, men samtidigt 

nödvändigt för att kunna förklara fenomen utifrån olika grupper. 

Undersökningsobjekten i en studie blir till analysenheter som kommer kunna 

undersökas utifrån olika förutsättningar eller variabler (a.a.) I vår studie analyseras 

studieobjekten utifrån variablerna; kön, årskurstillhörighet samt om man tillhör Skola 

A, som erbjudit frivillig skoltid under en längre period, eller Skola B som endast har 

haft verksamheten under den aktuella terminen, ht 2011. Genom att använda dessa 

variabler kan vi i resultatet undersöka om något fenomen förekommer på grund av 

att man tillhör en viss grupp.  

4.8 Reliabilitet och validitet  

Vid forskning ställs krav på att studien man genomför skall ha hög reliabilitet 

samtidigt som den har god validitet för att ge korrekta resultat (Eljertsson, 1996).  

Med hög reliabilitet menar man att en studie som skulle upprepas på samma sätt, 

med samma frågor, vid ett annat tillfälle skulle ge samma resultat (Eljertsson, 1996). 

Vår studie, som syftade till att undersöka elevers attityder och åsikter, skulle kunna 

genomföras på samma sätt, vid ett annat tillfälle och ge liknande resultat. Vi är dock 

medvetna om att elevernas attityder och åsikter skulle kunna förändrats eller till och 

med att förutsättningar för elever skulle kunna förändras vilket skulle kunna ge andra 

resultat.  

Med god validitet menar man istället att studien mäter det den är avsedd att mäta 

(Eljertsson, 1996). Även Esaiasson m.fl. (2009) diskuterar i sin bok begreppet 

validitet och att forskare måste vara införstådda med att ens studie mäter det man 

påstår att den gör. För att försäkra oss om detta var vi varit tvungna att formulera ett 

tydligt syfte med precisa frågeställningar. Dessa blev sedan vår grund för de frågor vi 

ställde i vår enkätundersökning, för att kunna besvara dessa frågeställningar och leda 

till ett resultat. För att nå god validitet la vi ner omfattande tid på att skapa enkäterna, 

betänka våra frågor och sedan pröva dessa genom en pilotstudie (se kapitel 4.3). 

 



20 

5 RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet av vår studie och våra frågeställningar besvarar. 

Resultatet analyseras och jämförs utifrån våra variabler som är kön, ålder och tid 

skolan erbjudit frivillig skoltid för att finna eventuella skillnader och likheter mellan 

elevernas svar inom dessa.  

5.1 Åsikter och attityder om deltagande  

Här redovisas de åsikter och attityder eleverna avgett som berör deltagande i frivillig 

skoltid. Svaren redovisas beroende av kön, årskurstillhörighet samt vilken skola de 

tillhör för att visa på om det finns skillnader och likheter som skulle kunna härledas 

till om man är pojke eller flicka, att man tillhör en viss årskurs eller hur länge skolan 

har erbjudit denna verksamhet. 

5.1.1 Deltagande i frivillig skoltid 

Tabell 5.1 och 5.2 redovisar om och hur mycket man deltar i frivillig skoltid under 

en termin. Svaren illustreras beroende av kön, årskurs- och skoltillhörighet. 

Tabell 5.1 visar deltagande i frivillig 
skoltid beroende av kön 

 Pojkar Flickor 

Aldrig 22 17 

1-2 ggr 29 18 

3-5 ggr 18 18 

6-10 ggr 5 11 

11- 4 2 

 78 66 

Tabell 5.1 visar pojkar och flickors deltagande i frivillig skoltid under en termin. 

Nästintill 47 % av flickorna deltagit minst tre gånger medan motsvarande siffra för 

pojkar var knappt 35 %. Detta innebar att flickor deltar i lite högre grad än vad 

pojkar gjorde och därmed verkar det finnas en högre vilja hos flickor att delta i 

frivillig skoltid än pojkar. Detta kunde till exempel bero på att flickorna hade en 

större studievilja än vad pojkarna hade eller att flickorna hade ett större behov av att 

få stöd i sina studier och uppmuntran för sitt arbete. 

En annan anledning till det lägre deltagandet hos pojkar skulle kunnat bero på att 

man hade provat frivillig skoltid en eller ett fåtal gånger och insett att det inte 

passade en själv eller gjorde den nytta som man hoppats. 
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Tabell 5.2 visar deltagande i frivillig skoltid beroende av årskurs- 
och skoltillhörighet 

 A - 6 A - 7 A - 8 A - 9 B - 7 B - 8 B - 9 

Deltagande 27 23 12 26 20 17 19 

Aldrig 7 11 2 2 7 2 8 

1-2 ggr 9 7 2 9 10 5 5 

3-5 7 4 6 7 3 6 3 

6-10 2  1 6  4 3 

11- 2 1 1 2    

I tabell 5.2 visas hur stort deltagandet i frivillig skoltid var per årskurs samtidigt som 

den visar årskursernas tillhörighet till skola. Man måste vara uppmärksam på att 

svaren är uppskattningar av hur många gånger eleverna kunde minnas att de deltagit i 

frivillig skoltid och alltså inget svar som vi kan garantera stämmer.  

Den årskurs som i lägst utsträckning deltagit i frivillig skoltid var de i årskurs 7 där 

hela 42 % aldrig deltagit i frivillig skoltid.  I övriga klasser var siffrorna 26 % för 

årskurs 6, 14 % för årskurs 8 och 22 % för årskurs 9. 

Vi kunde också urskilja en ökning i hur mycket man deltog beroende av att man 

tillhörde en högre årskurs. Årskurs 6 visade dock på en avvikelse då 15 % deltagit i 

frivillig skoltid mer än fem gånger, medan endast 2 % i årskurs 7 hade deltagit mer 

än fem gånger. I årskurs 8 hade 21 % deltagit i frivillig skoltid mer än fem gånger 

per termin och i årskurs 9 var motsvarande siffra 24 %. Detta kan ha flera olika 

förklaringar där en kan vara att eleverna med åldern utvecklar en mognad, med 

årskurs 7 som undantag, och tar ett större ansvar över sitt skolarbete genom att 

utnyttja den tid som skolan erbjuder på den egna fritiden. Samtidigt menar vi att 

deltagandet i frivillig skoltid många gånger kan bero på lärarnas attityder samt vilken 

ansträngning de lägger på att uppmuntra sina elever att gå, genom att informera om 

verksamheten och påminna om den. En elev i årskurs 7 som aldrig deltagit i frivillig 

skoltid skrev: 

Jag funderar på att gå ibland. Men jag tycker vi fått för lite info om det  

Att vissa årskurser hade högre deltagande, kan då bero på att vissa lärare försöker 

påverka de elever man är klassförståndare för till att medverka i verksamheten och 

pratar om möjligheten medan andra inte gör det i samma utsträckning. Undervisar 

eller ansvarar man som lärare själv över frivillig skoltid försöker man eventuellt 

influera sina elever mer till att delta än vad andra gör. 

Den avvikelse årskurs 6 visade är inte helt enkel att förstå. Den kunde dock tänkas 

bero på, som det nedan kommer redovisas, att kamrater är viktigt för dessa elever 

och deltar ens egna kompisar deltar man gärna själv. Frivillig skoltid blir då tid för 

ytterligare umgänge, en social verksamhet där utbildning har en mindre betydelse. Vi 

var dock tvungna att vara införstådda med att eleverna i de 7:or som undersökts kan 

ha en rådande kultur i klassen som är att man inte skall delta i verksamheten och 

grupptryck kan ha stor betydelse i denna ålder. 

Tabell 5.2 visar också deltagandet i frivillig skoltid på respektive skola. På Skola A 

hade 25 % av eleverna inte deltagit i frivillig skoltid medan 30 % av Skola B:s elever 
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gett samma svar. Dock var det väldigt många på Skola B som någon gång deltagit i 

frivillig skoltid i förhållande till den korta period skolan erbjudit detta. Man hade 

alltså lyckats få väldigt många att prova detta under terminen även om det bara är 13 

% som varit mer än fem gånger. Detta är inte heller någon liten andel om man jämför 

med Skola A som haft verksamheten under en mycket längre period, men ändå inte 

haft mer än 17 % som deltagit mer än fem gånger. Det man däremot lyckats med är 

att få 7 % att delta 11 gånger eller fler där Skola B inte har någon som nått detta 

deltagande. 

5.1.2 Vad man arbetar med på frivillig skoltid 

Tabellerna 5.3 och 5.4 redovisar vad eleverna svarat att de sysselsätter sig med när 

de deltar i frivillig skoltid. Svaren åskådliggörs utifrån årskurstillhörighet och 

skoltillhörighet. 

 Tabell 5.3 visar om man utför vissa arbeten på frivillig skoltid beroende av 
vilken årskurs man tillhör 

 6  7  8  9  

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Läxa 18 2 22 3 18 6 20 15 

Fördjupningsarbete 8 11 5 20 12 12 17 17 

Rester 9 10 12 13 18 6 24 10 

Läsa till prov 14 5 15 9 16 8 20 15 

Repetera 
lektionsinnehåll 

6 14 6 18 7 18 12 22 

Frivilligt arbete 7 12 6 19 9 16 13 22 

Annat 8 12 6 17 12 10 12 23 

Tabell 5.3 visar vad eleverna i olika årskurser sysselsätter sig med när de deltar i 

frivillig skoltid. Att det inte alltid var samma summa angivna svar i varje årskurs 

berodde på att man antingen missat eller valde att inte svara rörande vissa 

sysselsättningar vilket kunde bidra till att resultatet var något missvisande. Vi ansåg 

dock att denna felmarginal var så liten att det inte påverkade våra slutsatser. 

Att sysselsätta sig med läxor när man deltog i frivillig skoltid blev ovanligare ju äldre 

man blir, 90 % av 6:orna gör läxor, 88 % av 7:orna, 75 % av 8:orna samt 66 % av 

9:orna har svarat detta. Läxarbete visade sig vara en vanlig sysselsättning i alla 

årskurser då man verkade se verksamheten som en möjlighet till avlastning av sin 

arbetesbörda. En elev i årskurs 6 stärkte sitt svar med följande kommentar: 

Jag gör läxorna så att jag slipper göra dem hemma  

Att man var mindre benägen att arbeta med läxor ju äldre man blir kan eventuellt 

bero på en medvetenhet om hur annat skolarbete kan leda till bättre resultat och 

betyg med åldern vilket illustrerades av en elev i årskurs 9:s kommentar: 

ökar mitt engelska ordförråd något då jag gjort extra uppgifter i engelska…  

Arbeta med rester man har i något ämne var vanligare hos de äldre eleverna i årskurs 

8 och 9 där 75 % respektive 70 % menade detta medan elever i årskurs 6 och 7 hade 

en svarsfrekvens på 47 % respektive 48 % i samma fråga. Den stora benägenheten att 

arbeta med rester ju äldre man blir kan bero på att man börjar närma sig slutet av 
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grundskolan och känner att skolarbetet måste färdigställas. Vidare kan det bero en 

ökad arbetsbörda i de högre årskurserna vilket kan resultera i att fler elever halkar 

efter i något ämne medan de yngre kan färdigställa allt arbete på lektionerna. 

Läsning inför prov på frivillig skoltid var vanligare ju yngre man är med en viss 

avvikelse hos 7:orna. 73 % av 6:orna, 62 % av 7:orna, 66 % av 8:orna  samt 57 % av 

9:orna hade avgett att de åtminstone ibland läser inför prov när de deltog i frivillig 

skoltid. De äldre eleverna kan vilja studera någon annanstans där de kan sitta i sin 

ensamhet och fokusera på det man läser medan de yngre kan ha ett behov att sitta 

bland andra och har ett större behov av att kunna diskutera. 

Mindre betydande sysselsättningar var repetition av lektionsinnehåll, arbete med 

frivilligt material samt annat som gjordes av mindre än 50 % av eleverna, med en 

avvikelse hos elever i årskurs 8 där 54 % svarade att de sysselsätter sig med annat. 

Annat kunde enligt två elever i årskurs 8, genom sina kommentarer, handla om att 

man fullgjorde sin kvarsittning under tiden för frivillig skoltid vilket visade att man 

hittat en tid för att genomföra denna sanktion som för lärare kan vara svår att finna 

då deras scheman oftast redan är fullspäckade. 

Tabell 5.4 visar om man utför vissa arbeten på 
frivillig skoltid och hur mycket beroende av den 
skola man tillhör 

Variabel Skola A Skola B 

 Ja Nej Ja Nej 

Läxor 39 16 29 10 

Fördjupnings-
arbete  

30 33 12 27 

Rester 43 18 18 21 

Läsa till prov 40 23 25 14 

Repetera 
lektionsinnehåll 

21 43 10 29 

Frivilligt arbete 25 40 10 29 

Annat 27 36 11 26 

Tabell 5.4 visar vad elever gör på frivillig skoltid beroende av om de tillhör Skola A 

eller Skola B. Här sågs skillnader som tyder på att man med tiden lyckats utveckla 

verksamheten på Skola A där man bedrivit denna under en längre tid än vad Skola B 

har. Detta genom att man på Skola A fått sina elever, att i större utsträckning, variera 

sina arbetssysslor när man deltog i frivillig skoltid än eleverna på Skola B. På båda 

skolorna var läxläsning det som utförs av flest elever, 87 % på Skola A och 74 % på 

Skola B hade svarat detta. Att man gör läxor när man deltog i verksamheten kan 

bidra till att fler läxor blir gjorda och inte glöms bort. 

På Skola A var det en betydande andel elever, 69 %, som arbetade med någon rest 

man hade medan 43 % av eleverna på Skola B säger detsamma. Detta tyder på att 

frivillig skoltid har utvecklats till att ge mer tid till övriga skolan genom att elever 

kan göra eventuella rester där och lärare inte behöver finna tid till detta i de ordinarie 

lektionstimmarna som oftast är knappa ändå. 
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Läsning till prov var lika vanligt då 63 % av eleverna på Skola A, respektive 64 % på 

Skola B angav denna sysselsättning. Frivillig skoltid kan ge möjlighet till 

diskussioner och förklaringar som sedan kan visa sig positiva för det egna 

provresultatet.  

Resterande sysselsättningar arbetades med av mindre än 50 % men som tidigare 

nämnts, i större utsträckning på Skola A än på Skola B. 

5.1.3 Anledningar till deltagande i frivillig skoltid 

Tabellerna 5.5 och 5.6 redovisar anledningar till elevers deltagande i frivillig skoltid. 

Svaren redovisas beroende av kön och årskurstillhörighet. När eleverna tillfrågades 

om anledningarna till deltagande i frivillig skoltid tilläts de markera de alternativ 

som stämde för dem. Då eleverna fick ange fler än ett svar är det sammanlagda 

resultatet 231 förkryssade anledningar vilket överstiger de 105 elever som någon 

gång deltagit i frivillig skoltid. Detta innebär att många har flera anledningar till 

deltagande i frivillig skoltid. 

Tabell 5.5 visar varför man deltar i 
frivillig skoltid beroende av kön 

 Pojke Flicka 

Inte få underkänt 25 16 

För högre betyg 24 25 

Komma ifatt 33 28 

Inte förstår 11 16 

Lärare säger 10 8 

Förälder säger 9 6 

Annat 9 11 

Tabell 5.5 visar varför man deltar i frivillig skoltid beroende av kön. Ungefär lika 

stora andelar av pojkar respektive flickor deltog i frivillig skoltid för att komma ifatt 

i ett eller flera ämnen, cirka 58 %. Detta var för övrigt den vanligaste anledningen till 

deltagande både hos pojkar och hos flickor. En större andel pojkar, 43 mot 33 % 

deltog för att de inte ska bli underkända i något ämne medan en större andel flickor 

51 mot 43 % deltog i strävan mot ett högre betyg. Känslor om att ligga närmre ett 

underkänt betyg verkar vanligare hos pojkar medan flickor verka känna att de är 

närmre ett högre betyg. En flicka skrev att hon deltar i frivillig skoltid för: 

Att jobba på mitt betyg  

En skillnad mellan könen sågs också gällande att flickor i större utsträckning, 33 mot 

20 % deltog för att de inte förstår något ämne. Den enklaste tolkningen av detta 

resultat kan vara att pojkar ha lättare att förstå än flickor. Dock är det troligare att 

flickor är mer medvetna om att de inte förstår eller att de är villiga att göra något åt 

att man inte förstår medan pojkar låter det passera. 

Övriga anledningar till att delta i frivillig skoltid var ungefär lika vanliga hos både 

pojkar och flickor och var av mindre betydelse bland dem.  
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Tabell 5.6 visar varför man deltar i frivillig skoltid i 
förhållande till årskurstillhörighet 

Variabel 6 7 8 9 Summa 

Inte få underkänt 7 8 10 16 41 

Få högre betyg 7 11 14 17 49 

Komma ifatt 11 11 16 23 61 

Inte förstår 2 3 7 15 27 

Lärare säger 1 3 9 5 18 

Föräldrar säger 2 6 3 4 15 

Annat 8 4 5 3 20 

I tabell 5.6, berörande anledningar till deltagande i frivillig skoltid, kunde vi tydligt 

urskilja att den främsta anledningen till deltagande i verksamheten, för alla årskurser, 

var behovet att komma ifatt i något ämne vilket var allra störst i årskurs 9 där 66 % 

av de deltagande eleverna svarat att deltog med åtminstone detta som anledning. 

Bland 8:orna var detta en nästan lika vanlig anledning till deltagande på 64 %. Minst 

vanligt var det hos elever i årskurs 7 där 44 % deltog av denna anledning medan 55 

% i årskurs 6 svarade detta. Detta är en antydan om att många elever i skolan ligger 

efter i något ämne och behöver tid för att kunna komma ifatt. Det kan många gånger 

vara svårt att hitta tid till restarbete under vanlig undervisningstid om inte elever får 

omfattande tid för eget arbete på sina lektioner och läraren då kan erbjuda eleven att 

genomföra sådant arbete. Annars får läraren och eleven försöka pussla ihop tiden och 

hitta någon tidpunkt utan att det påverkar annat skolarbete. Frivillig skoltid erbjuder 

just sådan tid då restarbetet inte kommer i vägen för något annat som måste göras 

och kan sätta igång en kedjereaktion, där eleven genomför en uppgift denne ligger 

efter med men samtidigt inte hinner slutföra något annat. 

Den frivilliga tiden verkade också, enligt resultatet, vara något man deltog i med sitt 

betyg i åtanke. Strävan efter ett högre betyg som anledning till att delta i frivillig 

skoltid svarade 35 % i årskurs 6, 44 % i årskurs 7, 56 % i årskurs 8 samt 49 % i 

årskurs 9. Vi kan därmed skönja ett mönster då man verkar delta för att få ett högre 

betyg ju högre upp i årskurserna man når, med en avvikelse hos årskurs 9 även om 

de angett denna anledning mer än både 7:or och 8:or. Man anser troligtvis att bra 

betyg och resultat blir viktigare ju äldre man blir och är villig att arbeta för att avsluta 

sin grundskoletid med detta. Detta kan även kopplas till att elever i årskurs 9 i störst 

utsträckning, 46 % har avgett att anledningen till att de deltar är att inte få underkänt 

följt av årskurs 8 med 40 %, årskurs 6 med 35 % och årskurs 7 med 32 %. Utökad 

skoltid med lärare ansåg därmed många kunde vara till hjälp för att få ett bättre 

betyg, både hos de som är närmre ett underkänt betyg och de som kan nå högre 

betyg, och bidrar därmed till en högre måluppfyllelse för elever och skolan. Vi 

förstod också att de egna betygen har stor betydelse för elever då man tar av sin fritid 

till att vara på skolan för att försöka påverka detta. 

Att man deltar för att man inte förstår något ämne var också vanligast i årskurs 9 där 

43 % angett detta som anledning. Även i årskurs 8 var detta en ganska vanlig 

anledning, 28 % angav detta medan mindre än 13 % i övriga klasser svarat så. Detta 

skulle också kunna härledas till betygens större betydelse i de högre årskurserna och 

att man är orolig för att man inte kommer prestera bra om man inte förstår. Samtidigt 

innebär högre årskurser en ökning i svårighetsgrad i skolans ämnen som kan 

innebära att det faktiskt är fler som inte förstår i 8:an och 9:an. 
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Även påverkan till deltagande i verksamheten på grund av att lärare eller förälder 

säger så är anmärkningsvärd. Det var vanligast att elever i årskurs 8 påverkats av 

lärare till att delta då minst dubbelt så stor andel än i resterande årskurser angett 

detta. Att istället påverkats av föräldrar till att delta var minst dubbelt så vanligt hos 

elever i årskurs 7 än i övriga årskurser. Det är alltså vissa elever som inte går på 

frivillig skoltid av enbart egen vilja utan blir tillsagda att utnyttja tiden. För vissa är 

detta nödvändigt då alla inte har den självinsikten att man behöver delta medan andra 

självständigt kan ta detta beslut. Av de 33 svar som avgetts om att deltagande i 

frivillig skoltid för att antingen lärare eller förälder säger att man ska, hade fem 

elever angivit båda dessa anledningar. Därmed var det ändå 28 av 105 elever som 

inte deltar enbart av egen vilja vilket motsvarar cirka en fjärdedel av alla som någon 

gång deltagit i frivillig skoltid.  

Årskurs 6 avvek från övriga årskurser då det gällde huruvida de har andra 

anledningar till att delta i frivillig skoltid. I årskurs 6 har nämligen 40 % avgett andra 

anledningar till deltagande mot högst 20 % i övriga årskurser. 

5.2 Åsikter och attityder om verksamheten 

Här redovisas åsikter och attityder elever avgett angående verksamheten frivillig 

skoltid. Svaren redovisas beroende av kön, årskurstillhörighet samt vilken skola de 

tillhör för att visa på om det finns skillnader och likheter som skulle kunna härledas 

till om man är pojke eller flicka, att man tillhör en viss årskurs eller hur länge skolan 

har erbjudit denna verksamhet. 

5.2.1 Åsikter om frivillig skoltid 

Tabellerna 5.7, 5.8, 5.9 och 5.10 visar vad elever tycker om frivillig skoltid. 

Tabellerna kommer jämföras ut ett årskursperspektiv för att se eventuella mönster 

samt synliggöra skillnader och likheter i elevers åsikter och attityder beroende av 

vilken årskurs man tillhör.   

Tabell 5.7 visar om man tycker att frivillig 
skoltid är bra för att det finns lärare där som 
kan hjälpa till i förhållande till årskurstillhörighet 

 
6 7 8 9 

Stämmer ej 1 2  1 

Stämmer delvis 8 4 9 15 

Stämmer helt  11 16 16 17 

 

20 22 25 33 

Tabell 5.7 visar tydligt att övervägande andel av eleverna ansåg att lärarna har en 

stor betydelse för verksamheten. Flertalet elever i alla klasser svarade att lärares 

närvaro betyder mycket och max 9 % per årskurs har sagt att det inte stämmer alls att 

frivillig skoltid är bra för att det finns lärare där. Det intressanta är att denna 

procentsats motsvarar vad årskurs 7 svarat trots att det är elever i årskurs 7 som är 

mest nöjda med att de fanns lärare där, vilket 72 % svarat. Två elever i årskurs 9 

respektive 8 skrev följande om frivillig skoltid relaterat till lärares närvaro och 

möjlighet till hjälp:  

Man får mer tid med läraren så att de kan hjälpa en. 
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Att få sitta med en lärare man gillar och kommer bra ihop med och få hjälp och råd  

Dessutom svarade 55 respektive 51 % i årskurserna 6 och 9 att det stämmer helt att 

frivillig skoltid ger ytterligare tid och hjälp av lärare vilket innebär att nästan hälften 

av de deltagande eleverna i dessa årskurser inte är helt övertygade om detta 

Tabell 5.8 visar om man tycker frivillig skoltid 
är bra för att det finns klasskamrater där som 
man kan jobba tillsammans med beroende av 
årskurstillhörighet 

 6 7 8 9 

Stämmer ej  4 3 9 

Stämmer delvis 8 10 10 13 

Stämmer helt 12 10 11 10 

 20 24 24 32 

Tabell 5.8 visar att övervägande andel elever tyckte det var bra att det finns 

klasskamrater på frivillig skoltid som de kan både arbeta tillsammans med eller ta 

hjälp av om det finns behov. Dock kan vi även här se en avvikelse i årskurs 9 där 

ungefär en tredjedel av eleverna ansåg att kamrater inte har betydelse alls. Vi kan 

enbart spekulera i anledningar till detta skulle kunna bero på att kamrater antingen 

stör ens koncentration och arbete eller att elever i årskurs 9 är mer självständiga och 

föredrar att arbeta enskilt. Vidare visade årskurs 6 en avvikelse där alla svarat att 

kamrater har någon slags betydelse. Anledningen till detta kan eventuellt vara att 

elever i årskurs 6 har ett större socialt behov där kamrater spelar en stor roll i livet. 

Två flickor i årskurs 6 uttryckte detta med följande kommentarer om kamraters 

betydelse:  

Att jag kan göra mina läxor tillsammans med kompisar, så det blir roligare  

Jag brukar bara va där för att va med kompisar 

Tabell 5.9 visar om man tycker frivillig skoltid 
är bra för att den erbjuder en lugn arbetsmiljö 
beroende av årskurstillhörighet 

Variabel 6 7 8 9 

Stämmer ej 2 4 3  

Stämmer delvis 10 11 16 20 

Stämmer helt 8 10 5 13 

 20 25 24 33 

Tabell 5.9 visar att majoriteten av alla årskursernas elever är överens om att frivillig 

skoltid till vis del är en lugn miljö. Dock har endast 21 % av eleverna i årskurs 8 

svarat att det stämmer helt att frivillig skoltid erbjuder en lugn studiemiljö medan 

andelen i övriga årskurser är det dubbla. Att majoriteten av eleverna svarat delvis 

härleder vi till, likt övrig skolmiljö, att även frivillig skoltid ibland kan vara en stökig 

och högljudd miljö, trots att elevantalet ofta är lägre än i den vanliga 

skolverksamheten. Det är viktigt att ha arbetsmiljön i åtanke så att syftet med 

verksamheten inte glöms bort. Många gånger erbjuder dock frivillig skoltid en 

lugnare miljö än det vanliga klassrummet som en årkurs 9-elev uttryckte: 

… jag förstår om man är ensam och inte en hel klass  
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Att tillägga är också att det i årskurs 9 inte är någon som anser att frivillig skoltid 

inte är en lugn studiemiljö alls. 

Tabell 5.10 visar om man tycker frivillig 
skoltid är bra för att den erbjuder tid för att 
komma ifatt och ta igen sådant man missat i 
förhållande till årskurstillhörighet 

 6 7 8 9 

Stämmer ej 1 2 1  

Stämmer delvis 3 4 3 4 

Stämmer helt 16 18 21 31 

Tabell 5.10 visar fördelningen av elevers åsikter beroende av årskurstillhörighet om 

frivillig skoltid erbjuder tid för att ta igen sådant man missat. Minst 75 % av eleverna 

i varje årskurs instämde helt i att frivillig skoltid erbjuder tid för att arbeta med något 

man måste ta igen eller har missat. Man kunde också urskilja en viss tendens till att 

äldre elever, i större utsträckning var av denna åsikt än vad de yngre var. Att en 

större andel i årskurs 8 och 9 ansåg att frivillig skoltid erbjuder tid för att ta igen 

sådant man missat kan bero på att detta är viktigare för dem då de måste slutföra sina 

uppgifter innan de avslutar sina studier på skolan. Elever i andra årskurser har inte 

denna press på sig i samma utsträckning och kan därmed skjuta på det om man 

önskar. En elev årskurs 8, skrev följande om vad denne ansåg vara positivt med 

frivillig skoltid: 

Att jag har kunnat ta igen saker jag har missat. Det är bra att veta att man kan få extra 

hjälp om det är något man inte förstår 

Sammanfattningsvis visar tabellerna att läraren har en vital roll i frivillig skoltid. Vi 

kunde urskilja ett mönster i svaren som visade att läraren är viktigare ju yngre man 

är, dock med en avvikelse hos årskurs 6. Med åldern verkar det utvecklas en större 

självständighet hos eleverna, att sexorna däremot visade ett lågt resultat kan bero på 

att de har ett större socialt behov och utbildningen har i nuläget lägre betydelse.  

Klasskamraters betydelse i frivillig skoltid var större hos de yngre eleverna. De 

visade upp ett större behov av detta, ett behov som sedan minskar med åldern. Att 

årskurs 9 hade det lägsta resultatet i denna fråga kan som tidigare sagt bero på ett 

större anvarstagande och en mognad hos eleverna. De ska så småningom in på 

gymnasiet vilket betyder att de måste ligga i fas i alla ämnen. Att ha klasskamrater 

omkring sig kan säkerligen i många fall distrahera och leda fokus iväg från studierna 

vilket skulle kunna vara en anledning till att flera av eleverna i årskurs 9 inte ansåg 

detta vara av större betydelse.  

Att frivillig skoltid erbjuder en lugn miljö såg vi ingen större skillnad i mellan 

årskurserna. De flesta antalet elever i alla årskurser sa att det stämmer delvis. En 

anledning till detta kan vara att ett ökat elevantal i flera grupper leder till en stökigare 

miljö samt att möjligheten till att arbeta i grupp kan leda till att ljudnivån höjs då 

grupparbete i flera fall kan spåra ur och leda till okoncentration hos eleverna. Miljön 

i klassrummet är lärarens huvudansvar, denne måste försöka arbeta för att alla elever 

får den arbetsro de behöver för att kunna studera och då kan det vara bra att ha 

alternativa lösningar för det elever som på ett påtagligt sätt störs av ljudnivån.  
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5.2.2 Attitydförändring gällande frivillig skoltid 

I tabellerna 5.11 & 5.12 redovisas eventuella förändringar i elevernas attityd till 

frivillig skoltid från det att man började delta i verksamheten till hur det ser ut i 

dagsläget beroende av årskurs- och skoltillhörighet. Endast elever som deltagit i 

verksamheten har besvarat frågan. 

Tabell 5.11 visar om attityden till frivillig skoltid har 
förändrats från det man började delta i verksamheten till 
idag beroende av årskurstillhörighet 

 6 7 8 9 

Trivs sämre med frivillig skoltid 1  1 1 

Trivs bättre med frivillig skoltid 4 5 12 6 

Ingen förändring 13 15 12 26 

Tabell 5.11 visar om elevers attityd till frivillig skoltid förändrats beroende av 

årskurstillhörighet. Även här kunde vi urskilja att den största andelen elever hade 

samma attityd till verksamheten idag som när de började delta. Dock såg vi en 

markant skillnad i årskurs 8 där lika stor andel elever ansåg att attityden förändrats 

till det bättre som de som hade samma attityd. 48 % av eleverna i årskurs 8 trivs 

bättre med frivillig skoltid i dagsläget, en sådan hög procentsats kunde vi inte 

urskilja i någon annan årskurs där alla ligger under 25 %. Varför just årskurs 8 hade 

denna attitydförändring kan vi inte spekulera i. De tillhör inte den elevgrupp som 

kunnat delta under längst tid, där man anpassats och vant sig vid arbetsmetoden och 

inte heller kortast tid, då verksamheten skulle kunna ses som ny och spännande. 

Tabell 5.12 visar om attityden till frivillig skoltid har 
förändrats från det man började delta i 
verksamheten till idag beroende av skoltillhörighet 

Variabel Skola A Skola B 

Trivs sämre med frivillig skoltid 1 2 

Trivs bättre med frivillig skoltid 18 9 

Ingen förändring 44 22 

 63 33 

Tabell 5.12 redovisar om attityden till frivillig skoltid förändrats i förhållande till om 

man tillhör Skola A eller Skola B. Resultatet visade ingen skillnad beroende av 

skoltillhörighet. Dock visar även denna tabell att det största antalet elever, 70 % på 

Skola A och 67 % på Skola B, inte visar någon attitydförändring följt av 28 % mot 

27 % som trivs bättre i dagsläget.  

5.2.3 Vem frivillig skoltid är anpassad för 

Tabellerna 5.13 och 5.14 redovisar för vem elever anser att frivillig skoltid vara 

anpassad för beroende av kön och årskurstillhörighet och har ställts till alla deltagare 

i studien. 
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Tabell 5.13  visar för vem man 
anser att frivillig skoltid finns för 
beroende av kön 

 Pojkar Flickor 

För skolsvaga 35 11 

För skolstarka 1  

För alla 39 52 

Tabell 5.13 visar vem man anser att frivillig skoltid är anpassad för beroende av kön. 

Tabellen visade att både killar och tjejer i alla årskurser ansåg att frivillig skoltid 

finns till antingen för de svaga eleverna eller lika mycket till för alla elever, utom en 

kille i årskurs 6 som menar att verksamheten är för de skolstarka eleverna. När man 

tittade på hur killar och tjejer svarat kan man skönja en skillnad dem emellan. Att 

anse att frivillig skoltid är skapad främst för svaga elever var vanligare hos killar där 

sammanlagt 47 % ansåg detta medan 17 % tjejer menade detsamma.  Bland tjejerna 

var det istället 83 % mot 52 % av killarna som ansåg att frivillig skoltid var anpassad 

lika mycket för alla elever oberoende av sin kunskapsmässiga nivå i skolan. 

Att nästan hälften av killarna har svarade att de ansåg att frivillig skoltid vara 

anpassad mest för skolsvaga eleverna gentemot ungefär en sjättedel av tjejerna, tyder 

på att killar hade en annan attityd till verksamheten. Att denna attityd fanns skulle 

eventuellt kunna medföra att skolstarka killar inte utnyttjar tiden eller att man inte 

vill gå för att man är rädd att uppfattas som en svag elev för att man befinner sig på 

frivillig skoltid. Vår studie har dock inte tagit någon hänsyn till elevers 

skolprestationer och kan därmed inte konstatera att detta är fallet utan istället endast 

uppmärksamma lärare och rektorer om att denna attityd finns så att man vidare kan 

arbeta för att de skolstarka också finns med i verksamheten. Man måste dock beakta 

möjligheten att flickorna svarat såsom de trodde att vi som forskare eller lärare 

önskade att de skulle svara och därmed valt det mer demokratiska alternativet. Detta 

kan man till exempel ana i en flickas kommentar efter att ha svarat att frivillig skoltid 

är för alla elever: 

Jag tycker alla har rätt att få hjälp  

Tabell 5.14 visar för vem man 
anser att frivillig skoltid finns för i 
förhållande till årskurstillhörighet 

Variabel 6 7 8 9 

För skolsvaga 8 10 10 18 

För skolstarka 1    

För alla 18 29 19 25 

Tabell 5.14 visar elevers, i olika årskurser, åsikter om för vem frivillig skoltid är 

anpassad för. Här såg vi att en övervägande del av eleverna i alla årskurser ansåg att 

frivillig skoltid var till för alla elever, det vill säga både skolstarka och skolsvaga 

elever. Dock kunde vi se en viss ökning i att verksamheten sågs som något för 

skolsvaga elever ju äldre de är med en viss skiljaktighet hos elever årskurs 7. 30 % 

av elever i årskurs 6, 24 % av elever i årskurs 7, 34 % av elever i årskurs 8 samt 42 

% av elever i årskurs 9 menar att verksamheten främst var anpassad för skolsvaga 

elever. Denna meningsskillnad kan vi endast spekulera i men skulle kunna bero på 

att de äldre eleverna, åtminstone på Skola A, har deltagit under en längre period och 
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att det då har visat sig att man fått mer hjälp med sådant som man är tvungen att 

slutföra för att få ett betyg. Samtidigt har extrauppgifter och frivilligt arbete som kan 

tänkas mer lämpligt för skolstarka, erbjudits i mindre utsträckning. 

5.2.4 Skall frivillig skoltid finnas kvar 

Tabellerna 5.15 och 5.16 redovisar alla respondenters svar angående om man vill att 

frivillig skoltid skall finnas kvar oberoende av om man deltagit i verksamheten eller 

inte. Tabell 5.17 som ger en generell bild av vad alla elever tycker beroende av hur 

mycket man deltagit i frivillig skoltid, berör varken kön, årskurs- eller 

skoltillhörighet men ger betydande information och därför har vi valt att inkludera 

denna. 

Tabell 5.15 visar om man vill ha 
kvar frivillig skoltid på den egna 
skolan beroende av skoltillhörighet 
 Skola A Skola B 

Ja 72 48 

Nej 5  

Vet inte 11 3 

I tabell 5.15 urskiljs tydligt att både elever på Skola A och Skola B vill ha kvar 

frivillig skoltid på den egna skolan. På Skola A har 82 % av elever svarat att man vill 

ha frivillig skoltid kvar, 13 % vet inte om de vill ha verksamheten kvar och 7 % vill 

inte att verksamheten skall finnas kvar. På Skola B vill 94 % av eleverna ha frivillig 

skoltid kvar medan resterande elever inte vet om de tycker verksamheten skall finnas 

kvar och därmed finns det inte någon som vill att man skall ta bort verksamheten.  

Att fem elever på Skola A, i förhållande till ingen på Skola B, inte tycker att frivillig 

skoltid skall finnas kvar kan bero på att några elever på Skola A tröttnat på 

verksamheten eller att man inte ser att den tillför den egna utbildningen något. På 

Skola B däremot är detta en ny verksamhet som än så länge kan vara spännande och 

nyttosam för eleverna. En av de elever som svarat att denne inte tyckte verksamheten 

skulle finnas kvar förklarade detta med att: 

Jag jobbar bättre hemma.  

Detta stödjs av två av de resterande fyra eleverna medan de övriga två menar att de 

hellre gör skolarbete som inte görs på lektionstid i skolan, dock ej på frivillig skoltid. 

Tabell 5.16 visar om man vill ha kvar 
frivillig skoltid på den egna skolan i 
förhållande till hur mycket man själv 
deltagit i verksamheten 

 Ja Nej Vet inte 

Aldrig 31 1 7 

1-2 ggr 41 1 2 

3-5 ggr 29 1 5 

6-10 ggr 15   

11- 4 2  

 120 5 14 
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Tabell 5.16 visar om man vill att frivillig skoltid skall finnas kvar på den egna skolan 

beroende på om och hur mycket man deltagit i verksamheten. Sammanslagt har 139 

elever besvarat frågan. 

En övertygande majoritet ville att frivillig skoltid skulle finnas kvar på respektive 

skola, även av de som aldrig deltagit i verksamheten ansåg 79 % detta. Några av de 

som aldrig deltagit i frivillig skoltid har valde att kommentera sin ståndpunkt med 

att: 

Ja, för det gör nytta och är till stor hjälp för många.  

Jag vet att det hjälpt många elever på skolan.  

Det är bra för elever som har svårt i skolan och inte får hjälp hemma.  

Jag kanske går någon gång.  

För vissa som behöver ta tillbaka vad de missade.  

Sammanlagt har 139 elever lämnat svar på frågan och en övertygande majoritet, 86 

% ville att verksamheten skulle finnas kvar och även många som deltagit i frivillig 

skoltid har lämnat positiva kommentarer om detta: 

Verkligen, det är jättebra i fall man halkar efter i något ämne eller så.  

För det finns barn som inte får hjälp hemma.  

Det är bra att det finns som alternativ så att man kan ta hjälp med saker man har 

svårt för.  

… för att man lär sig mer och …(läs: frivillig skoltid) är bra att ha.  

…(läs: Frivillig skoltid) är väldigt effektiv och bra för dom som vill ha hjälp.  

I kommentarerna kan man finna olika anledningar till varför man tycker att frivillig 

skoltid skall finnas kvar; att man ser den positiva nyttan för sin egen del och att den 

hjälper en själv eller att den åtminstone skulle kunna hjälpa och den hjälper andra 

visar att man bryr sig om att det skall gå bra för sina medmänniskor. Vidare handlade 

det om att det är en effektiv stund att arbeta på samt en hjälp för de som behöver och 

de som ligger efter.  

Det är fem elever av sammanlagt 139 elever som inte vill behålla verksamheten, 

alltså mindre än fyra procent av alla elever som tillhör skolor som erbjuder frivillig 

skoltid. Drygt 10 % vet inte om de tycker att verksamheten skall finnas kvar vilket 

innebär att drygt 86 % av alla elever tycker att verksamheten ska finnas kvar och bör 

därmed också tycka att den är bra. 

Intressant är att av de 6 elever som avgett att man deltagit 11-alla gånger som 

frivillig skoltid erbjudits per termin så har 33 % svarat att de inte tycker att 

verksamheten skall finnas kvar. Tyvärr har ingen av dessa två elever avgett någon 

anledning till sin ståndpunkt i frågan vilket gjorde att vi inte kan förklara varför man 

har deltagit så mycket i verksamheten men är negativ till dess fortsatta existens. 
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5.2.5 Plats för skolarbete utanför lektionstid 

Tabellerna 5.17 och 5.18 visar vart elever vill arbeta med skolarbete som inte 

genomförs på lektionstid beroende av kön och årskurstillhörighet. 

Tabell 5.17 visar var elever vill 
utföra skolarbete som inte 
genomförs på lektionstid i 
förhållande till kön 

 Pojkar Flickor 

Skolan 19 18 

Hemmet 55 39 

Kompisar 2 3 

Vet inte  1 

Tabell 5.17 visar resultatet över vart pojkar respektive flickor helst utför skolarbete 

som man inte arbetar med på lektionstid. 

Tydligt kan vi se att det ställe flest elever, gällande både pojkar och flickor, helst 

befinner sig på när man utför sådant skolarbete som inte sker på lektionstid är i 

hemmet. 72 % av pojkarna, respektive 64 % av flickorna, svarade att de helst är 

hemma när man utför skolarbete. Samtidigt sa 25 % av pojkarna, respektive 29 % av 

flickorna, att de helst befinner sig i skolan när det utför skolarbetet.  

Detta resultat visar att störst andel både pojkar och flickor helst befinner sig i 

hemmet då de arbetar med sådant skolarbete. En flicka som menade att hon helst gör 

sitt skolarbete i hemmet anser detta av följande anledning: 

Där är mer arbetsro 

Man kan dock lägga märke till en viss skillnad mellan könen då en större andel 

pojkar hellre befinner sig i hemmet än vad flickorna gör. Flickorna har en större 

benägenhet till att vilja utföra skolarbetet på skolan än vad pojkarna har. Skillnaden 

är inte väldig men den finns och bör belysas. En anledning till att resultatet visade 

detta kan möjligen vara att flickor har ett större behov av att ha ett nätverk omkring 

sig som kan erbjuda hjälp och stöd vid skolarbete, exempelvis kamrater eller lärare. 

Vidare kan det bero på att det finns en inställning hos många pojkar som säger att det 

inte är coolt att vara bra i skolan. Eventuellt vill man då inte visa sin studievilja för 

andra och gör därför hellre sitt skolarbete i hemmet. En flicka skrev följande om 

varför hon hellre är i skolan och gör arbetet:  

Jag känner mig tryggare när jag gör det. 

Även en pojke menade på att göra sitt skolarbete i skolan har sina fördelar: 

Det är bara jobbigt om man gör det hemma och hos kompisar får man inget gjort. 
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Tabell 5.18 visar var elever i olika 
årskurser vill utföra skolarbete som 
inte genomförs på lektionstid 

Variabel 6 7 8 9 

Skolan 9 9 8 11 

Hemmet 16 28 19 31 

Kompisar 1 2  2 

Vet inte   1  

Tabell 5.18 visar resultatet över var man vill arbeta med skolarbete som inte sker på 

lektionstid beroende av årskurstillhörighet. 

Likt tabell 5.17 visar även denna tabell att flest elever gör skolarbete i hemmet, 

oberoende av årskurstillhörighet. En mindre, fast betydande, andel elever i alla 

årskurser svarade återigen att man hellre gör skolarbetet i skolan vilket vi kan se 

likheter med i tabellen ovan. Dock kan vi se att en större andel elever i årskurs 6, 

hela 34 %, hellre gör skolarbete i skolan vilket skiljer sig mot övriga årskurser där 

ungefär 25 % har avgett samma svar. En elev i årskurs 6 som föredrar att arbeta i 

skolan skrev följande: 

Då konsentrerar man sig lättare och gör det man ska.  

Sammanfattningsvis kan vi se att elever, oberoende av både kön och 

årskurstillhörighet, helst gör skolarbete i hemmet följt av en mindre andel som helst 

gör det i skolan. Förutom den avvikelse som årskurs 6 utgör visar tabellerna inga 

markanta skillnader utan istället stora likheter.  

5.3 Övriga kommentarer 

På vissa frågor tilläts elever lämna kommentarer till sina svar. Några av dessa har 

ovan redovisats medan andra ger mycket information som inte berörts tidigare, dessa 

belyser vi därför nedan. Dessutom var fråga 6 en öppen fråga som gav vi också vill 

redovisar nedan. 

Elever och ungdomar i dagens samhälle har ofta ett fullspäckat schema med 

aktiviteter, umgänge eller tid vid olika medier som gör att skolarbete kan 

bortprioriteras. Då kan frivillig skoltid vara en hjälp för dem vilket illustreras av den 

kommentar en elev i årkurs 8 lämnat: 

Det har hjälpt mig mycket Jag går till …(läs: frivillig skoltid) för jag har för 

mycket träningar  

Att frivillig skoltid har haft betydelse kan man tydligt se av den kommentar som en 

flicka avgett om vad som varit det bästa med frivillig skoltid: 

De har hjälpt mig med allt.  

I dagens klassrum finns det ofta en brist på lärare, klasserna är ofta så stora att man 

som ensam lärare inte hinner med att hjälpa alla. Frivillig skoltid ger då ytterligare 

tid vilket vi diskuterat tidigare, men samtidigt kan vi skönja att det är ett för stort 

elevantal även där då en elev på Skola B har framfört följande kommentar: 
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… dock finns det inte tillräckligt med lärare på plats  

Brist på tid är det också ofta när det gäller att färdigställa olika arbeten och uppgifter 

som elever känner pressade över. Att då kunna delta i frivillig skoltid där man 

arbetar i sin egen takt utan att påverkas av vad som händer runt omkring har en elev i 

årskurs 6 kommenterat med: 

Att kunna arbeta utan att känna press på sig  
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6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras och analyseras det resultat som redovisats gentemot bakgrunden 

samt de olika resultatdelarna knyts samman för att få en helhetsbild av elevers åsikter 

och attityder.  

Först förs en diskussion om främst deltagande, vilket vidare följs av diskussioner 

kring verksamheten. Detta förenas sedan med sammanfattning och slutsatser. 

Kapitlet avslutas med pedagogiska implikationer och förslag på vidare forskning.  

6.1 Om deltagande 

Deltagandet i frivillig skoltid visar oväntade resultat i förhållande till skoltillhörighet 

eftersom skolorna har tämligen lika andelar som aldrig deltagit i frivillig skoltid trots 

att Skola A:s elever haft tillgång till verksamheten i flera år medan Skola B:s elever 

endast kunnat deltaga några månader. Dock tyder resultatet på att elever med tiden 

skolan erbjuder verksamheten kommer delta i större omfattning vilket bör vara en 

indikation till skolor som startar liknade verksamheter att inte lägga ner dessa på 

grund av ett eventuellt lågt deltagande under det inledande året. Dessutom visar vårt 

resultat att attityden till verksamheten ofta förbättras och väldigt sällan försämras 

med tiden som man deltar. Något som enligt resultatet också tar tid verkar vara 

utvecklandet av verksamheten till att inte enbart vara en förlängning av tidigare 

läxhjälp som många skolor har. Elever på Skola A tycks oftare sysselsätta sig med 

olika sorters skolarbete, inte läxor, än elever på Skola B som visserligen gör olika 

skolarbeten men inte lika ofta. 

Att deltagande i någon forma av frivillig undervisningsverksamhet kan ha betydelse 

för elevers resultat har Zimmer m.fl. (2010) kunnat påvisa. Medvetenhet om detta 

verkar finnas även hos elever i föreliggande studie när de säger sig delta i frivillig 

skoltid av betygsrelaterade anledningar. Vidare kan man finna likheter hos 

författarnas resultat om att elevdeltagandet i de amerikanska verksamheterna ökar i 

en viss årskurs som skulle kunna förknippas med förberedelser till ett nationellt prov 

som skall genomföras. Vår studie visar att man deltar i frivillig skoltid oftare i 

årskurs 8 och 9 vilket är då man i den svenska skolan ställs inför fler prövningar samt 

nationella prov liknande det som Zimmers m.fl. (2010) elever gör. Man närmar sig 

även avlutningen av sina år i grundskolan och skall påbörja vidare studier som också 

kräver att man presterar så bra som möjligt. Dessa verkar vara viktiga moment i 

elevers liv som bidrar till att man anstränger sig mer än vad övriga elever gör i sin 

strävan mot goda resultat. Elever i andra årskurser har då istället andra motiveringar 

till sitt deltagande där 6:orna visar antydningar om att kamrater har en stor inverkan 

på deltagandet. Nästan hälften av de elever i årskurs 6 som deltagit anger att de har 

andra anledningar till att delta i frivillig skoltid än de övriga alternativen som fanns. 

Studien visar dessutom att 6:or tycker frivillig skoltid är bra för att de har kamrater 

närvarande vilket skulle kunna vara den anledning som elever i årskursen har till att 

delta.  

Vad man sedan sysselsätter sig med när man deltar i frivillig skoltid visade sig vara 

till övervägande del olika läxor och rester som eleverna har eller haft. Hur man 

hanterar sådant skolarbete skiljer sig från elev till elev då elevers förutsättningar inte 

är desamma vilket både Jonsson (2001) och Westlund (2007) diskuterar. Elevers 

förutsättningar kan beröra både det faktum att vissa är skolstarka medan andra är 
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skolsvaga samt att elever har möjlighet att få olika mycket hjälp från sina föräldrar 

eller andra anhöriga. Dessa skillnader skall dock inte få stå i vägen för eleverna i 

skolan enligt de bestämmelser som finns i Skollagen (SFS 2010:800). Frivillig 

skoltid ger då elever, som annars skulle kunna bli lidande, en chans att arbeta med 

dessa uppgifter tillsammans med någon som kan hjälpa dem. Att få extra tid till 

arbete med läxor, med tillgång till skolans utbud av material och elektronik samt 

kunna slutföra rester som man har hängandes över sig bör göra att skolan har lättare 

att uppfylla skollagens bestämmelser. Dessutom finns det hos eleverna en 

medvetenhet om hur olika individers förutsättningar kan skilja sig från varandra när 

de påpekar att verksamheten hjälper andra eller de som inte har möjlighet att få hjälp 

hemma. Vi kan med detta också urskilja att elever inte enbart bryr sig om sig själva 

utan också om sina kamrater, det viktiga är inte alltid att verksamheten hjälper eleven 

själv utan kan även vara lika viktigt att det hjälper andra. Betydelsefullt att tillägga är 

också betygens betydelse även för vad man gör då minst 57 % i varje årskurs 

uttryckte att man använder åtminstone viss tid till att läsa inför prov vilket ytterligare 

stödjer det resultat som Zimmer m.fl. (2010) fann i sin studie om att elever verkar se 

provens angelägenhet samt har en vilja att prestera bra. 

Anledningar till deltagande i frivillig skoltid visar både likheter och skillnader bland 

elever. Den största anledningen till att delta hos både pojkar och flickor är för att 

komma ifatt i något ämne man ligger efter i. Efterkommande anledning till 

deltagande är att få högre betyg samt att inte få underkänt och här ser man en 

skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. Att man genom frivillig verksamhet kan 

förbättra låga betyg verkar många elever anse vilket antyder att studien till viss del 

motsäger Neal & Whitmore-Schanzenbachs (2010) resultat om att skolsvaga inte når 

framgångar genom liknande verksamheter. En större andel flickor deltar i frivillig 

skoltid för att höja sina betyg medan fler pojkar deltar för att inte få underkänt. Av 

dessa svar kan vi förstå att även om frivillig skoltid till stor del används för att 

komma ifatt så spelar även betygen en stor roll. Alla elever är olika individer med 

olika förutsättningar vilket är något som skolan måste ta hänsyn till och utifrån detta 

forma och utveckla arbetsformer (SKOLFS 2010:37). Frivillig skoltid är en 

arbetsform som ger eleverna utökad tid att arbeta med sådant de känner att de 

behöver vilket vidare är ett sätt för eleverna att utveckla ett ansvartagande för sina 

studier.  

Genom grundskolan ska elevansvaret successivt öka och eleverna ska tränas i att 

kunna se sina egna akademiska behov (SKOLFS 2010:37). Frivillig skoltid kan ses 

som ett verktyg i arbetet med elevansvar vilket studien vidare visar tecken på. Stor 

andel elever, av båda könen, går dit främst av egen vilja och egna behov vilket Miller 

(2001) menar är en förutsättning för goda resultat. Man måste se det positiva i att 

delta för att det ska leda till framgång. Går man in med en negativ inställning kan 

detta resultera i försämrad studiesituation. Samtidigt finns det en mindre andel 

elever, av båda könen, som deltar för att lärare eller föräldrar bestämmer att de ska. 

Dessa resultat tyder på att verksamheten till stor del präglas av elevansvar och att det 

är eleverna själva som ser betydelsen av medverkande. Faktumet att vissa måste bli 

tillsagda att delta kan samtidigt tyda på att verksamheten inte är så frivillig som den 

inledningsvis var tänkt att vara. 
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6.2 Om verksamheten 

En av huvudtankarna när verksamheten frivillig skoltid grundades handlade om 

måluppfyllelse, det vill säga man grundade en verksamhet som skulle hjälpa eleverna 

till bättre måluppfyllelse (Intervju med rektor Skola A, 2011-11-15 & Intervju med 

rektor Skola B, 2011-11-30). I dagens skola har ledningen det övergripande ansvaret 

för elevernas måluppfyllelse, det vill säga de tillhandahåller med resurser och andra 

hjälpmedel som agerar i elevens bästa (Utbildningsdepartementet, 2011). Vi kan 

tydligt urskilja ur vårt insamlade material att flera elever använder frivillig skoltid till 

att arbeta på sina betyg. Många arbetar för att höja betyg och andra arbetar för att 

behålla betyg det redan har eller för att inte bli underkända. Betygen visar sig bli 

viktigare ju högre upp i årskurserna man kommer då årskurs 8 och 9 verkar ha en 

större benägenhet att slutföra diverse skolarbeten samt det faktum att de strävar efter 

ett högre betyg. En tydlig anledning till detta kan vara, som tidigare nämnts, att 

årskurs 8 och 9 snart skall inleda sin gymnasietid och då blir betygen viktiga för att 

komma in på den utbildning man eftersträvar.  

Ett hinder för många elever i strävan efter en högre måluppfyllelse är skolornas 

klasstorlekar. I och med kommunaliseringen av skolan tilläts skolan att fritt avgöra 

hur stora klasserna skulle vara vilket har resulterat i väldigt stora klasser med över 30 

elever på flera håll (SOU 2000:39). Många elever i ett och samma klassrum leder till 

mindre tid med läraren och ett stökigare och mer högljutt klimat vilket många 

betraktar som ett hinder i utbildningen. Vår studie har visat att flertalet elever anser 

att de arbetar bättre på frivillig skoltid än under ordinarie lektionstid då lektionerna 

ofta har en tendens att bli pratiga och högljudda. Klimatet under den frivilliga skolan 

är lugnare vilket resulterar i att man får mer arbete gjort och mer individanpassad tid 

med undervisande lärare vilket många antyder är mycket positivt. Detta visar även 

att eleverna delar den uppfattning som My Academy (2011;1) förespråkar om att 

relationen med läraren är viktig för goda resultat. Läraren har fortfarande en 

nyckelroll i skolan och många elever menar idag att de får för lite tid med läraren 

vilket resulterar i att arbetet bli sämre. I detta syfte har frivillig skoltid visat sig vara 

mycket positivt då flera elever anser att detta är en lugn stund där man kan få mer 

individanpassad lärartid.  

Att elever har olika förutsättningar kan, förutom att man inte får hjälp med sina 

studier eller har tillgång till olika material, också innebära att inte alla elever har 

tillgång till en lugn studiemiljö i det egna hemmet (Jonsson 2001 & Westlund 2007). 

Den skillnad som framkom om att vissa helst gör sitt skolarbete i hemmet medan 

andra helst gör det i skolan, dock genom att framhålla dessa på liknade sätt visar 

tydligt på hur elevers förutsättningar skiljer sig från varandra. I detta syfte är frivillig 

skoltid positivt då det erbjuder elever som inte får den arbetsro de behöver hemma 

upp till en timme med extra skoltid i oftast relativt harmonisk miljö vilket kan ha 

eller få stor betydelse för dessa barn. Dessutom kan många elever ha svårt att 

organisera sin egen tid på grund av olika fritidsaktiviteter, vänner samt diverse 

medier så som dator och tv spel. Ovanstående gör att skolarbete prioriteras lägre på 

grund av att man inte själv är mogen att se nyttan med det eller har svårt att säga nej 

till något annat. Även för dessa elever ger verksamheten en uppstyrd omgivning som 

kan vara positivt för deras studier och skolprestationer. 

Genom studien har vi även uppmärksammat en viss antydan till att även frivillig 

skoltid vid vissa tillfällen är stökig och saknar tillräckligt med lärare. Ett mindre 
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antal elever på båda undersökningsskolorna antyder att man inte får den hjälp man 

behöver då det är ett stort antal elever närvarande och inte tillräckligt med lärare för 

att erbjuda alla hjälp. En slutsats utifrån denna ståndpunkt är att även om man till 

viss del kommit ifrån de problem som stora klasser ibland kan innebära ser vi en 

liten antydan till att även frivillig skoltid är på väg åt det hållet. Synliggörs detta 

problem för skolans ledning är det en anledning till ett utökande av resurserna inom 

detta område. Båda undersökningsskolorna har uttryckt tankar om att utöka 

verksamheten och ett bra sätt att göra detta kan då vara att lägga fler lärartimmar till 

förfogande för denna verksamhet.  

Även att de finns vissa negativa aspekter med frivillig skoltid visar studien det är en 

dominerande andel som tycker att verksamheten skall behållas på skolan både hos de 

som deltagit och de som inte deltagit. Väldigt många elever verkar ha en god 

inställning till verksamheten och ser dess nytta. Elever visar som sagt att de har 

förståelse för att verksamheten kan bidra till studieframgångar vilket både After 

School Alliance (2011) och Zimmer m.fl. (2010) kunnat påvisa kan bli resultatet av 

deltagande i liknande amerikanska verksamheter. Att så många vill att frivillig 

skoltid skall finnas kvar är en tydlig markör till skolorna att de gör något bra och 

positivt i elevernas mening och bör därmed behålla verksamheten. Det faktum att 

även de icke deltagande eleverna också är positivt inställda till bibehållandet av 

frivillig skoltid tyder på att man antagligen inte i nuläget eller tidigare känt något 

behov av att själv delta men dock ser möjligheter till eventuellt deltagande i 

framtiden.  

Slutligen har i princip alla deltagande elever svarat att frivillig skoltid finns till för 

alla elever eller enbart för skosvaga elever.  Elevsvaren i denna fråga visade sig alltså 

vara väldigt splittrade angående om verksamheten är anpassad för skolsvaga eller för 

alla vilket antyder att eleverna har olika åsikter om vem verksamheten i grunden är 

skapad för. Denna skillnad bör ligga i att man inte lyckats marknadsföra frivillig 

skoltid utifrån de grundtankar och mål man hade vid uppstartandet av verksamheten. 

Grundtanken med frivillig skoltid är att alla elever ska gynnas av verksamheten och 

känna sig välkomna oberoende av vilka individuella förutsättningar man har. Att 

många elever uttrycker att verksamheten är för skolsvaga elever samtidigt som man 

tycker att verksamheten skall finnas kvar kan innebära att elever är positiva till 

verksamheter som hjälper skolsvaga elever. Enligt denna tolkning kan frivillig 

skoltid liknas med de verksamheter man skapat i USA genom NCLB om att insatser 

ska göras för att skolsvaga elever skall få extra hjälp och åtgärder för att nå målen 

(US Department of Education 2001). Även om denna tanke är god bör skolorna 

sträva emot att uppfylla grundtanken med frivillig skoltid, som är densamma i 

ordinarie skolan, där alla elever känner att de kan och får ut något av att delta.  

6.3 Sammanfattning och slutsatser 

Nedan sammanfattas de skillnader och likheter studien visat utifrån de 

frågeställningar vi har; kön, årskurstillhörighet och skoltillhörighet. Sedan dras 

relevanta slutsaster utifrån studiens resultat.   

6.3.1 Sammanfattning 

Vår studie, berörande studietid och skolarbete utanför ordinarie timplan, har visat att 

det är knappt en tredjedel av flickorna som helst gör skolarbete utanför ordinarie 
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lektionstid respektive en fjärdedel av pojkarna i skolan. Samtidigt kan vi se att det är 

endast ungefär en fjärdedel av båda könen som aldrig deltagit i frivillig skoltid. Vi 

kan också se att flickor är mer benägna att delta oftare i frivillig skoltid än vad pojkar 

är. Det man sysselsätter sig mest med är att arbeta ifatt vilket är lika vanligt hos både 

pojkar och flickor. Däremot skiljer det sig mellan könen gällande anledningarna att 

arbeta för ett högre betyg, som fler flickor menar att de gör, samt att delta för att inte 

få underkänt, som fler pojkar gör. Flickor utvecklar oftare en förbättrad attityd 

gällande frivillig skoltid än vad pojkar gör samtidigt som det dock är vanligast bland 

båda könen att man behåller densamma attityd som man hade från början. 

Utvecklandet av en försämrad attityd är ovanligt hos båda könen. Även om 

majoriteten bland båda könen anser att frivillig skoltid är för alla är det nästan hälften 

av pojkarna som anser att frivillig skoltid är för skolsvaga mot en knapp femtedel av 

flickorna. 

Undersöker man istället hur årskurstillhörighet påverkar elevers svar kan vi se att det 

är flest elever i årkurs 7 som aldrig deltagit i frivillig skoltid vilket också leder till att 

det är i denna årskurs man deltagit mest sällan. Läxor är vanligaste sysselsättningen i 

alla årskurser men avtar ju högre upp i årskurserna man kommer tillsammans med 

läsning inför prov. Dessa ersätts i de högre årskurserna med att man vill färdigställa 

olika rester. Deltagande med betyg i åtanke är vanligare ju högre upp i årskurserna 

man kommer, det vill säga årskurs 8 och 9 som har ett betydligt större deltagande av 

dessa anledningar. Kollar man på vad eleverna i de olika årskurserna tycker är bra 

med frivillig skoltid kan man finna tydliga skillnader då elever i årskurs 7 är de som 

är mest nöjda med lärares närvaro och hjälp vilket skiljer sig mot både årskurs 6 och 

årskurs 9 som båda är tveksamma och missnöjda till denna hjälp. Dock menar elever 

i årskurs 6, olikt elever i övriga årskurser, att kamrater har stor betydelse för 

deltagande i frivillig skoltid. Även miljön är något som påverkar elevdeltagandet. 

Årskurs 6, 7 och 9 är relativt överens om att frivillig skoltid är en lugn miljö vilket 

skiljer sig mot årskurs 8 där enbart en femtedel avgett detta svar. Vidare kan man 

urskilja att årskurs 9 skiljer sig från övriga elever då ingen i denna årskurs anser att 

frivillig skoltid är en stökig miljö. Också nämnvärt är att elever i årskurs 8 i högre 

grad utvecklat en bättre attityd till frivillig skoltid än vad man tidigare hade. Elever i 

årskurs 6 är de som helst, i förhållande till andra årskurser, gör skolarbete utanför 

ordinarie skoltid i skolan vilket skulle kunna härledas till deras sociala behov, vilka 

vi tidigare diskuterat.   

De slutsatser man kan dra utifrån skoltillhörighetens påverkan på elevdeltagande i 

frivillig skoltid visar att man deltar i högre grad ju längre tid verksamhetens funnits. 

Dock verkar många elever på Skola B testat verksamheten men bestämt sig för att 

inte fortsätta sitt deltagande. En annan förekommande skillnad mellan skolorna var 

det faktum att elever på Skola A oftare varierade sysselsättning medens elever på 

Skola B i större utsträckning sysselsatte sig med olika läxor. Denna skillnad kan 

troligen härledas från det faktum att frivillig skoltid, på Skola B, funnits en kortare 

tid och fortfarande inte helt kommit ifrån den tidigare läxhjälpen. Om man sedan 

skall klarlägga om elever anser att verksamheten är värd att finnas kvar ser vi även 

här en skillnad mellan skolorna. Även att den största majoriteten på båda skolorna 

vill ha verksamheten kvar kan vi urskilja att elever på Skola B, i lite större 

utsträckning, hellre vill ha verksamheten kvar än eleverna på Skola A. Intressant 

gällande detta är också att en övertygande majoritet av de som aldrig deltagit i 

verksamheten svarar att de vill ha verksamheten kvar.  
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6.3.2 Slutsatser 

Vår studie har visat att eleverna deltar i frivillig skoltid trots att detta är en 

verksamhet som de inte måste befinna sig i. Elever känner att verksamheter likt den 

vi undersökt kan ge positiva effekter då man har extra lärarhjälp vilket kan leda till 

högre resultat och ökad akademisk trygghet. Vid deltagande i verksamheten arbetar 

man främst med läxor, vilket tyder på att det fortfarande är någon form av läxhjälp, 

men tid läggs också på rester och annat skolarbete vilket man hoppats att elever 

skulle göra då man införde frivillig skoltid. Elever är likt skolan väldigt mål- och 

resultatinriktade vilket är en bidragande faktor till elevers deltagande. Vidare kan vi 

se att av det verkar vara elever som ligger på olika nivåer resultatmässigt som deltar i 

frivillig skoltid även om det finns en del som tycker att verksamheten främst är 

anpassad för de mer skolsvaga eleverna.  

Elever tycker många gånger att den ordinarie lektionstiden upplevs stökig och 

högljudd vilket stör den arbetsro som många behöver för att fungera i skolan. Detta 

leder till att elever söker sig till frivillig skoltid där de tack vare färre närvarande har 

lättare att koncentrera sig. Samtidigt kan man mera fritt styra över sitt arbete på 

frivillig skoltid och exempelvis arbeta tillsammans med en kamrat vilket man inte 

alltid tillåts göra i det ordinarie klassrummet. Dessutom får eleverna utöva en större 

mån av övrigt inflytande på den egna studiesituationen när de deltar i verksamheten 

och kan sysselsätta sig med det man känner att man har behov av att få extra tid för. 

Detta skall ha positiva effekter på elevers lärande och Lgr11 klarlägger att skolan 

skall arbeta för att erbjuda sådana demokratiska verksamheter. 

Slutligen kan slutsatsen dras att skolorna som infört frivillig skoltid verkar använda 

sina resurser på ett lämpligt sätt eftersom elever är positiva till både verksamheten 

samt uttrycker att den leder till framgång både för dem själva och för andra. 

Samtidigt verkar det finnas aspekter som måste vidareutvecklas för att frivillig 

skoltid skall ha den nytta för alla elever som den svenska skolan och dess instanser 

har till syfte att vara.  

6.4 Pedagogiska implikationer 

Frivillig skoltid har till största del positiva effekter för både lärare, elever samt 

skolan i sig. Genom vår studie har vi uppmärksammats på att frivillig skoltid 

erbjuder extra tid då man annars stressas av en komprimerad timplan som är fylld av 

ofrånkomliga krav. Frivillig skoltid erbjuder eleverna en lugnare stund där det finns 

tid att arbeta med det man själv anser sig behöva, vilket i sin tur gör att man 

undkommer eventuella stressmoment som att ha för mycket rester omkring sig. Även 

lärare kan då slippa känna samma stress då man annars har elever som måste slutföra 

diverse restuppgifter samtidigt som man måste fortsätta med undervisningen för att 

följa timplanen. Vidare har studien visat att många elever finner en trygghet i att 

kunna delta i frivillig skoltid då alla inte har samma hemförhållanden och 

förutsättningar. En annan aspekt som skolan överlag behöver arbeta med är 

skolmiljön. Många elever anser att lektionerna är stökiga och högljudda vilket 

resulterat i ett högre deltagande i frivillig skoltid då detta är en lugnare miljö. Även 

att det är bra att eleverna deltar i frivillig skoltid är det fel att de ska behöva delta av 

sådana anledningar. Skolan är både lärares och elevers arbetsplats och båda parter 

måste aktivt vara medverkande i arbetet med skolmiljön.   
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Frivillig skoltid verkar även ha positiva implikationer på arbetet med 

måluppfyllelsen. Det faktum att elever känner att de kan använda frivillig skoltid till 

att arbeta på sina betyg bör ge indikation till skolornas ledning att verksamheten 

verkar positivt. Detta resultat tillsammans med andra anledningar till deltagande bör 

innebära att skolorna fortsätter erbjuda frivillig skoltid till sina elever. Dock finns det 

vissa aspekter man behöver arbeta med för att verksamheten ska kunna nå sin fulla 

potential. Det faktum att vissa elever har inställningen att verksamheten enbart är för 

skolsvaga elever borde innebära ett minskat elevdeltagande vilket kanske inte är 

önskvärt. Dessutom skulle vissa lärare kunna känna att deras schema fylls av 

ytterligare åtaganden vilket i somliga fall kan bidra till en negativ arbetssituation.  

6.5 Vidare forskning 

Att det måste bedrivas ytterligare forskning om frivillig skoltid är för oss självklart 

då kunskaperna om detta ännu är högst bristfälliga i och med att det existerat under 

en kort tid. 

Utifrån det resultat vi nått i vår studie är det intressant att i vidare forskning 

undersöka den skillnad som uppvisades beroende av kön där en större andel pojkar 

anser att frivillig skoltid främst är anpassad för de skolsvaga medan större andel 

flickor säger att de är för alla. Genom ytterligare forskning kan man försöka finna 

grunderna till dessa olikheter för att kunna bevisa att attitydskillnaden mellan könen 

existerar. Är detta en skillnad som kan ha inverkan på elevdeltagandet i 

verksamheten kan vidare studeras för att i slutänden se om det är något som kan 

åtgärdas så att man arbetar efter verksamhetens grundmål.  

En annan intressant ingångsvinkel för vidare forskning kan vara att undersöka nyttan 

med frivillig skoltid genom att låta ett antal elever, både skolstarka, skolsvaga och de 

medelmåttliga, delta i verksamheten under en viss period för att se om de visar någon 

förbättring i sina resultat. Detta för att komma underfund med hur verksamheten i 

dagsläget är utformad, det vill säga vem frivillig skoltid gynnar mest. Liknande 

undersökningar har genomförts i USA av deras likartade verksamheter vilka visat att 

enbart vissa elever når förbättrade resultat. Om likande resultat framkommer efter 

utvärderingar av frivillig skoltid i Sverige bör verksamheten omformas så den 

omfattar alla elever och dess behov.  
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BILAGA 1 

  

ELEVENKÄT – SKOLANS NAMN 

 

 Ange om du är kille eller tjej. 
  Kille Tjej 

      
 

1. Vilken årskurs går du i? 
 år 6 år 7 år 8 år 9 

          

 

2. Har du deltagit i frivillig skoltid? Om du har deltagit, hur många gånger? 
 

                      Aldrig  

 1-2 gånger  
 3-5 gånger   
 6-10 gånger  

 11 – alla gånger den erbjudits   

 

(Om du svarat aldrig  gå till fråga …) 
  

3. Vad brukar du arbeta med på frivillig skoltid? 
 
 Aldrig Ibland Ofta Alltid 
     

Läxor             

Fördjupningsarbete               

Rester från något skolämne             

Läsa inför prov             

Frivilliga uppgifter             

Repetera lektionsinnehåll             

Annat             

   
 
Kommentar: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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4. Varför går du på frivillig skoltid? (Kryssa för de svar som stämmer för dig) 

För att inte få underkänt i något ämne   
För att höja mitt betyg i något ämne    

För att komma ifatt i något ämne    

För att jag inte förstår något ämne    

För att min lärare säger att jag ska    

För att mina föräldrar säger att jag ska   

Annat        

 
Kommentar:………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5. Vad tycker du om frivillig skoltid? (Sätt ett kryss i den ruta som stämmer för dig) 
     
 Stämmer    Stämmer   Stämmer 
      ej      delvis      helt 
 

Det finns lärare där som kan hjälpa mig                  

Det finns klasskamrater som jag kan                  

arbeta tillsammans med 

Det är en lugn miljö, där jag ej blir störd                  

Jag jobbar bättre på frivillig skoltid än hemma                  

Det är bra att kunna ta igen det man missat                  

Det är bra att kunna repetera det som är svårt                    
Jag har möjlighet att fördjupa mig i ämnet                   
Jag tycker inte att frivillig skoltid är bra                  

 
 

6. Vad tycker du har varit bäst för dig med frivillig skoltid? (Vi vill veta vad du tycker har 
hjälpt just dig) 
 
Svar : …………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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7. Har du någon gång du varit på frivillig skoltid och inte fått den hjälp du 
behöver?  
 

 Ja  

 Nej  
 

Om du svarat ja, ange vad eller varför du inte fick den hjälp du behövde: 
 
Svar:…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

8. 
A 

Trivs du bättre nu med frivillig skoltid än när du började? 
 

Jag trivs sämre nu än tidigare    
Jag trivs bättre nu än tidigare     
Det är ingen förändring mot tidigare    
 

8. 
B 

Trivs du bättre eller sämre med frivillig skoltid nu än när man införde det? 
  

Jag trivs sämre nu än tidigare  

Jag trivs bättre nu än tidigare  

Det är ingen förändring mot tidigare  

 

9. Var någonstans gör du helst skoluppgifter (som inte sker på lektionstid)? 
 

I skolan  

Hemma   

Hos kompisar  

Vet inte  
 
Kommentar:…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

10. Tycker du att frivillig skoltid skall finnas kvar på din skola? 
 

Ja   

Nej  

Vet inte  
 
Kommentar:……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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11. Vem tycker du att frivillig skoltid mest är till för? 
 

Elever som behöver hjälp för att bli godkända  

Elever som har lätt i skolan och behöver utmanas  

Det finns till lika mycket för alla elever  

 
Kommentar:…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

12. Som avslutning – hur trivs du med att gå i skolan i allmänhet? 
 

 Jag trivs bra i skolan   

 Jag trivs inte bra i skolan  

 Vet inte  
 
Kommentar:…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 

Kontrollera att du besvarat de frågor som gäller för dig. 
 

 


