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1. INLEDNING 

En av de viktigaste uppgifterna skolan har, är att se till att alla barn lär sig läsa och räkna. 

Samhället och arbetslivet kräver att vi har en god läsfärdighet varpå en god start är 

förutsättningen för en lyckad läsutveckling. På höstterminen det år barnen fyller sju år, 

inträder skolplikt och barnen börjar första klass. Barnen har vid den tidpunkten hunnit olika 

långt i sin läsutveckling. Några kan redan läsa medan andra inte hunnit så långt (Lundberg & 

Herrlin, 2003). Skolan har kunskapsmål som eleverna minst ska ha uppnått vid årskurs 3,5 

och 9 (Lpo 94, 1998). Med införande av ny skollag (2010:800) och ny läroplan (Lgr 11) 

ändras tiden för avstämning av kunskapskrav från årskurs 5 till årskurs 6 (9 kap. 2 §, SFS 

2011:185). Den rådande målsättning och utmaning som ska skapa förutsättningar för alla barn 

i skolan till en meningsfull skolgång benämns med begreppet en skola för alla (Persson, 

2001). Enligt Fischbein och Österberg (2003) finns det en motsättning mellan 

styrdokumentens formuleringar och den praktiska verksamheten då det gäller en skola för alla 

och hur man bemöter allas behov. Persson (2001) menar att skolsystemet bygger på att alla 

barn har samma förutsättningar eller utgångsläge och inte tar hänsyn till barns olikheter. En 

skola för alla måste vara till för varje barns personliga utveckling och kunskapsutveckling och 

ske utifrån barnets möjligheter och begränsningar, menar Egidius (2005). 

Enligt skrivningar i Grundskoleförordningen (SFS 1994: 1194) kan en elev utöka sin 

grundskoletid med ett år, för att få mer tid att nå kunskapsmålen. Lpo 94 (1998) poängterar att 

skolan har ett ansvar och en skyldighet att ge varje elev förutsättningar för att nå 

kunskapsmålen. Yrkesetiskt bör läraren bedöma vad som är bäst för eleven i nuläget och vad 

som är bäst i framtiden (Fjellström, 2006). Ett extra år kan då vara ett sätt. Vissa skolor har 

även skrivit in ett extra år i sina verksamhetsplaner, som en möjlighet för eleverna att få mer 

tid att arbeta mot kunskapsmålen. Skolorna benämner den extra tid eleverna erbjuds, som ett 

bonusår (Hansson, 2009; Hedman, 2009; Wikström, 2006). I ett publicerat internt 

arbetsmaterial för resultatförbättringar i grundskolan (Skolverket, 2005) anser Skolverket att 

elever behöver olika lång tid för att nå sina mål och ett extra år bör därför formuleras mer 

positivt i skolförfattningen. Skolverket (2005) anser att bestämmelser som finns i 

Grundskoleförordningen kring skolstart, uppflyttning och om extra år i grundskolan 

formuleras som undantag. Bestämmelserna bör istället formuleras mer positivt och tillåtande, 

så de alternativen prövas och på så sätt tillgodoser den enskilde elevens behov. Vidare anser 
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Skolverket (2005) att Skolverket bör ge ut ett stödmaterial till undervisande personal för att 

bättre kunna utnyttja de möjligheter som finns för att kunna ge elever olika mycket tid för sitt 

lärande. I debatter inför den kommande skollagen har skolminister Jan Björklund uttalat sig 

om behovet av ett extra år i skolan. Björklund menar att skolan har en skyldighet att inte 

släppa iväg elever som kunskapsmässigt inte klarar gymnasiet. Vidare anser Björklund att det 

extra året bör ske så tidigt som möjligt. Genom nationella proven i svenska och matematik i 

årskurs 3 får lärare och föräldrar en indikation på om elever inte når upp till målen och då kan 

extra året ske redan där, menar Björklund. Björklund påtalar dock att detta extra år ska 

innebära en särskilt anpassad undervisning (Letmark, 2009). 

Hjörne och Säljö, (2008); Fischbein, (2009) anser att kvarsittning (dåtida begrepp för extra år) 

är ett intressant fenomen med tanke på den, i de flesta fall, negativa effekt som detta hade 

under folkskolans tid. Ofta upplevde de elever som gick extra år i skolan året som en 

bestraffning. Eleverna kände sig utpekade och särbehandlade. Det bidrog också till att 

eleverna förlorade intresse och engagemang för skolarbetet. Intressant är också att det till 

största delen var barn från fattiga förhållanden som fick extra år på folkskolans tid (Ahlström, 

1986). Nutida resultat pekar på liknande förhållanden. I den internationella undersökningen, 

PISA 2009, framgår att svenska elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturkunskap har försämrats och att det till viss del kan förklaras av socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer hos eleverna (Skolverket, 2010).  

I USA är extra skolår vanligt förekommande, ca 15 % av de amerikanska eleverna hålls kvar 

varje år. Förekomsten av elever som kvarhållits minst en gång uppskattas vara 30-50% från 

förskoleklass till årskurs 8. I USA kan extra skolår dessutom återkomma för en och samma 

elev flera gånger. Fenomenet har ökat de senaste 25 åren trots att ett århundrade av forskning 

visat mestadels negativa effekter (NASP, 2003). Det finns dock studier som visar på positiva 

effekter (Powell, 2005; OPPAGA, 2006; Wu et al., 2008; Hughes et al., 2010; Dong, 2010).  

Extra år förekommer i svensk grundskola utan kunskap om dess effekter från svensk nutida 

forskning, varpå mitt intresse påbörjade arbetet med studien. Jag har i min yrkesverksamhet 

erfarenhet av elever som fått ett extra år i skolan och har tidigare sökt litteratur för att ta stöd i 

hur denna åtgärd tidigare motsvarat förväntningarna. Mitt sökande gav då inget resultat. När 

jag påbörjade min sökning inför detta arbete, konstaterade jag att aktuell svensk forskning är 

mycket begränsad. Däremot har jag funnit forskningsrapporter utanför Sverige, från framför 
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allt USA. Att tillämpa ett extra år hör, i svensk skola, inte till de frekventa åtgärderna i arbetet 

mot kunskapsmålen. Persson (2011) förklarar begränsningen av forskningen, med att extra år 

inte har varit förenligt med grundskolans syfte. Syftet är förutom att elever, i en skola för alla, 

ska nå kunskapsmålen även att elever ska ha utvecklat grundläggande normer och värden 

(Lpo 94, 1998). Carlström och Carlström Hagman (2006) anser att en pedagogisk verksamhet 

bör utvärderas för utveckling av verksamhet och personalens arbete.  Lpo 94 (1998) påpekar 

att mål, resultat och metoder ska utvärderas för att vägleda det vidare arbetet. Detta arbete kan 

eventuellt bidra till några tankar hos lärare och föräldrar när ett extra år diskuteras för en elev, 

även om detta arbete inte ger den helhetsbild som krävs för en fullständig utvärdering av ett 

extra år.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med detta examensarbete är att studera hur elever påverkas av att gå ett extra år i 

skolan. Förutom litteraturstudier utifrån internationell forskning om effekten av extra år, är 

syftet att undersöka erfarenheten hos lärare som har undervisat elever som fått ett extra år. De 

konsekvenser, som ett extra år kan innebära, kan förekomma på individnivå-, gruppnivå- och 

organisationsnivå. Jag har valt att rikta mig mot grundskolans lägre år. De frågeställningar jag 

kommer att utgå ifrån är: 

1. Har elevens extra år resulterat i den ökning av elevens kunskaper, som läraren 

föreställde sig kunde ske? 

2. Hur har året organiserats för eleven under det extra året? 

3. Hur upplevdes det extra året totalt sett för eleven, utifrån lärarens perspektiv? 

Positiva/negativa effekter. 

 

1.2 Begreppsbestämning 

Begreppet för en elev som går extra år i skolan har varierat i ordval över tid. Under 1800-talet 

och första delen av 1900-talet benämndes begreppet med kvarsittning. Det innebar att elever 

satt kvar ett eller flera år i samma årskurs. Begreppet kvarsittning kunde upplevas som en 

förödmjukelse för föräldrar och vara en fattigstämpel, då det mest förekom för barn från 

fattiga förhållanden (Ahlström, 1986).  Begreppet har idag en annan innebörd. Kvarsittning 

har av elever setts som en bestraffningsmetod där eleven hölls kvar, högst en timme, i skolan 
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efter lektionens slut. Den togs bort genom ett lagförslag, men är åter aktuell i den nya 

skollagen (5 kap. 8 §, SFS 2010:800), där kvarsittningen ses som en åtgärd för att skapa 

trygghet och studiero i skolan. 

Från och med andra halvan av 1900-talet förekom begreppet gå om (Ahlström, 1986). 

Formuleringen gå om uttrycks i Grundskoleförordningen där rektor får bevilja att eleven får 

gå om, vilket innebär att eleven inte flyttas till närmsta högre årskurs (6 kap. 4 §, 

SFS1994:1194).  Hjörne och Säljö (2008) nämner även begreppen plusår och ett extra år. 

Även dessa begrepp beskrivs som ytterligare ett år i samma årskurs, vilket ses som ett 

erbjudande till eleverna. Som tidigare nämnts har några skolor skrivit in ett extra år i sina 

nuvarande verksamhetsplaner, som en förmån för eleverna och benämnt året; bonusår 

(Hansson, 2009; Hedman, 2009; Wikström, 2006).  

Eftersom jag anser att ordvalen av fenomenet är negativt eller positivt laddade, väljer jag att 

använda mig av begreppet ett extra år, vilket jag anser beskriver fenomenet mer neutralt. 

Begreppen kvarsittning och gå om anser jag syftar till en bestraffningsåtgärd, något negativt. 

Plusår, men framför allt bonusår antyder en mer positiv åtgärd, där eleven erbjuds ytterligare 

ett år att arbeta mot samma mål. I den internationella litteratur jag har funnit inom området, 

benämns fenomenet grade retention, kvarhållande i årskurs (min översättning). En berörd 

elev benämns retained student, en kvarhållen elev (min översättning).    

1.3  Aktuella styrdokument 

Enligt Lpo 94 (1998) ska alla som arbetar i skolan ta hänsyn till elevers olika förutsättningar 

och behov och därigenom utforma undervisningen så de elever som är i behov av särskilt stöd 

får den extra hjälp de behöver för att nå målen.  Lpo 94 (1998) pekar vidare på att rektor har 

ansvar för skolans resultat, vilket innebär ett särskilt ansvar för att undervisning och 

elevvårdsverksamhet utformas, så att eleverna får det särskilda stöd och hjälp som de behöver. 

Om en elev befaras att inte nå de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, femte 

och nionde skolåret, ska eleven få stödundervisning (5 kap. 4 §, SFS 1994:1 194). Som 

tidigare nämnts ändras avstämningstiden för kunskapskraven i slutet av femte skolåret till 

slutet av sjätte skolåret (9 kap. 2 §, SFS 2011:185). Stödundervisningen kan ske som ett 

komplement till utbildningen eller istället för utbildningen. I 5 kap. 5 § skrivs att det särskilda 

stödet ska ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör, i första hand (SFS 1994: 1194). 
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Enligt en förändring i skolformsförordningarna, den 1 juli 2006, skärptes rektorns 

utredningsansvar för elever i behov av särskilt stöd. Syftet är att stärka elevens rätt och påtala 

behovet av en tydlig kartläggning för att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov. Efter 

utredningen ska ett åtgärdsprogram utarbetas, enligt 5 kap. 1 § i Grundskoleförordningen 

(SFS 1994: 1 194). I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov eleven har men även hur 

skolan ska arbeta med åtgärderna. Vidare ska en uppföljning med utvärdering av åtgärderna 

ingå. 

Elever, i årskurs 1-8, ska vid slutet av varje årskurs flyttas till närmaste högre årskurs om det 

inte beslutas något annat (6 kap. 3 §, SFS 1994:1 194). Om däremot rektor i samråd med 

elevens vårdnadshavare beslutar att eleven inte ska flyttas, sker detta med stöd av 6 kap. 4 § 

(SFS 1994:1 194). Man tar då hänsyn till elevens allmänna utveckling och vad som är 

lämpligast för eleven. Vidare får rektor bevilja att eleven får gå om en årskurs, om elevens 

vårdnadshavare begär det (6 kap. 6 §, SFS 1994:1 194). Det är även möjligt för en elev att 

börja skolan ett år senare. Enligt skollagen 3 kap. 7 § (SFS 1985: 1100) gäller skolplikten från 

7 år, men möjlighet finns att skjuta upp den till det år eleven fyller 8 år. Det förutsätter dock 

att elevens vårdnadshavare har begärt detta. 

I den nya skolförordningen (SFS 2011:185) som börjar tillämpas den 1 juli 2011 har en 

förändring skett angående beslutet kring en elev som inte ska flyttas till närmsta högre 

årskurs. Enligt 4 kap. 5 § (SFS 2011:185) får rektor ta beslut att en elev inte ska flyttas upp till 

nästa årskurs utan att vårdnadshavare medgivet det. Rektor ska med hänsyn till elevens 

utveckling och förhållande bedöma att det är lämpligt för eleven. Föräldrarna får yttra sig, 

men beslutet ligger hos rektor. I den nya skollagen (SFS 2010:800) som även den börjar 

tillämpas den 1 juli 2011, formuleras att elever ska få utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och utvecklas så långt som det är möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 3 §, 

SFS 2010:800). En nyhet är också att skolplikten förlängs med ett år, om en elev under nio år 

i skolan inte gått ut årskurs 9, när skolplikten annars skulle ha upphört. Detta innebär att en 

elev kan gå ett extra år och ändå fullfölja sin grundskoleutbildning till årskurs 9, enligt 7 kap. 

12-14 § (SFS 2010:800). Det finns även en möjlighet för elever som inte nått de lägsta 

kunskapskraven vid årskurs 9, att fortsätta arbeta mot kunskapskraven i den obligatoriska 

skolformen, enligt 7 kap. 15 § (SFS 2010:800). Detta innebär ett tionde skolår i grundskolan.  

I 3 kap. 3 § (SFS 2010:800) finns också formuleringar kring de elever som lätt når upp till 

målen. De ska få stimulans att nå längre i sin kunskapsutveckling. 
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1.4   Teoretiska utgångspunkter 

De institutionella ramar som skolan har att förhålla sig till, exempelvis kunskapsmål och 

fostransmål, kan i kombination med elevers förutsättningar, mognad och erfarenheter leda till 

att vissa elever inte klarar att uppfylla kraven på den fastställda tiden (Fischbein, 2009). 

Genom åren har de elever som inte levt upp till skolans förväntningar erbjudits olika 

skolformer och olika pedagogiska arrangemang. Ett vanligt arrangemang var kvarsittning, där 

elever som inte klarade kraven i klassen fick gå kvar i samma årskurs, tills eleverna bedömdes 

kunna flyttas upp. Eftersom eleverna inte fick stanna kvar efter 14 års ålder i skolan var det 

många barn som inte kom så långt i sin utbildning. En konsekvens av nutidens särskiljning är 

specialklasser för de barn som inte passar in i den vanliga skolan. För barn med 

neuropsykiska funktionshinder har man skapat särskiljande lösningar i form av särskilda 

undervisningsgrupper eller hela skolor för elever med specifika diagnoser (Hjörne & Säljö, 

2008).  

De centrala begrepp som kan förknippas med ett extra år i skolan och som jag i följande 

avsnitt förklarar är normalitet, avvikelse, kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv. 

Avsnittet inleds med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, som är utgångspunkten för 

mitt arbete. 

 

1.4.1 Symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

I alla beskrivningar döljer sig ett perspektiv utifrån en sanning och en verklighet (Larsson, 

1994).  Hur sanningen exakt är och ser ut kan vi aldrig få veta, men genom ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv, kan vi ta en väg för att försöka förstå verkligheten, menar 

Charon (2007). Det symbolisk interaktionistiska perspektivet är influerat av filosofen och 

psykologen Georg Herbert Mead, som verkade under tidigt 1900-tal. Termen uppkom dock 

senare genom Meads elev, Herbert Blumer. Perspektivet är komplext och påverkar våra 

handlingar, eftersom det är en produkt av vår sociala värld. Vi styrs och formas som 

människor genom interaktion med andra människor omkring oss, men också som en egen 

individuellt tänkande människa. Människan måste förstås utifrån den situation människan 

befinner sig i, men även utifrån de aktiva handlingar som sker i situationen (Charon, 2007). 

Trost och Levin (2004) hävdar att det alltid finns processer, förändringar och aktiviteter som 

är situationsbundna och som påverkar människan.  Även Ahlgren (1992) påpekar att 
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människan beskrivs som den hon är, med hjälp av och tillsammans med andra människor. 

Identiteten och medvetandet byggs upp av den sociala interaktionen.  

Charon (2007) hävdar att en stor del av vårt agerande styrs av våra känslor. Känslorna kan 

mer eller mindre kontrollera en inre respons som leder till en yttre respons, ett agerande. 

Känslor är biologiskt betingat, genom till exempel kroppsliga uttryck så som ökade hjärtslag 

eller rodnad. Känslor är även definierbara, att de benämns med uttryck som till exempel ”Jag 

är arg”. De kan även isoleras inom oss, de finns men de uttrycks inte direkt. Känslor blir ett 

socialt objekt, inom det symbolisk interaktionistiska perspektivet, som vi människor använder 

i aktiva och problemlösande situationer (Charon, 2007). I interaktion med omgivningen kan 

upplevelsen av att misslyckas eller vara lyckad uppstå. En elev kan känna sig annorlunda och 

inte lika duktig som de andra i klassen, om eleven har svårt att till exempel lära sig läsa vid 

den ålder som de flesta klasskamrater lärt sig läsa (Fischbein, 2009). 

1.4.2 Normalitet 

Vad och vem som betraktas som normal varierar över tid och i olika sociala sammanhang. 

Börjesson och Palmblad (2003) menar att ett normalt barn befinner sig inom normen för att 

vara vanlig och önskvärd. Samtidigt är det svårt att avgöra var gränsen går från att vara 

normal till att vara exempelvis överstimulerad eller understimulerad. Vi använder tolkningar, 

åsikter och normer som ofta kommer från oss själva. Normalitet är alltid tvetydigt, menar 

Brodin och Lindstrand (2010). Variation är normalt men vad som går utanför det normala 

beror på den som bestämmer och ställer villkoren.  Persson (2001) hävdar att det är skolan 

och lärarna som skapar normalitet och avvikelse. Dels upplever lärarna en press på att visa 

upp goda resultat vilket gör att en gräns skapas mellan de elever som uppfyller målen och de 

elever som inte når upp till målen. Vidare beror det på lärarnas förmåga och vilja att anpassa 

och variera undervisningen för att tillgodose eleverna kunskapsmässigt. Den rådande gräns 

för när specialundervisning ges till elever, kan även vara en gräns för var normalitet går, 

påstår Armstrong (2005).     

     

1.4.3 Avvikelse 

Hjörne och Säljö (2008) anser att de elever som avviker är de som inte lever upp till 

förväntningarna och inte klarar av kraven i ett ”vanligt” klassrum.  Assarson (2009) menar att 

det som anses vara problem eller utgör en avvikelse, är utifrån den måttstock som anses vara 
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normalt. Barn är inte avvikare i sig själva, utan de bedöms i relation till strukturer och 

kulturella normer i skolan. Skolans årskursindelning är ett resultat av den särskiljande politik 

som härrör från utvecklingspsykologiska- och livsstadieteorier. Även kulturella normer och 

skolans institutionella behov spelar in (Börjesson & Palmblad, 2003). Brodin och Lindstrand 

(2010) menar att det är lättare för yngre barn att acceptera barn som på något sätt avviker 

eftersom skillnader i färdigheter är större hos yngre barn. Hos äldre barn är variationen inte 

lika stor och därför utmärker sig barn med avvikelse mer. Avvikelse behöver inte alltid vara 

negativt, menar Sherblom och Bahr (2008). Det finns fördelar med att avvika, som att till 

exempel ha högt IQ. Det finns även avvikelser av neutral art, så som att vara vänsterhänt. 

1.4.4 Kategoriskt perspektiv 

Det perspektiv som styrt den specialpedagogiska verksamheten historiskt sett är det 

kategoriska perspektivet. Det innebär att svårigheter som uppkommer förläggs till eleven själv 

och ska kompenseras. Åtgärderna sker kortsiktigt och är ofta av akuta slag. Även om det 

kategoriska perspektivet egentligen hör till det förgångna så dominerar det än idag, hävdar 

Persson (2001). Nilholm (2003) menar att man i detta perspektiv, som också kallas det 

kompensatoriska perspektivet, avgränsar grupper efter att man funnit en problembild hos dem. 

Denna problembild skapas genom den gräns där eleverna annars måste prestera över.  

Prestationer under gränsen anses som problem hos eleven. I de avgränsande grupperna söker 

man biologiska förklaringar och psykologiska processer som man sedan rekommenderar 

pedagogiska metoder utifrån. Enligt Haug (1998) är det ideala målet att eleverna, efter att de 

blivit kompenserade, återigen kan ingå i den vanliga undervisningen. Tillämpning av extra år 

var betydligt mer förekommande under folkskolans tid, där det kategoriska perspektivet 

tillämpades. Extra år var ett sätt att hantera elever som inte uppfyllde förväntningarna (Hjörne 

& Säljö, 2008). 

1.4.5 Relationellt perspektiv 

Nuvarande skollag, förordningar och läroplan (Lpo 94) genomsyras av ett relationellt 

perspektiv (Persson, 2001).  Det innebär att skolan ska vara likvärdig oavsett elevers olikheter 

men även att svårigheter uppkommer i mötet mellan utbildningsmiljö och elevers 

uppväxtmiljö. Undervisningen ska anpassas så den passar alla. Att skolans intentioner och 

ambitioner inte överensstämmer med elevers individuella förutsättningar skapar ofta problem 

inom pedagogiken (Persson, 2001). Detta kommer även fram i den proposition från 
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Utbildningsdepartementet (SOU 2008:109), där det relationella perspektivet anses vara en 

ideologisk vision. Denna vision kan inte riktigt appliceras på verkligheten, så elever i behov 

av särskilt stöd får det stöd de har rätt till. Uppgiften för skolan är dock att skolan ska vara till 

för alla oavsett olikheter och behov (Persson, 2001).  

Den grundläggande tanken att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska få utvecklas i sin 

egen takt, krockar med de mål som minst ska uppnås. Trots denna konflikt är det ett politiskt 

beslut att alla elever ska nå samma mål vid samma tidpunkt.  Elever kan i vissa fall vara 

oförmögna att uppfylla kraven som skolan ställer. Barn är olika, lär sig i olika takt och på 

olika sätt. Möjligheten för en elev i svårighet att både ta igen kunskapsbrister och avancera till 

klasskamraternas kunskapsnivå är mycket liten, enligt Persson (2001). Enligt FNs Salamanca-

överenskommelse ska alla skillnader ses som normala. Det formuleras att barnens behov ska 

styra inlärningen istället för att barnet ska styras efter skolans ramar och uppnåendemål 

(Skolverket, 1999). 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Under denna rubrik ger jag först en svensk historisk tillbakablick där jag redogör något för 

hur skolsituationen tidigare varit för de elever som fick extra år. Jag hänvisar även till två 

äldre svenska forskningsstudier. Den tidigare forskningen som sedan följer, domineras av 

internationell forskning i ämnet eftersom den är mer förekommande än svensk forskning. 

2.1 Historisk tillbakablick 

De elever som inte blev godkända för uppflyttning fick ”sitta kvar” (Marklund, 1985). 

Förekomsten av kvarsittning i början av 1890-talet var 7 % av eleverna i småskolans årskurs 2 

och mellan 10-18 % i folkskolans årskurs 1-4 (Ahlström, 1986). Lokalt kunde förekomsten 

vara betydligt högre. Inom Visby skoldistrikt var 25 % av eleverna kvarsittare under läsåren 

1892-1894. Kvarsittningen förekom på grund av bristande kunskaper hos eleverna men även 

för att de bättre begåvade eleverna skulle befrias från ett hämmande inflytande, som 

kvarsittarna ansågs ha. Innan sinnesslöskolor, som de benämndes på den tiden, inrättades 

befanns sig de psykiskt utvecklingshämmade eleverna tillsammans med vanartade och svagt 

begåvade barn och de bättre begåvade barnen. Detta resulterade i olika lösningar för att göra 

undervisningsgruppen mer homogen, som till exempel genom kvarsittning. Beslutet om 

kvarsittning fattades av skolan. Debatt förekom dock om att åtgärden inte ansågs hjälpa. 

Åsikter om att elevernas ”mod och håg” kunde förloras genom kvarsittningen, förekom också 

(Nordström, 1968). Även Marklund (1985) ansåg att kvarsittning inte hjälpte eleverna. Ofta 

låg dessa elever efter både två, tre eller flera årskurser och kvarsittningen bedömdes som ett 

gissel för skolan, barnen, lärare och föräldrar. 

Även Hallgren (1943) bedömde kvarsittningen som ett mycket stort problem i dåtidens 

pedagogik. Han menade att den ojämna nivån av elevers kunskaper som samlades i samma 

klass var orsaken till kvarsittningen. De elever som på ett negativt sätt avvek från klassens 

medelnivå, ansågs behöva gå om. Ett sätt att komma till rätta med kvarsittningsproblemet i 

folkskolan var att genom ett intelligenstest i tredje klass, skilja de svaga eleverna från de mer 

begåvade eleverna. Hallgren undersökte i en studie om intelligenstestningen var användbar, 

för att se vilka barn som skulle ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen vid högre 

skolor. De svagt begåvade barnen som urskildes placerades i klasser som benämndes ” B-

klasser, svagklasser eller extraklasser”. Hallgren (1943) ansåg att testningen för uttagning till 
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B-klass var tillfredsställande. Mindervärdeskänslorna hos eleverna i en B-klass var mer 

skonsamma än i en normalklass. Även arbetsglädje och intresse ansågs vara större i dessa 

klasser eftersom undervisningen anpassades till de svaga barnens förmåga.  

Blomqvist (1958) utförde en undersökning på 1950-talet för att belysa vissa faktorer, vad 

gällde skolframgång och förekomsten av kvarsittning. Blomqvist (1958) ansåg att för att 

kunna undersöka studieframgångens problem måste man ta hänsyn till en rad faktorer såväl 

hos eleven som i miljön omkring. Dessa huvudfaktorer var elevernas fysiska utveckling och 

hälsa, personlighetsutveckling, studiemiljö, hemmiljö och fritidsintressen. De insamlade data 

som låg till grund för undersökningen var intelligenstest, betyg, hälsouppgifter från 

skolläkaren, mödra – och lärarskattning av elevers personlighetsdrag, intervju och 

frågeformulär från föräldrar, frågeformulär och dagboksanteckningar från eleverna. Dessa 

data kompletterades med intervjuarens skattningar i samband med hemkontakten, som till 

exempel graden av harmoni och möbelstandard.  

Av resultaten från Blomqvist (1958) undersökning framgick att elevers hälsa och fysisk 

utveckling inte visade något statistisk signifikant samband med studieframgång. Resultaten 

visade även att intellektet låg lägre hos kvarsittarna. Sambandet var statistiskt signifikant även 

om det inte var så starkt. Enligt lärarnas och mödrarnas skattningar var kvarsittarna betydligt 

mindre lämpade för studier. Vad gällde elevernas personlighetsdrag hade kvarsittarna fått en 

mindre gynnsam skattning. Den största skillnaden mellan kvarsittarna och uppflyttarna, var på 

vilje- och ambitionsdrag så som flit och vetgirighet. Undersökningen visade även att föräldrar 

till kvarsittare hade lägre skolutbildning, yrken av icke intellektuell karaktär, var lägre 

kulturellt intresserade och var mer negativt inställda till skolan.  Den faktor som hade det 

starkaste sambandet i undersökningen var hemmiljön. Hemmets emotionella klimat, ett 

harmoniskt familjeliv med många gemensamma intressen, visade stor betydelse för 

studieframgång. Kvarsittare kom i större utsträckning från hem med mindre gott samspel, där 

föräldrarnas äktenskap var mindre lyckligt eller från splittrade hem där den ena föräldern inte 

fanns kvar. Klyftan mellan skolans och hemmets värld vad gällde utbildningstraditioner, 

intressen och attityder var större för dem. I de delar av undersökningens datamaterial där man 

hade skattning av elevernas personlighetsdrag, visade det sig att lärarnas skattning hade större 

samband med studieframgång än mödrarnas skattning. Skattningarna korrelerade dessutom 

starkare än betygen gjorde. Blomqvist (1958) menade att för att förstå en elevs prestationer 

måste man, förutom kunskaper i skolämnen, även ha kunskap om den miljö eleven lever i. 
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Det är skolans uppgift att utreda och därefter anpassa undervisningen så eleven kan prestera 

efter förmåga. 

Kvarsittning avskaffades i samband med att en ny skollag infördes 1962. Kvarsittning stred 

mot principer med godkändgräns och en sammanhållen skolklass. Åtgärden förbjöds dock 

inte, utan kunde fortfarande förekomma. Beslutet skulle dock grunda sig på bedömning om 

vad som var mest lämpligt för den enskilde elevens utveckling. Till skillnad från tidigare 

skulle nu samråd med föräldrarna ske och i tveksamma fall med särskild expertis (Ahlström, 

1986). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Jag kommer här att redogöra för den tidigare forskning jag funnit i mitt sökande vad gäller 

åtgärden extra år. Den aktuella forskning som gjorts i Sverige är mycket begränsad, vilket 

påverkar min hänvisning. Däremot kommer jag att lyfta fram flera olika slags rapporter från 

USA så som; översiktsartiklar där man samlat tidigare forskning, studier på effekten av 

kvarhållning av årskurs men även studier där man intervjuat lärare och elever själva. Under 

rubriken; Effektstudier, kommer jag även att lyfta fram en del av den kritik som riktats på 

kvaliteten av studierna eftersom kritiken har haft stor betydelse för studiernas framskrivna 

resultat. 

2.2.1 Svenska studier  

När jag sökt aktuella uppsatser eller avhandlingar med sökord extra år, bonusår eller gå om, 

fann jag endast en C-uppsats (Isaksson, 2005). Undersökningens syfte var där att söka svaret 

hos 14 pedagogers tankar om deras syn på åtgärden, att gå om. Detta gjordes genom 

fokusgruppsintervju. Resultatet visade att det inte finns ett enkelt svar på vilket alternativ som 

är bäst; att fortsätta till nästa årskurs eller få ett extra år. Det viktigaste var dock pedagogens 

tro på att eleven kommer att lyckas, elevens upplevelser av åtgärden samt en väl pedagogisk 

genomtänkt plan för elevens extra år. Pedagogerna ansåg att eleverna inte ska vara hänvisade 

till klassrumsundervisningen och arbeta med sådant de redan gjort och kan. Pedagogerna 

ansåg även att förskoleklass eller årskurs 2 är att föredra vid ett extra år. Det framkom även 

att pedagogerna inte har så mycket kunskap på området men att de efterfrågar vidare 

forskning i ämnet. De önskade få stöd i frågorna kring detta (Isaksson, 2005). 
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2.2.2 Översiktsrapporter 

Det finns några forskningsöversikter från USA, varav en del sträcker sig långt tillbaka i tiden. 

Jackson (1975) har gjort en forskningsöversikt för åren 1922-1973 för att undersöka om 

kvarhållna elever gynnats av åtgärden. Översikten refererar till 44 tidigare studier. Jackson 

(1975) menade att kvarhållande i årskurs kunde vara till nytta men att elever som istället 

fortsatte vidare till nästa årskurs tycktes ha större fördelar. Översikten visade att det inte fanns 

någon tillförlitlig mängd bevis som tydde på att åtgärden var mer fördelaktig för elever med 

allvarliga akademiska svårigheter. 

 

Även Holmes (1989) har gjort en meta-analys över tidigare studier. Holmes (1989) samlade 

63 studier från åren 1925 och 1989. Av dessa studier visade nio studier positiva effekter. 

Dock tenderade de positiva effekterna att minska med tiden. Det samlade resultatet av denna 

analys visade statistiskt signifikanta skillnader som främjade de elever som fortsatte till nästa 

årskurs.  

Jimerson (2001) har gjort en meta-analys över forskningen åren 1990 till 1999, för att 

undersöka de akademiska och socioemotionella effekterna av kvarhållande i årskurs. 

Analysen baserades på 20 studier, där de flesta resultaten baserats på elever som kvarhållits i 

de lägre årskurserna. Av resultaten på de socioemotionella effekterna visade  

86 % av analyserna inga statistiskt signifikanta skillnader mellan elever som kvarhållits i 

årskurs och elever som fortsatt till nästa årskurs. Vid resultat vad gäller akademiska 

prestationer visade 48 % av analyserna inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 47 % av analyserna visade däremot att elever som avancerat till nästa årskurs 

gynnats vad gäller akademiska prestationer. Därför anser Jimerson (2001) att fenomenet inte 

är en effektiv åtgärd för att höja akademiska prestationer. 

Range, Pijanowski och Holt (2009) står bakom en litteraturöversikt kring effekten av 

kvarhållna elever. Litteraturöversikten påvisade studier som tyder på såväl negativa som 

positiva effekter, men även studier som inte visade någon signifikant skillnad. Studier som 

jämförde kvarhållna elever i en tidigare årskurs med kvarhållna elever i senare årskurser, 

visade att de tidigt kvarhållna eleverna hade högre betyg jämfört med de senare kvarhållna 

eleverna. Flera studier hävdade att förekomsten av studieavhopp var större hos kvarhållna 

elever. Vissa forskare, exempelvis Lorence (2006), anser att forskningen är bristfällig och att 
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kvarhållning är välgörande för vissa elever, men också att kvarhållning fungerar olika för 

olika elever. Det samlade resultatet var ändå att de negativa effekterna övervägde de positiva. 

Som alternativ till denna åtgärd rekommenderas forskningsbaserade insatser för lärarna, 

personliga planer för eleverna och minskad klasstorlek. 

2.2.3 Effektstudier 

Studier har gjorts för att undersöka studieresultat hos elever som kvarhållits i 

förskoleklassverksamhet. Mantzicopoulos, Morrison, Hinshaw och Carte (1989) har 

undersökt en grupp på 34 förskoleklassbarn i åldern 5-6 år som kvarhållits ett extra år. Som 

kontrollgrupp har en slumpmässig grupp barn i samma ålder valts ut. Studien belyste 

betydelsen av bland annat kognitiva, perceptuella, beteende, prestation och visuell- motoriska 

egenskaper, som kan vara faktorer som fördröjer mognad hos barn som ska börja skolan. 

Barnen fick utföra vissa test som undersökte grundläggande färdigheter och förberedande 

akademiska färdigheter. Resultaten visade att barnen som hållits kvar ett extra år hade lägre 

förberedande akademiska färdigheter, ökade problem med visuell – motoriska egenskaper och 

beteende. Problem med visuell-motoriska egenskaper, som förknippas med 

inlärningssvårigheter, kan kvarstå som risk för fortsatta inlärningssvårigheter för kvarhållna 

barn i skolan. Sammantaget visade undersökningen att det låga resultat som de kvarhållna 

barnen visade, tydde på att barnen hade fler brister och behov. En slutsats i Mantzicopoulos et 

al. (1989) studie var att en upprepning av samma material med samma metod inte är en 

tillräcklig åtgärd för att höja barnens kunskapsnivå. 

Både Burkham, LoGerfo, Ready och Lee (2007) och Dong (2010) har i sina studier utgått från 

samlad data från US National Center of Education Statistics (NCES), under läsåret 1998-

1999. Data visade den akademiska nivån i läsning och matematik för förskoleklass, årskurs 1 

och årskurs 3 och var inhämtad genom provresultat och bedömningar samt genom intervjuer 

av föräldrar, lärare och skolledare.  

Burkham et al. (2007) grundade sin undersökning på ett urval av 12 780 elever, med 

uppflyttade och kvarhållna elever. Resultatet visade att elever som hållits kvar i förskoleklass 

visade lägre resultat prestationsmässigt jämfört med de som har gått ett år i förskoleklass. 

Dock var relationen mellan kvarhållande i årskurs och ålder viktig. Under året i förskoleklass 

hade ålder ingen effekt på läsning, men på prestation i matematik fanns en mindre positiv 
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effekt. En betydande skillnad för dessa barn var tidpunkten för inskrivning i förskoleklass. 

Tiden för inskrivning kunde variera. Den genomsnittliga åldern för inskrivning i förskoleklass 

var 5,5 år. De barn som skrivits in vid en tidigare ålder var mer benägna att hållas kvar i 

förskoleklass. Ålder spelade således en viktig roll vid kvarhållning i förskoleklass, vad gällde 

de kognitiva effekterna. Burkham et al. (2007) anser dock att kvarhållning i årskurs kan vara 

bra för ett visst barn i en viss skola, även om de generellt inte anser att det leder till kognitiva 

fördelar i prestation av läsning och matematik i förskoleklass och årskurs 1.  

Dong (2010) grundade sin undersökning på ett urval på 8672 elever, med uppflyttade och 

kvarhållna elever. Dong (2010) fick i sin studie fram positiva resultat av kvarhållning i 

förskoleklass. Resultaten i årskurs 1 var statistiskt högre jämfört med de som gått vidare i 

årskurs. Resultaten i årskurs 3 däremot var inte statistiskt signifikanta, vilket innebar att man 

inte kunde se någon kunskapsmässig skillnad mellan de uppflyttade och de kvarhållna 

eleverna i årskurs 3. Dong (2010) anser att resultatet borde leda till en mer optimistisk 

inställning till att låta elever i förskoleklass hållas kvar. Det ger eleverna en chans att ta igen 

och lyfta sina studieresultat.  

Kortsiktiga och långsiktiga effekter av ett extra år i årskurs 1, har undersökts av Wu, West 

och Hughes (2008). De har i en 4-årig longitudinell studie undersökt kortsiktiga och 

långsiktiga effekter av kvarhållande i årskurs 1, vad beträffar utveckling i läsning och 

matematik. Studien beaktade även andra faktorer som till exempel hemförhållande, etnicitet, 

personlighet, förhållande till klasskamrater och lärare. Studien var grundad på ett urval på 196 

elever och visade att eleverna gynnats på kort sikt vad gäller prestation i läsning och 

matematik men även av socioemotionella faktorer. Vid mätning efter tre år visade de 

kvarhållna eleverna högre akademisk kompetens än eleverna de jämfört med. Även resultat 

beträffande självbild och engagemang var högre efter tre år. Wu et al. (2008) anser att 

kvarhållande i förskoleklass eller första klass inte skadar elevernas psykosociala anpassning 

och resultatet ger visst stöd till lärarnas bedömningar att det är en gåva med ett extra år.  

1999 genomfördes en reform i Texas för att bedöma läskunnigheten och därigenom öka 

kunskaper och färdigheter för elever i årskurs 3. Eleverna måste klara statens lästest, TAKS, 

för att få gå vidare till årskurs 4. Testet är anpassat till läroplanens mål och ska bedöma den 

akademiska kompetens som krävs för att gå vidare. Om testet visar att en elevs kunskaper och 

färdigheter inte räcker till, erbjuds eleven ett extra år (Hughes, Chen, Thommes & Kwok, 
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2010). Hughes et al. (2010) har i en studie undersökt sambandet mellan kvarhållande i årskurs 

1 med TAKS-test i läsning och matematik i årskurs 3. Studien grundade sig på 769 elever 

varav 165 elever som hållits kvar i årskurs 1. Resultatet visade på att det fanns positiv 

signifikant skillnad på delar av empirin, för de elever som hållits kvar i årskurs 1. Det samlade 

resultatet tydde på att de elever som hålls kvar i årskurs 1 sannolikt passerar testet i årskurs 3 

(Hughes et al., 2010). 

I en undersökning av OPPAGA (2006) har elever som kvarhållits i årskurs 3 undersökts, på 

uppdrag av Floridas regering, med anledning av den utbildningspolitik som 2002 togs för att 

förbättra elevers läs- och skrivkunnighet i Floridas skolor. Enligt lag ska skoldistrikten 

kvarhålla elever i tredje klass som inte överstiger ett visst antal poäng på föreskrivna tester, 

såvida inte skäl för undantag tillämpas. Rapporten (OPPAGA, 2006) grundade sig på elevers 

resultat från elever som kvarhållits i årskurs 3 i Floridas allmänna skolor under läsåren 2002-

2004 och med uppföljning läsåret 2004/2005. Analytiker i studien hade även besökt skolor 

och intervjuat rektorer och lärare inom 7 skoldistrikt. Resultatet visade att 62 % av eleverna 

som kvarhållits i årskurs 3 förbättrade sina resultat från nivå 1 till nivå 2 eller högre under det 

extra året. 2/3 av eleverna bibehöll dessutom resultaten i årskurs 4. De elever som inte 

kvarhölls var inte lika framgångsrika i årskurs 4. 44 % av de som fortsatt till nästa årskurs 

höjde inte sina resultat över nivå 1 i årskurs 4. I ett led i att minska förekomsten av 

kvarhållande av årskurs har skolorna en skyldighet att åtgärda och förbättra elevernas 

läsfärdighet. De skolor som var mer framgångsrika var mer benägna att uppvisa ett klimat av 

höga förväntningar och hade dessutom ett starkt pedagogiskt ledarskap. De framgångsrika 

skolorna ökade till exempel sitt fokus på läsning med mer intensiv läsundervisning. OPPAGA 

(2006) framhöll i rapporten att en engagerad skolledning och höga förväntningar är nyckel till 

framgång. 

 

Effekterna kring kvarhållande i årskurs när man undersökt utfallet vid tidpunkten för 

gymnasiet, har studerats av Jimerson och Ferguson (2007). De har i en longitudinell studie 

följt 72 kvarhållna elever från förskoleklass till gymnasiet vad gällde deras akademiska och 

beteendemässiga resultat. Resultaten visade att de jämförande elever som fortsatt till nästa 

årskurs i genomsnitt visade högre akademiska resultat. Vissa resultat, som visade jämförelser 

mellan kvarhållna elever och de uppflyttade eleverna, visade inga signifikanta skillnader. 

Kvarhållna elever kunde lyckas bra på kort sikt men risken för framtida misslyckanden var 
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större. Resultat visade att elever som hållits kvar var mer benägna att inte fullfölja sin 

skolgång. Det samma gällde resultat om aggressivitet i ungdomsåren. De kvarhållna eleverna 

visade mer aggressivitet jämfört med de elever som flyttats upp. Absoluta slutsatser anses 

dock vara svåra att ge. Mot bakgrund av vad forskning visat de senaste 100 åren menar 

Jimerson och Ferguson (2007) att lärare måste fokusera på insatser som forskning visat ger 

akademisk framgång. 

 

Om tidpunkten för kvarhållning i årskurs har betydelse, har undersökts av Silberglitt, 

Jimerson, Burns och Appelton (2006). Studien grundar sig på data där 49 elevers akademiska 

prestationer jämförts. Eleverna som kvarhållits någon gång under perioden från förskoleklass 

till årskurs 2 har jämförts med elever som kvarhållits någon gång mellan årskurs 3 och årskurs 

6. Även om skillnaderna inte var statistiskt signifikanta så hade de tidigare kvarhållna 

eleverna en tillväxt på ett linjärt sätt, medan de elever som hållits kvar senare hade en större 

negativ tillväxtkurva. Silberglitt et al. (2006) menar att det är möjligt att de negativa 

socioemotionella effekterna påverkar mer vid kvarhållning vid senare årskurser, eftersom de 

äldre eleverna är mer känslomässigt mogna jämfört med de yngre eleverna. De negativt 

socioemotionella effekterna kan således påverka de akademiska prestationerna negativt. 

Det finns flera orsaker till att resultaten varierar på effektstudierna. Lorence (2006); Wu et al. 

(2008); Hughes et al. (2010) påpekar att flera tidigare studier kring detta fenomen saknar 

adekvata jämförelsegrupper och statistiska kontroller. Resultaten är därför inte lika 

övertygande om den negativa effekt som tidigare visats. Flertalet av de tidigare studierna 

jämförde elever vid samma ålder, vare sig de gick i samma klass eller inte. Det resulterade i 

att de kvarhållna eleverna fick ett sämre resultat jämfört med de jämnåriga eleverna eftersom 

de kvarhållna eleverna gick i den lägre klassen. De jämnåriga eleverna hade således flyttats 

till nästa årskurs och läste vidare enligt kursplanen. Vid studier där man däremot jämfört 

resultat i samma årskurs, gav resultatet fler fördelar till de kvarhållna eleverna. De kvarhållna 

eleverna hade ju följaktligen arbetat i årskursen tidigare. Lorence (2006) anser att studier som 

grundar sig på jämförelsegrupper av samma årskurs är mer lämpliga och rättvisa när man ska 

bedöma de akademiska effekterna av kvarhållande av årskurs. Trots detta menar Lorence 

(2006) att det inte finns någon övertygande mängd med vetenskapligt korrekta uppgifter som 

styrker att kvarhållning i årskurs är vare sig ineffektivt eller skadligt.  
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Andra brister i studierna är att de grundar sig på ett mycket litet urval, vilket också hävdas av 

Range, Pijanowski och Holt (2009). Lorence (2006) menar att det krävs större urvalsstorlek 

för att kunna identifiera statistiskt signifikanta skillnader. Viktigt är också att urvalet av 

studenter är från olika sociala och ekonomiska bakgrunder. Så väl Jimerson och Ferguson 

(2007) som Lorence (2006) hävdar att tolkningen av resultat är en viktig faktor när det gäller 

bedömning av effekter. Forskares slutsatser baseras mer på deras subjektiva tolkningar än på 

konkreta resultat från data. Beroende på vad forskaren förespråkar kan resultaten tolkas olika. 

Enligt Hughes et al. (2010) kan de eventuella negativa effekter som visas, bero på befintliga 

sårbarheter eleven hade före det kvarhållna året, hur väl elever lyckas uppfylla de akademiska 

förväntningarna och hur kvarhållningen påverkar elevernas sociala ställning. Även Jimerson 

(2001) påpekar att resultat alltid är en produkt av fler faktorer under hela utvecklingen. Det 

råder ett komplext samspel av enskilda och miljömässiga influenser som påverkar framtida 

prestationer och utveckling. 

 

Lorence (2006) anser att kvarhållning av årskurs i sig troligtvis inte är en effektiv metod om 

eleverna endast får samma pedagogiska program. Året ska kombineras med strategier som 

fokuserar på elevens akademiska svagheter för att höja kunskapsnivån. Vidare forskning 

borde identifiera de åtgärder som sker under det kvarhållna året, istället för att studera 

kvarhållande av årskurs som åtgärd, menar Lorence (2006). 

 

2.2.4  Intervjustudier med lärare 

 

För att försöka förstå varför kvarhållning i årskurs sker i den utsträckning som det gör, trots 

de negativa rapporter som redovisas, har lärares uppfattning om fenomenet undersökts. 

Tomchin och Impara (1992) har i en studie undersökt lärares uppfattningar om kvarhållande i 

årskurs för att försöka förstå lärares agerande. Undersökningen grundar sig på både kvalitativa 

och kvantitativa metoder genom enkäter, frågeformulär och semistrukturerade intervjuer. 135 

lärares åsikter och uppfattningar låg till grund för resultaten. Besluten om kvarhållning styrdes 

mycket av lärarnas åsikter, som i sin tur styrdes av de bedömningar som läraren själv gjort. 

Bedömningarna bestod av elevernas akademiska och mognadsmässiga förmågor, 

ansträngningar och framsteg i klassrummet. Positiva erfarenheter av tidigare elever som 

kvarhållits låg även till grund för kvarhållning. Lärarnas kunskaper om elevernas 

hemförhållanden spelade också in. Speciellt elever från kunskapsmässigt torftiga hemmiljöer 
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var viktiga att prioritera, för att förbereda dem för framtiden. För att inte hållas ansvarig för 

negativa effekter så försökte lärarna förutse hur väl eleven, som var planerad att kvarhållas, 

skulle uppfylla kunskapskraven vid nästa årskurs. Lärarna ansåg att kvarhållning i 

förskoleklass - årskurs 3 var att föredra eftersom det är där de grundläggande färdigheterna 

ska läggas. De ansåg även att det är i förskoleklass- årskurs 3 som risken är mindre för skada 

på elevens självbild.  Kvarhållning blev en åtgärd för att ge de eleverna den stabila grund av 

grundläggande färdigheter som krävs, för att tillgodogöra sig undervisningen längre fram. 

Några lärare i undersökningen visade en oro över att läroplanen hindrade dem att ge eleverna 

den tid som en del elever behöver för att lära. Undersökningen visade att lärarna ansåg att 

kvarhållningen gav den extra tid som en del elever behöver. Några lärare ansåg att åtgärden 

borde förekomma mer. Lärare i årskurs 4-7 kände att kvarhållning i årskurs 4-7 var en 

nödvändig åtgärd att ge eleverna, för deras grundläggande färdigheter, eftersom de kände att 

alternativen var få (Tomchin & Impara, 1992). 

 

Hur väl lärares uppfattningar av kvarhållande av årskurs överensstämmer med lärares 

kunskaper om fenomenet har också undersökts. Witmer, Hoffman och Nottis (2004) har 

genom enkäter och frågeformulär undersökt 35 lärares uppfattningar och kunskaper om 

kvarhållning i årskurs. I studien undersöktes hur deras kunskaper om fenomenet påverkade 

föreställningen och därigenom deras rekommendationer till kvarhållande i årskurs. Resultatet 

visade lärarnas åsikt om att kvarhållning i årskurs var ett effektivt sätt att öka elevernas 

akademiska framsteg. Deras kunskaper om fenomenet var dock begränsade. Majoriteten av 

lärarna beskrev sin personliga men även kollegors erfarenhet, som sin kunskapskälla. 

Lärarnas forskningsbaserade kunskap var minimal. Endast 9 % av de intervjuade lärarna 

uppgav att deras kunskaper om fenomenet kom från att ha läst en tidningsartikel eller lyssnat 

på en föreläsning. Lärarna ansåg även att kvarhållning inte innebar någon skada på eleverna 

emotionellt. Witmer, Hoffman och Nottis (2004) menar att lärarnas kunskaper borde vara 

bättre förankrade med aktuell forskning, då kvarhållning i årskurs visat sig vara en ineffektiv 

metod.  

2.2.5  Intervjustudier med elever 

 

För att undersöka hur elever, som kvarhållits en årskurs, egentligen upplevt sin skolsituation 

har studier även genomförts kring detta.  I en undersökning av Penna och Tallerico (2005) har 
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24 ungdomar som har kvarhållits extra år i skolan intervjuats. De flesta eleverna hade 

kvarhållits två gånger. Tidpunkten för kvarhållningen varierade över samtliga årskurser, men 

flertalet förekom under de första åren på gymnasiet. Samtliga hade inte fullföljt sin skolgång 

och intervjuerna skedde efter att de lämnat skolan. Ungdomarna intervjuades om 

uppfattningen av sin skolgång, erfarenheter och orsak till avhopp.  Det som framkom i studien 

var erfarenheter av upprepningar, genom att lärarna presenterade samma uppdrag, samma 

undervisning och samma prov. Detta uppfattades omväxlande tråkigt och frustrerande. 

Kommentarer från lärare förekom om att eleverna säkerligen kom ihåg moment från året 

innan, vilket upplevdes nedlåtande av eleverna. Kommentarerna hade även en negativ 

inverkan på elevernas prestationer i skolarbetet. Sammantaget misslyckades eleverna med att 

förbättra sin akademiska prestation. Endast en av 24 intervjuade ungdomarna erinrade sig att 

det extra året hjälpt till. Ett återkommande tema från ungdomarna var oönskade negativa 

kommentarer från andra elever. Dessa kommentarer följde dem också senare upp i skolåldern. 

För majoriteten kom känslan av meningslöshet som ledde till förlust av motivation, brist på 

moral och avståndstagande från klassen och kamrater. Sammanfattningsvis fanns det ingen 

självklar faktor som förklarade elevernas avhopp från skolan. Familjen och den sociala 

bakgrundsfaktorn, enskilda personers hälsoproblem, institutionella faktorer så som extra år, 

läroplan och storlek på skola har visat sig vara faktorer som påverkat. De tre skolrelaterade 

fenomen som ändå toppade var känslan av akademisk hjälplöshet, en social stigmatisering och 

en misslyckad akademisk självbild (Penna & Tallerico, 2005). 

 

Elever som kvarhölls i årskurs längre tillbaks i tiden har också intervjuats.  Powell (2005) har 

genomfört en studie av 10 vuxna personer som var kvarhållna extra år i skolan som barn, för 

att undersöka effekterna av fenomenet. Intervjupersonernas ålder varierade från åldrarna 21år 

till närmare 80 år och hade alla kvarhållits någon gång före årskurs 6. De flesta rapporterade 

genomgående positiva effekter relaterade till extra skolår. Några ansåg att extra år var mycket 

positivt och var det bästa som kunde hända medan några fortfarande kände smärta över 

upplevelserna och inte ville att andra skulle utsättas för detta.  En del hade blivit retade. En 

del upplevde att extra år ledde till bättre akademiska prestationer medan andra inte upplevde 

någon skillnad. Några ansåg att de borde fortsatt till nästa klass. Vissa tyckte att året hade 

positiva effekter på deras akademiska prestationer och att läsförmågan förbättrades. Några 

upplevde att de fick bevisa att de inte var dumma. Hälften av dem skulle inte låta sina egna 

barn hållas kvar i årskurs (Powell, 2005). 
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White (2010) har i en doktorsavhandling undersökt och intervjuat fem vuxna personer om 

deras upplevelser av kvarhållning i årskurs. Tidpunkten för när de fem intervjuade personerna 

hade kvarhållits i årskurs varierade från tidigare åren, senare åren och gymnasiet. Även denna 

studie visade varierande resultat. Vissa personer upplevde en akademisk förbättring medan 

andra inte upplevde någon skillnad. Vad gäller självkänslan varierade den också, från en 

minskning till en ökning. Några av de intervjuade menade att de negativa känslor som kom i 

samband med kvarhållningen försvann när de lärt känna nya kompisar och året gick. 

Sammanfattningsvis gav kvarhållning av årskurs både positiva och negativa effekter. 

 

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammantaget visar de internationella studierna att ett extra år i skolan inte medför den 

kunskapsökning som bland annat lärare kan ha en föreställning om. Negativa 

socioemotionella effekter kan också uppkomma, som gör att året upplevs mer som skada än 

som nytta. Dock har en del kritik riktats mot undersökningarna som gjort att flera forskare 

tvivlat på resultaten. Jämför man resultat med jämnåriga faller resultatet ofta negativt, medan 

det blir mer positivt om resultaten jämförs med årskursen. Det finns ändå resultat där flera 

forskare är ense, bland annat visar många undersökningar att äldre elever som fått ett extra år 

är mer benägna att hoppa av skolan tidigare. Gör man en jämförelse mellan att få ett extra år i 

en tidig årskurs eller i en senare årskurs är det definitivt mer positivt i förskoleklass och 

årskurs 1. De positiva effekter som visats sker i de tidiga åren. Avgörande är även vad detta 

extra år innehåller, vad gäller pedagogiska åtgärder för eleven. Där man med riktade 

individuella åtgärder arbetat målinriktat har effekterna varit större än om eleven bara följt 

ordinarie klassrumsundervisning. Vid intervjuer av elever som gått ett extra år har resultaten 

varit blandade, allt från mycket goda resultat till mycket negativa.  
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3. METOD 

I detta avsnitt beskriver och motiverar jag mitt val av metod, för insamling av empiri. Därefter 

beskriver jag mina val av litteratur till litteraturbakgrunden. Jag redogör för hur urval till 

undersökningen skett och genomförandet av den. En beskrivning av min bearbetning och 

sammanställning av materialet följs efter en beskrivning av den analysmetod jag valt. De 

forskningsetiska överväganden jag gjort finns beskrivet och följs sedan av validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Den specifikt kvalitativa metod jag har valt för att samla empiri är intervju. En kvantitativ 

metod med enkät och frågeformulär som insamlingsmetod kunde varit ett alternativ för mig 

att samla empiri. Då min egen erfarenhet säger mig att lärares tid för enkätundersökningar är 

mycket begränsad och ofta bortprioriteras, var det inget aktuellt alternativ. Olsson och 

Sörensen (2007) instämmer att vissa personer inte vill delta i enkätundersökningar. Även 

svarsfrekvensen är något låg, ungefär 50-60 % är vanligt vid enkätundersökningar (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

Intervju lämpar sig väl som metod för att därigenom få förståelse från livsvärlden ur 

informantens eget perspektiv (Kvale, 1997). Det är genom intervju jag kan se världen genom 

informantens ögon (Bryman, 1997). Jag har valt en intervjustil av semi-strukturerad karaktär 

där jag utgår från några förutbestämda frågeställningar. Intervjuprocessen är dock flexibel på 

så sätt att fler frågor kan bli aktuella beroende på informantens svar (Bryman, 1997). Jag har 

utifrån ett antal frågor utarbetat en intervjuguide (se bilaga 2), för att täcka det område jag vill 

undersöka. Enligt Kvale (1997) ska frågorna vara korta och enkla. Därifrån kan intervjuaren 

följa upp med frågor som träder fram genom svaren. Min intervjuguide inleds med några 

frågor som knyter an till fenomenet utan att direkt gå in på de centrala delarna, för att senare 

komma till mina huvudsakliga frågeställningar, vilket Dalen (2008) rekommenderar. Jag 

försökte att formulera så relevanta frågor som möjligt så det inte blev för omfattande 

frågebatteri. Hartman (2003) menar att materialet annars kan innehålla mycket irrelevant 

material som även ska behandlas, vilket kan ta tid från analysen med de viktigare delarna. 

Mina huvudsakliga frågor i intervjuguiden har nära anknytning till de frågeställningar som jag 

har i mitt syfte, vilket Stukát (2005) menar är väsentligt. Jag valde att ha nyckelfrågorna som 
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utgångsläge och sedan förslag på några följdfrågor som ska vidga informanternas svar, 

beroende på de svar som ges. Jag valde att bland annat fokusera på de eventuella åtgärder som 

görs för eleven i klassrummet, eftersom jag läst i den internationella litteraturen att särskilda 

åtgärder sällan förekommer för de elever som fått ett extra år. Jag såg det därför som 

intressant att undersöka. 

Det vanligaste sättet att registrera intervjuer på är med en ljudbandspelare. Med ett tekniskt 

inspelningsverktyg får intervjuaren frihet att helt fokusera på ämnet och interaktionen mellan 

intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2007). För att pröva det tekniska 

hjälpmedlet, min intervjuguide och mig själv som intervjuare följde jag Dalens (2008) 

rekommendation. Jag genomförde en provintervju med en lärarkollega och använde då den 

portabla ljudinspelaren som jag senare tänkte använda. Detta var mycket värdefullt eftersom 

jag insåg att några av mina frågor var formulerade på ett sådant sätt, att jag inte fick de svar 

jag syftade på. Jag formulerade därför om frågor och kompletterade intervjuguiden med 

någon enstaka fråga. Då jag sedan tidigare inte var bekant med funktionerna kring den 

portabla ljudinspelaren, var provintervjun viktig för att undanröja eventuella misstag. 

För att få insikt om informantens egna erfarenheter och tankar ska forskaren i intervjuer, visa 

ett genuint intresse både för ämnet och för informanten som berättar. Att lyssna är mycket 

viktigt men att också med kroppsspråk visa sitt intresse är bekräftande för informanten 

(Dalen, 2008). Mitt intresse för ämnet är stort och inför varje intervju kände jag en stor 

förmån av att få tillgång till lärarnas erfarenhet kring elevers extra år. 

3.2 Materialinsamling till litteraturbakgrunden 

I min litteratursökning var biblioteket en bra källa för svensk skolhistoria. Det var i tryckt 

bokform som jag läste om studier kring kvarsittning i Sverige. För sökande efter svenska 

rapporter var Internet vägen dit. Den sökningen resulterade i en studie. Likaså artiklar, 

verksamhetsdokument och tips på övriga källor fann jag via Internet. Jag använde mig av 

sökorden extra år, gå om och bonusår. När jag sökte forskning utanför Sverige sökte jag efter 

forskningsrapporter i databasen Eric. Jag använde mig av sökordet grade retention, 

kvarhållande i årskurs (min översättning). Genom referenslistorna i rapporter fick jag även 

syn på andra rapporter, som gjorde att jag vidgade min sökning. Jag valde att söka efter 

rapporter som var så aktuella i tid som möjligt och med en riktning som var relevant för mitt 

ämne. Då jag i en del rapporter noterade att vissa studier var mer refererade än andra, bidrog 
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det till att jag sökte även efter dessa. Detta gällde speciellt översiktsrapporterna som ofta 

nämndes i studierna. Studier där lärare intervjuats var viktiga att belysa eftersom jag själv 

intervjuat lärare. Undersökningar där elever intervjuats var också intressanta eftersom jag 

själv inledningsvis hade för avsikt att intervjua elever i min studie. I många rapporter 

nämndes också att kritik riktats mot kvaliteten på studierna och då speciellt på de jämförande 

grupper man använt som grund i studier. Jag ansåg att denna kritik hade relevans för min 

studie och fick en plats i min litteraturbakgrund. 

3.3 Urval 

I inledningsskedet av examinationsarbetet planerade jag att intervjua elever som fått ett extra 

år. Min tanke var att komma så nära upplevelsen av åtgärden som möjligt, elevens egen bild 

av ett extra år. Efter diskussion i en arbetsgrupp framkom att det kan vara mycket sårbart för 

eleverna då jag kan ställa frågor och sätta igång processer som inte är bearbetade hos eleven, 

vilket även Dalen (2008) påtalar.  Kvale (1997) pekar på den etiska principen om 

fördelaktighet.  Det innebär att informantens risk för möjlig skada, ska vara så liten som 

möjligt. Mitt ansvar som forskare är att tänka igenom möjliga konsekvenser för den enskilde 

men även för den större grupp som denne representerar. Istället bestämde mig för att 

undersöka de berörda lärarnas erfarenheter av ett extra år. De lärare jag sökte till min 

undersökning skulle ha arbetat med elever som gjort sitt extra år, men även ha viss erfarenhet 

eller kunskap av elevens kunskapsutveckling året innan.  Detta för att kunna se utveckling hos 

eleven.  

För att ringa in fältet av möjliga informanter ringde jag runt till 40 rektorer fördelat på två 

mellanstora kommuner i Mellansverige. Då några rektorer hade ansvar för flera skolor bestod 

mitt fält av 46 skolor. Det tog mellan två till tre veckor innan jag nådde alla rektorer, då det 

var svårt att nå dem på telefon. Jag tyckte dock det var lättare att utesluta eller ringa in fältet 

med en personlig första kontakt via telefon. Därefter skickade jag mitt missivbrev (se bilaga 

1) på mail, där jag ännu en gång beskrev mitt ärende. Rektorns uppgift var sedan att 

vidareförmedla kontakten med berörda lärare. I vissa fall var rektorerna osäkra på om 

åtgärden förekommit, då rektorerna inte arbetat mer än en termin eller ett år på skolan. Jag 

skickade då mitt missivbrev via mail och lät dem återkomma med besked senare, vilket också 

de flesta rektorerna gjorde. 
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Min urvalsprocess resulterade i att 19 stycken rektorer svarade att extra år inte förekommit på 

skolorna. 5 rektorer fick jag inte vidare besked av, trots påminnelser via mail. Av ytterligare 5 

rektorer fick jag negativt besked.  3 av de 5 rektorer med negativt besked, gav besked om att 

åtgärden hade förekommit men de berörda lärarna inte längre arbetade kvar på skolan eller att 

inflyttade elever fått extra år det år de kommit inflyttande till skolan.  Vid inflyttningar hade 

inte lärarna den bakgrundshistoria som krävdes för att ha någon erfarenhet att jämföra med, 

vilket gjorde att de inte var rätt målgrupp för mig. De resterande 2 rektorerna som resulterade 

i ett negativt besked, vidarebefordrade mig namn på lärare, som sedan svarade att de inte hade 

tid att medverka i en intervju eller sa sig ha för lite erfarenhet kring elevens extra år för en 

intervju. 

De återstående 11 rektorerna gav mig tillträde och efter kontakt per mail eller telefon med 

berörda lärare, bokade jag in tid för intervju. Under två intervjuer kom det upp ytterligare 

aktuella elever som gjorde att jag fick möjlighet att träffa fler lärare med ytterligare 

erfarenheter, även benämnt som ett snöbollsurval (Bryman, 1997). Mitt sökande resulterade 

således i 13 intervjuer med lärare, en manlig och resterande kvinnliga lärare. Av dessa 13 

lärare var det 2 lärare som hade erfarenhet av flera elever, som fått ett extra år. Antalet 

intervjuer i en vanlig intervjustudie är enligt Kvale (1997) mellan 10 och 15 stycken. 

Beroende på tid och de resurser som finns kan dock antalet skifta. Dalen (2008) anser att det 

antal intervjuer som samlats in ska vara av en sådan kvalitet att det utgör ett tillräckligt 

underlag för att kunna tolka och analysera.  Den aktiva tid där jag sökte informanter var 7 

veckor. Min begränsning berodde på den tidsplan jag inledningsvis hade upprättat för min 

studie. 

Det totala underlaget av erfarenheter kring elever som fått ett extra år i skolan blev utifrån 19 

elever. Av dessa 19 elever var det 4 elever som gick sitt extra år i årskurs 4-6. De resterande 

15 eleverna gick sitt extra år mellan förskoleklass och årskurs 3. Den mest frekventa 

årskursen där extra år förekom för eleverna i min undersökning var årskurs 3, som för övrigt 

var 7 elever. Den aktuella tiden för det extra året varierade för eleverna i undersökningen. 10 

elever gick sitt extra år för mer än 4 år sedan och vissa av dem hade lämnat skolan för annat 

stadie. För 6 av eleverna var det extra året aktuellt för 1-3 år sedan. Pågående extra år var 

aktuellt för 3 elever, varpå effekten inte var fullt utvärderingsbar. Några av skolorna 

tillämpade åldersblandade klassindelningar, som 4 av de 19 eleverna hade gått ett extra år i. 

Resterande 15 elever gick i åldershomogena klasser. Fördelningen i kön var av de 19 
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eleverna; 12 pojkar och 7 flickor. Skolornas geografiska placering var 4 skolor i stadsbygd, 9 

skolor i mindre samhällen och 6 skolor i landsbygd. Vad gäller etnicitet fanns endast en elev 

med utländskfödda föräldrar av gruppen elever i mitt underlag, resterande elever hade enligt 

mina uppgifter svenskfödda föräldrar.  

 

3.4 Studiens genomförande 

Av de 13 intervjuer som jag genomförde skedde alla intervjuer på respektive skola, utom en 

som genomfördes på min egen skola då den aktuella läraren besökte mig på sin väg hem. 

Läraren föreslog själv placering för intervju, vilket även var tidsbesparande för mig. Enligt 

Kvale (1997) är det en fördel att hålla intervjun i den miljön där målet för undersökningen 

finns, eftersom där förekommer de dagliga rutinerna och känslan för vad de intervjuade 

kommer att prata om. Jag såg det som en fördel att besöka lärarna på deras skola, då 

helhetsintryck och minnesbilden av intervjuerna blev mer kraftfulla. Minnesbilderna var 

betydelsefulla vid bearbetningen av materialet senare. De flesta lärarna hade planerat lokal för 

intervjun redan innan mitt besök. De flesta intervjuer skedde i konferensrum eller liknande 

rum där inga störande objekt förekom. Två intervjuer skedde i klassrum, där eleverna slutat 

för dagen. Två av intervjuerna skedde dock i utrymmen som barn eller personal hade tillträde 

till. Detta var dock inte något som påverkade ljudkvalitet eller att informanten verkade störas 

av det. Då jag var beroende av ett kontaktuttag för den portabla ljudinspelaren jag använde 

fick vi söka upp en passande plats i den givna lokalen där vi kunde sitta och intervjun kunde 

genomföras. Detta var inte något som skapade några problem. Jag upplevde inte heller några 

problem med att läraren kunde känna sig hämmad av ljudinspelaren.  Jämfört med tidigare 

inspelningsapparatur som kunde vara stora i formatet var ljudinspelaren jag använde betydligt 

mindre, vilket kunde vara en bidragande orsak enligt Dalen (2008). 

Likt Kvale (1997) rekommenderar, gav jag informanten en orientering före intervjun där jag 

kort berättade om syftet med min undersökning. Likaså gjorde jag en uppföljning efter 

intervjufrågorna, där jag lät informanten fritt få tillägga om något kommit upp i tankarna som 

rört fenomenet. Fria tillägg bör runda av intervjuer, menar Kvale och Brinkmann (2007). De 

flesta av informanterna svarade på frågor som inte var helt aktuella för dem. De tvingades 

tänka tillbaka ett eller flera år i tiden, vilket gjorde att de under intervjun behövde viss tid att 

tänka innan de svarade. Ett av kvalifikationskriteriet för en god intervju är just att låta 
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informanten avsluta vad den säger, låta denne tänka och prata i sin egen takt (Kvale, 1997; 

Bryman, 1997; Dalen, 2008). Eftersom jag ville att intervjun skulle flyta på med frågor 

inträffade det ibland situationer, där jag hade svårt att avgöra om informanten tänkt färdigt 

eller inte. Det inträffade då att jag ställde följdfrågor samtidigt som informanten fortsatte att 

berätta. Jag avbröt då direkt min fråga och gav informanten min fulla uppmärksamhet.  

Tidslängden på intervjuerna varierade mellan 15 minuter och 38 minuter. De allra flesta 

frågorna besvarades av lärarna, men intervjutiden varierade mestadels på hur verbala lärarna 

var under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2007) menar att forskningsintervjuer ibland 

kan bli för långa utan att bli rik på mening. Intervjuerna kan fyllas med tomt prat utan att 

tillföra något relevant. Efter min egen bedömning besvarades inte frågorna avsevärt bättre om 

intervjun blev längre i tid. Tiden varierade också beroende på hur många elever lärarna 

berättade om. 

Under de tre veckor som jag utförde mina 13 intervjuer skrev, transkriberade, jag också mitt 

empiriska material. Att omvandla muntligt tal till skriven text är ett mödosamt arbete men 

som också bidrar till ett inledande analysarbete (Kvale & Brinkmann, 2007). För att arbetet 

skulle fortskrida utan att många intervjuer lades på hög, transkriberade jag intervjuerna 

samma vecka de genomfördes. Dalen (2008) menar att även för bästa återgivning av 

intervjuers innehåll är det en fördel att transkribera omedelbart efter intervjuerna. 

Intervjuerna, som hade lagrats på ljudinspelarens minneskort, överförde jag till ljudfiler i en 

dator. Jag upplevde att arbetet med att transkribera intervjuerna på datorn var smidigt 

eftersom jag också där skrev i ett ordbehandlingsprogram. Den utvecklade tekniken bidrar till 

ett smidigare forskningsarbete (Kvale & Brinkmann, 2007).  

Jag transkriberade de intervjuades röst ordagrant för att bevara deras ordalag och uttryckssätt, 

vilket rekommenderas av Bryman (1997). Dock tog jag inte med alla mina hummanden. 

Graneheim och Lundman (2004) påtalar vikten av att notera det icke-verbala som skedde i 

intervjuerna så som tystnad, suckar, skratt och gester, vilket jag också gjorde. Utöver 

transkriberingarna förde jag kontinuerligt minnesanteckningar över miljön, bemötande och 

mina direkta upplevelser i samband med intervjun, vilket Kvale och Brinkmann (2007) och 

Dalen (2008) anser är av vikt för processen till slutrapporten. Dessa anteckningar skrev jag 

samma dag som intervjuns genomförande för att försöka bibehålla de minnesbilder jag hade. 
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3.5 Analysmetod 

En analysmetod som är användbar vid en kvalitativ intervjustudie är kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Även en fenomenologisk analysmetod kan vara användbar 

när man ska undersöka erfarenheter och upplevelser hos individer (Szklarski, 2002). Dock 

verkar ett fenomenologiskt analysarbete kräva mer tid än vad som ryms i denna undersökning. 

Rosberg (2008) hävdar att tid för analysarbete inom en fenomenologisk metod har särskild 

betydelse, då reflektioner som pågår en längre tid under analysarbetet är ett verksamt inslag. 

Stukát (2005) anser att innehållsanalys är en vanligt förekommande analysmetod då intervjuer 

ska analyseras i ett examensarbete. Det är ofta på grund av tidsskäl som analysen blir av ytlig 

karaktär, vilket passar innehållsanalys som metod bra (Stukát, 2005). Mitt val av analysmetod 

blir därför innehållsanalys då tiden för mitt analysarbete är begränsat. 

Enligt Bryman (1997) är innehållsanalys det vanligaste tillvägagångssättet när en text ska 

analyseras. Det innebär ett sökande efter teman som ligger bakom det skrivna. Graneheim och 

Lundman (2004) förespråkar två olika tolkningar av innehållet. Det manifesta innehållet 

fokuserar på de synliga uppenbara delarna av materialet, medan det latenta innehållet tolkar 

den underliggande innebörden av materialet. Analysarbetet startar med genomläsning av alla 

transkriptioner, texter. För att få en känsla av helheten rekommenderas att texterna läses flera 

gånger. Därefter ska enheter plockas ut ur texten som innehåller väsentliga meningar för 

innehållet. Meningar ska sedan kondenseras, vilket innebär att de förkortas utan att förlora 

kärnan.  Efter den processen benämns meningarna med en kod.  De olika koderna, som 

fungerar som arbetsverktyg, identifieras som skillnader och likheter som sedan sorteras in i 

gemensamma kategorier. Kategorierna ska vara avgränsande från varandra på så sätt att data 

inte kan tillhöra flera kategorier. Samtidigt ska kategorierna täcka innehållet så inga data 

faller utanför. Analysprocessen innebär en ständig växling mellan helhet och delar för att 

försäkra sig om att viktiga delar fångas upp. De underliggande meningar i texten, det latenta 

innehållet, skapar teman som ligger djupare och skär genom kategorierna. Tolkningar av 

dessa teman ger information vad texten handlar om (Graneheim & Lundman, 2004).  

3.6 Bearbetning och sammanställning av materialet 

Jag följde det tillvägagångssättet som Graneheim och Lundman (2004) beskriver om 

innehållsanalys. För att få överblick över materialet och få känslan av helhet läste jag igenom 
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mina transkriberade intervjuer vid flera tillfällen, under flera dagar. För att materialet skulle 

ge mig kvalitet fick jag göra korta pauser i läsningen, då jag upplevde textmassan kompakt. 

De tankar som dök upp under läsningen antecknade jag direkt. Därefter läste jag intervjuerna 

igen med fokus på min första frågeställning och lyfte ur de meningar eller delar av meningar 

som relaterade till frågan och svar därtill. Jag fortsatte på samma sätt med de två resterande 

frågeställningarna. På så sätt fick jag ett flertal antecknade blad med meningar centrerat till 

vänstra sidan av bladen. Utifrån de meningsenheterna jag lyfte ut, kondenserade jag 

meningarna till några få ord som mer kärnfullt representerade budskapet i meningen. Dessa 

skrev jag sedan bredvid, centrerat till höger på mina antecknade blad. För att få en överblick, 

inför processen med att jämföra och sortera de kondenserade meningsenheterna, placerade jag 

mitt material på en stor bordsskiva. Därefter förde jag samman och särskilde data i grupper, 

utifrån min tolkning. De teman som jag efter mycket övervägande beslutade mig för blev 

utifrån tre nivåer; individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Utifrån dessa teman som 

grupperingar gjorde jag tolkningar som blev till resultat. Efter processen som ledde mig fram 

till de teman jag valde, kunde jag i efterhand tolka in mina frågeställningar. På individnivå 

samlades lärarnas upplevelser om det extra året blev som förväntat för eleverna, vilket till 

största delen var individinriktat. På gruppnivå kom de positiva och negativa effekterna fram 

sett ur kunskapsmässig utveckling och känslomässiga konsekvenser. Effekterna visade sig 

mestadels vara i relation till elevgruppen. På organisationsnivå samlades de åtgärder som året 

innebar för eleven, som styrdes organisatoriskt.  

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att kvalitativ forskning är en utmaning. Kvaliteten på 

analysen vilar på en rad faktorer, så som behärskning av analysverktygen, känslighet för det 

empiriska materialet och kunskap om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Min kunskap och 

erfarenhet av analysverktygen är begränsad men min ambition om en god tolkning av 

materialet är hög. Under hela bearbetningsprocessen hade jag slutprodukten i sikte, som 

Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. Detta underlättar för att hålla undersökningen 

på rätt spår. Då datamaterialet är baserat på människors berättelser om sina upplevelser 

används en induktiv, förutsättningslös ansats. Texten som analyseras måste ses i sitt 

sammanhang, då det är baserat på människors personliga historia och livsvillkor. Därför kan 

flera alternativa tolkningar vara möjliga och giltiga (Graneheim & Lundman, 2008). De 

slutsatser som dras kan heller inte bli absoluta och säkra, då en induktiv ansats tas, menar 

Barbosa da Silva och Andersson (1993). De generella slutsatser som dras blir en allmän 
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sanning. De 13 lärare som jag intervjuat i denna undersökning får visa sina erfarenheter och 

därigenom ge sin bild av hur de extra åren visat sig för dessa lärare. Deras sanning blir således 

deras, men redovisas genom min tolkning. 

Kvale och Brinkmann (2009) likställer intervjuforskaren med en resenär som reser ut i 

främmande land och samtalar med invånarna. Denna kunskap som resenären samlat, ska 

sedan återföras till lyssnarna. Intervjuforskaren ska presentera en redovisning som ska vara 

intressant och engagerande läsning, samtidigt som den ska vara en formell och vetenskaplig 

dokumentation. Det har också varit min ambition att genomföra en sådan redovisning. 

3.7 Forskningsetiska principer 

Genom de forskningsetiska principerna ska personer som ingår i en undersökning, 

informanter, ha ett berättigat krav på skydd för sin personlighet. Urvalet av informanter ska 

ske vetenskapligt och etiskt, men behandling av det empiriska materialet och resultatet ska 

också behandlas enligt de forskningsetiska principerna (Olsson & Sörensen, 2007). 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) tog 1990 fram vägledande 

principer för vetenskaplig forskning. Individskyddskraven utgår från fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR, 

2002). 

Informationskravet innebär, förutom att informera om informanternas uppgift i 

undersökningen, även att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(HSFR, 2002). I mitt missivbrev till både rektorer och lärare beskrev jag mitt syfte med 

undersökningen. Jag beskrev vidare mitt tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt men 

att deras bidrag till undersökningen var av stor vikt. I de fall där jag fick namn på lärare som 

kunde delta i undersökningen, från rektorer, skickade jag ett bekräftande mail till läraren. I det 

mailet bifogade jag återigen mitt missivbrev för att försäkra mig om att missivbrevet kom 

läraren till del. Mina intervjufrågor lämnade jag inte i förväg, förutom i ett fall där en lärare 

specifikt frågade efter dem. 

I samtyckeskravet hämtar forskaren in samtycke från informanten. Kravet innebär även att 

informanten har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa följder för informanten (HSFR, 

2002). Genom den mailkommunikation som skedde mellan mig och de aktuella lärarna för 

undersökningen, gav lärarna sitt samtycke till medverkan. För de allra flesta lärarna hade jag 
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upprepade mailkontakter med, för att bestämma en lämplig tid för intervju. Därav bedömde 

jag risken för missuppfattningar angående samtycke som liten. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla identifierbara uppgifter ska avrapporteras och förvaras 

så utomstående inte kan komma åt uppgifterna (HSFR, 2002). Redan i missivbrevet delgav 

jag lärarna detta krav. Dessutom inledde jag varje intervju med att poängtera att den inspelade 

intervjun kommer att anonymiseras på så sätt att det som sägs inte kan härledas till den 

intervjuade läraren. Lärarna i intervjun namngav aldrig eleverna utan eleverna fick begrepp så 

som pojken, flickan, tjejen, ”den första pojken” eller ”den flickan jag har nu”. Mitt empiriska 

material hanterade och förvarade jag på ett sätt så obehöriga inte fick tillgång till materialet. 

Mailkontakter, intervjuer och transkriptioner sparades i hemmets stationära dator med 

individuellt lösenord. Efter att hela projektet är avslutat kommer materialet att raderas och 

förstöras. I min beskrivning om urval har jag redovisat viss bakgrundsinformation som jag 

bedömde var relevant för studien.  

Det fjärde kravet är nyttjandekravet, som låter det insamlade materialet endast användas till 

forskningsändamålet (HSFR, 2002). Hur informanternas uppgifter skulle användas framgick i 

missivbrevet, vilket var att deras erfarenheter kring elevers extra år skulle ge mig material till 

min undersökning. Då jag inför intervjuerna träffade lärarna blev det alltid lite inledande 

samtal om mitt ärende, vilket även gav dem tillfälle att fråga om min roll och mitt ändamål för 

undersökning för dem som eventuellt inte fokuserat på missivbrevets innehåll. Jag avslutade 

varje intervju med en förfrågan om lärarna ville ta del av mitt färdiga resultat, 

examensarbetet. Så gott som alla intervjuade lärare tyckte att det skulle vara givande och 

intressant och ville gärna ta del av det.  

Den etiska och vetenskapliga världen är en del av forskarsamhällets dagliga praktik, något 

som konstant ska finnas med i tankar och handlingar. Ett sätt att lära sig ett etiskt 

förhållningssätt är genom att göra välutvecklade etiska beskrivningar. Dessa beskrivningar 

utgör också ett hantverk som ökar i kvalitet med erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009). Av 

min ringa erfarenhet kan jag känna att erfarenhet självklart ger kvalitet. Inför en eventuell ny 

forskningsstudie medföljer säkerligen en större säkerhet och kunskap i det vetenskapliga och 

etiska arbetet.  
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3.8 Validitet  

Ett forskningsmaterial ska vara tillförlitligt i det avseendet att materialet ska vara relevant för 

arbetet men även att innehållet ska vara precist och tillförlitligt. Kravet på validitet innebär att 

det material forskaren presenterar i sitt arbete ska stämma överens med den problemställning 

som formuleras, enligt Hartman (2003). Det innebär även att tolkningen är förankrad i och 

överensstämmer med materialet. Det mätinstrument man valt ska även kunna mäta det som 

den avser att mäta (Olsson & Sörensen, 2007). I mitt val av forskningsmetod anser jag om att 

intervju var den mest lämpliga metoden att använda för att få ta del av lärarnas erfarenheter 

kring elever som får ett extra år. Även om lärare som yrkesgrupp har begränsad tid för 

liknande ändamål så säger min erfarenhet att när väl tiden för intervju är bokad, delar lärare 

gärna med sig av sina erfarenheter. I den intervjuguide jag sedan utgick ifrån i mina 

intervjuer, försökte jag att med noga övervägda frågor ringa in mina frågeställningar. 

Tillförlitligheten och antalet intervjuer kan ha ett samband. Kvale (1997) anser att mellan 10 

till 15 intervjuer är en god grund i en vanlig intervjustudie. Efter den tid jag avsatte och efter 

det geografiska område, en radie på ungefär 6 mil, resulterade min sökning efter informanter 

till 13 intervjuer. Underlaget är således inom gränsen för vad som kan räknas till ett värde av 

validitet.  

Till validitet hör också den kunskap och hantverksskicklighet som forskaren besitter vid 

analys och de resultat som presenteras.  Denna trovärdighet genomsyrar hela 

forskningsprocessen, menar Kvale och Brinkmann (2009).  Min erfarenhet av intervjustudier 

är begränsad, då den till största delen har bestått av mindre uppgifter som jag utfört i min 

utbildning. Däremot har det varit till stor hjälp av ta del av studiekamraters empiriska studier, 

som Fejes och Thornberg (2009) rekommenderar. Jag har under arbetet med examensarbetet 

ingått i en liten grupp på 3 studenter där vi tillsammans med en handledare läst varandras 

arbeten och delgivit varandra stöd och utvecklande råd i skrivandet.  

Verkligheten kan tolkas på olika sätt och utifrån vem som tolkar verkligheten. Egna tidigare 

erfarenheter kan också påverka tolkningen (Graneheim & Lundman, 2004). Trots att jag har 

erfarenhet av elever som fått extra år har jag inte tagit ställning till åtgärden. Jag anser mig 

vara mycket öppen inför fenomenet, som jag anser kan få både positiva och negativa 

konsekvenser beroende på elevers olika förutsättningar.  
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3.9 Reliabilitet 

Har en studie hög reliabilitet redovisar forskaren sina resultat så öppet och detaljerat som 

möjligt så läsaren kan utläsa vilka begränsningar som finns och hur långt slutsatserna kan dras 

(Olsson & Sörensen, 2007). I kombination med min ambition om hög reliabilitet och min 

ringa erfarenhet av metodarbetet har jag genomfört en resultatredovisning.  Graneheim och 

Lundman (2008) hävdar att det finns en strävan i kvalitativa studier att komma sanningen så 

nära som möjligt. Under min insamling och bearbetning av material har jag sparat mail från 

rektorer och lärare jag haft kontakt med. Detta för att ha möjlighet att kontrollera uppgifter. 

Jag har även sparat anteckningar jag gjort under processerna i arbetet. I resultatredovisningen 

har jag noga valt ut citat från lärarna i undersökningen, i en strävan att visa den objektiva 

sanningen. Vid några delar har jag valt att visa flera citat för att påvisa lärarnas samstämmiga 

åsikter. 

Reliabiliteten i materialet, hur tillförlitligt innehållet i intervjuerna är, beror på en mängd 

faktorer. En faktor, även benämnd samtidighetskriteriet, är hur väl informanten minns och kan 

dela med sig av sina erfarenheter. Källan är mer osäker ju längre tid som förflutit (Hartman, 

2003). För en del lärare var det många år sedan de undervisade de berörda eleverna och 

kanske har vissa delar glömts bort. Även i de resultat i internationell forskning där elever 

intervjuats (Powell, 2005) kan tidsaspekten ha betydelse. För vissa elever hade lång tid 

passerat från det extra år de fått och minnesbilden kan ha förskönats eller förstärkts.  

I två av intervjuerna hade lärarna erfarenhet av flera elever som fått extra år. De var båda 

angelägna om att berätta sina erfarenheter om eleverna och startade sina berättelser spontant. 

Jag försökte flika in med några frågor emellanåt men jag hade svårt att avbryta deras 

berättelse, vilket bidrog till att mina frågor inte riktigt överensstämde med intervjuguiden. Jag 

försökte att gå tillbaka och få mina frågor besvarade, men i min analys har jag upptäckt att 

alla frågor inte är besvarade kring samtliga elever. I de övriga intervjuerna har jag försökt att 

få mina frågor besvarade så väl som jag förmådde. 

Beroende på informantens intresse och åsikter kan värdet hos källan variera, menar Hartman 

(2003). En lärare som under sina yrkesverksamma år undervisat flera elever med ett extra år, 

som dessutom visat goda resultat, kan vara mer benägen att vara positiv till åtgärden. 

Erfarenheten kan också bidra till medvetna pedagogiska åtgärder som bidrar till en mer 
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positiv utveckling. Lärare som har liten erfarenhet är kanske mer kritiska till extra år som 

åtgärd. 

3.10 Generaliserbarhet 

För att man ska kunna göra anspråk på generaliserbarhet hos ett resultat från en undersökning 

måste empirin komma från ett slumpmässigt urval av populationen, menar Olsson och 

Sörensen (2007). I mitt sökande efter informanter var mitt enda fokus att över huvud taget få 

kontakt med lärare som undervisat elever som gått ett extra år. Jag var inställd på att det 

skulle vara svårt men även ta tid. Alla lärare som jag fick tillträde till, genomförde jag intervju 

med. Att sökandet resulterade i en viss spridning vad gäller ålder för extra året, kön och 

geografiskt område var inte medvetet och planerat. På sätt och vis kan underlaget ses som ett 

slumpmässigt urval. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuresultat inte kan bli generaliserbara eftersom 

undersökningar grundar sig på för få informanter. Givetvis skulle erfarenheter av extra år 

belysas ännu mer om undersökningen grundat sig på fler elever men även på erfarenheter från 

eleverna själva. Min undersökning kanske ändå kan ge någon fingervisning om hur ett extra år 

kan erfaras och upplevas av elever, sett från lärarens perspektiv. 

3.11 Metoddiskussion 

I min sökning efter svensk aktuell forskning på området sökte jag i böcker, rapporter och i 

avhandlingar men även i angränsande område för att utröna om extra år fanns dolt bakom 

andra områden eller titlar. Jag sökte i områden som rör utanförskap, särskild 

undervisningsgrupp, särskilda behov och elever som inte når målen. Tyvärr gav mitt letande 

inga relevanta resultat. Jag har även via mail kontaktat filosofie doktor i pedagogik, Bengt 

Persson och professor i specialpedagogik med särskild inriktning mot läs- och 

skrivpedagogik, Mats Myrberg för att få deras kunskap om rapporter inom området. Mats 

Myrberg gav mig tyvärr inget svar. Bengt Persson (2011) svarade mig i ett mail att han letat i 

SWEPUB, som är en söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten, utan 

resultat. Han hade för övrigt ingen kunskap om någon aktuell forskning. Anledningen till att 

det förekommit i ringa omfattning är förmodligen att det inte varit förenligt med grundskolans 

syfte, enligt Persson (2011). 
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I min urvalsprocess valde jag till slut att intervjua lärare. Att undersöka elevernas egna 

erfarenheter genom att intervjua elever hade kanske inte varit så lätt trots allt, även om 

eleverna hade bearbetat sina upplevelser. Eleverna hade säkerligen kunnat berätta om 

känslomässiga erfarenheter som var knutna till separation av tidigare klasskamrater. Däremot 

så tvivlar jag på att eleverna själva skulle ha kunnat bedöma sin kunskapsutveckling för det 

extra året och vidare kunskapsutveckling, speciellt inte de elever som gjorde sitt extra år i de 

lägre åren. Däremot har alla informanter i min undersökning erfarenhet av elevers extra år, till 

skillnad från de lärare som ingick i studien av Isaksson (2005). I Isakssons (2005) studie 

lyftes lärares åsikter om extra år, utan personliga erfarenheter av elevers extra år. Min 

undersökning hade säkerligen haft högre validitet om jag intervjuat även speciallärarna och 

föräldrarna, för att kunna undersöka det jag verkligen ville undersöka (Stukát, 2005). Med 

olika målgrupper och fler perspektiv utökas synen på fenomenet, genom att fler personer som 

har insyn kan bedöma konsekvenserna av ett extra år för eleverna (Surra & Ridley, 1991; 

Dalen, 2008). Den begränsade tid som rådde för detta examensarbete försvårade dock att 

utöka intervjuerna i det antal som krävs. 

 

För att få tillträde till lärare som var rätt målgrupp för mig kontaktade jag som tidigare nämnt 

rektorer för ett antal skolor. Dessa rektorer fungerade som portvakter, i den bemärkelsen att 

de gav mig tillträde eller inte (Dalen, 2008). Av flera rektorer möttes jag av en osäkerhet 

angående förekomsten av extra år på den aktuella skolan. Rektorerna berättade att de inte 

arbetat under så lång tid på den nuvarande skolan och därför inte hade kunskapen om extra år 

förekommit. Hur stora ansträngningar de gjort för att undersöka förekomst av extra år på 

skolan är svårt för mig att veta. Några av rektorer fick jag heller inte vidare kontakt med, trots 

påstötningar via mail. Av en rektor där jag fick besked om att det inte förekommit, hade jag 

via en annan kontakt motsagda uppgifter. Jag anar att mitt forskningsfält inte var uttömt trots 

min sökning. Trots denna bakgrund lyckades jag få tillgång till, samt utförde 13 intervjuer. 

Dalen (2008) menar att tillträde också är förenat med tid. Då jag anade att det skulle vara ett 

tidskrävande arbete att söka efter passande informanter till min undersökning, startade min 

urvalsprocess 7 veckor före kursintroduktionen till detta examensarbete.  

 

Dalen (2008) påpekar vikten av bra frågor i intervjuguiden. Frågorna ska rama in det område 

som ska belysas så svaren ger det material som eftersträvas. Jag utarbetade intervjuguiden 

med mina problemformuleringar bredvid mig, som Dalen (2008) rekommenderar. Under mitt 
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analysarbete saknade jag mer detaljerade beskrivningar, i form av dokumenterade 

bedömningar och/eller resultat, om de kunskapsökningar som skett hos eleverna. Jag är dock 

osäker på om annorlunda frågeställningarna hade bidragit till utförligare beskrivningar. 

Förmodligen hade lärarnas svar med tidsaspekten att göra, vilket Hartman (2003) menar har 

stor betydelse. Eftersom det var ett antal år sedan de undervisade eleven, var det svårt för dem 

att ge specifika minnen. Det finns en möjlighet att deras minnen hade bearbetats mer om de 

hade fått frågeställningarna i förväg. En lärare begärde att få frågorna före intervjun, vilket 

hon också fick. Min bedömning var att svaren från den läraren inte gav mer specifika svar 

angående ökning av kunskap, än resterande lärare.  

För att försöka få en bredare bild av mina informanters erfarenheter men även deras åsikter 

angående extra år som åtgärd, bad jag dem berätta om sin syn på extra år. Jag upplevde då att 

flertalet lärare resonerade sig fram till sin åsikt. Förmodligen hade de inte reflekterat över sin 

åsikt i någon större utsträckning tidigare. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar också att 

intervjun kan bli ett samtal där informanten formulerar sina uppfattningar. Vidare kan 

kunskap öka genom samtalet. En av lärarna ställde frågan till mig, om min åsikt varpå jag 

svarade att frågan kan vara svår att generellt svara på. En av lärarna berättade att hon kände 

till förekomsten av avhopp i årskurs 8, vid ett extra år och undrade om jag kände till hur 

villkoren lyder idag. Jag kunde då hänvisa till den nya skollagen där man godkänner ett tionde 

år inom grundskolans organisation om eleven inte fullgjort alla årskurser inom grundskolan (7 

kap. § 12-14, SFS 2010:800). 

Att ha en egen anknytning till det forskningsområde man undersöker kan både vara positivt 

och negativt, enligt Dalen (2008). Det kan ge en speciell insikt i fenomenet som bland annat 

kan hjälpa till i följdfrågor under intervjun. Jag har erfarenhet av elevers extra år då det har 

varit aktuellt i min yrkesverksamhet. Jag har inte medverkat till några beslut om extra år, men 

har periodvis undervisat elever som fått ett extra år.  

Beroende på kunskap och bakgrund blir tolkningsprocessen olika, menar Fejes och Thornberg 

(2009). Mina redskap är varierande, på så sätt att jag sett både positiva och negativa delar i de 

processer som kan ske kring en elevs extra år. Jag anser mig vara öppen i det avseendet att jag 

inte tagit ställning till om åtgärden generellt är positiv eller negativ. Med Lpo 94 (1998) som 

grund, att elever är olika och att undervisning ska formas därefter (1 kap. 2 §, Lpo 94) anser 

jag att behov styr handling. Det var med stort intresse och hög förväntan som jag påbörjade 
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mitt examensarbete för att undersöka hur denna åtgärd resulterat för fler elever än de jag själv 

hade erfarenhet utav. 
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4. RESULTATREDOVISNING 

Jag kommer här att redovisa min tolkning av de resultat som framkom vid 

intervjuundersökningen. Utifrån de grupperingar jag skapade presenterar jag resultaten under 

respektive rubrik som också hänvisar till mina tre teman; konsekvenser på individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå. Då flera lärare har liknande upplevelser sammanför jag 

dessa och hänvisar till några lärare, flera lärare eller de flesta lärare. Jag presenterar även 

utvalda citat för att ge en inblick av intervjuernas innehåll och samtidigt ge läsaren en 

möjlighet att bedöma giltighet, enligt Graneheim och Lundman (2008). I den avslutande 

sammanfattningen summerar jag därefter de huvudsakliga resultaten.  

 

4.1 Konsekvenser på individnivå 

Det extra året fokuserades mestadels med åtgärder på individen. Året skulle enligt lärarna 

resultera i mer tid för skolarbetet. Lärarna uttryckte att mer tid, extra tid, lugnare tid och tid 

för repeterat bokstavsarbete skulle vara betydande. Tiden ansågs vara en stor betydande faktor 

för dessa elever. Kunskapsökningen, till följd av det extra året, sker hos den enskilde eleven 

och åtgärderna riktades mestadels mot den individuelle eleven. Dessa konsekvenser har jag 

därför valt att presentera under temat individnivå.  

4.1.1 Ett extra år gav värdefull tid 

Att det extra året innebar just ett extra år, ännu ett år att arbeta mot kunskapsmålen var något 

som framkom tydligt i intervjuerna. Lärarna ansåg att eleverna behövde mer tid till det viktiga 

skolarbete som pågick. Somliga elever upplevdes arbeta långsamt på så sätt att moment och 

övningar tog lång tid att bearbeta. Andra elever behövde mer tid för att befästa sina kunskaper 

genom att repetera moment och arbetsområden vid flera tillfällen. En av lärarna vars elev fick 

ett extra år i årskurs 3 uttryckte: 

     Han behövde mer tid för att läsa och skriva, men han hade inga speciella svårigheter. 

     Eftersom han kom igång under årskurs 2 så behövde han mer tid. 

En annan elev som arbetade långsamt och gick ett extra år i årskurs 1, berättade läraren om: 
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     Det gick framåt hela tiden men det gick väldigt sakta. Han hade kommit på hur man gjorde  

     men det hade ju tagit honom två år att göra det. 

Några lärare ansåg att elever fått en chans att komma lite längre i sin kunskapsutveckling i 

och med det extra året. Vidare upplevde flera lärare att eleverna fick arbeta i en lugnare takt 

och att eleverna då kunde befästa de kunskaper ordentligt på den kunskapsnivå de var på. 

Eleverna hade annars fått skyndats på och risken för kunskapsluckor hade blivit stor. En lärare 

vars elev fick sitt extra år i årskurs 1, resonerade på följande sätt: 

     Hon har bättre grunder än vad hon skulle haft annars, för då hade det mer skyndats på.     

     Nu fick hon hela läsinlärningen en gång till och det var väldigt avgörande att hon fick gå  

     om. Det hade inte blivit bra annars.  

En lärare uttalar sig om en elev, som fick ett extra år i årskurs 3, där föräldrarna initierat 

beslutet: 

     Det var bra för henne. Jag tror det hade varit väldigt kämpigt annars. För hennes skull 

     så var det jättebra att hon gick om. 

En lärare uttalade sig om en elev som haft stora svårigheter vid läsinlärningen och där beslutet 

om extra år kom i årskurs 3: 

     Det var det här med läsningen. Vi kunde inte släppa upp honom i fyran utan att han kunde   

     läsa, det hade blivit katastrofläge. Han kom igång med sin läsning. Han fick ett till år  

     på sig att lära sig läsa och det hade han nytta av. 

Läraren ansåg att när elever kommer upp på ”mellanstadiet” räknar lärare där med att 

eleverna lärt sig läsa, så därför är det mycket viktigt att läsningen kommit igång ordentligt. De 

lärare i de senare årskurserna kanske heller inte har samma kunskap om och kan erbjuda den 

lästräning som eleven behöver. När eleverna börjar i årskurs 4 övergår undervisningen från att 

skett mycket muntligt till att kunna läsa och skriva mycket på egen hand. Detta gör att 

eleverna behöver ha automatiserat sin läsning så eleverna klarar arbetet, enligt läraren. 

Året innebar bättre utgångsmöjligheter för eleverna att hämta in mer kunskap. Kunskaperna 

som hämtats in blev en bra plattform för vidare arbete. Flera lärare vittnade om att eleverna 

under året visade framsteg, så som en lärare vars elev fick ett extra år i årskurs 5: 
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     Det var tur att han hade den tiden. Det ser bättre ut nu än vad det gjorde för ett år sedan.   

     Det går framåt hela tiden och han ligger på en annan nivå nu.   

Några lärare uttryckte mer specifika områden som de såg en förbättring på, så som en lärare 

som berättade om en elev som fick ett extra år i årskurs 3: 

 

     Han jobbar på och han är verkligen mogen nu. Nu är det som att han hänger med och 

     är intresserad. Han kan ju läsa texterna bättre nu och tycker att det är jättekul med oä. 

Även en lärare vars elev var inne på sitt andra år i årskurs 5: 

     Han har blivit bättre på att läsa. Han klarar lite svårare böcker, lite svårare  

     skönlitteratur. Han skriver bättre också och det går bättre att få ihop en berättelse 

     med röd tråd.         

Vad det extra året bidragit till i dessa 2 ovanstående fall tyckte lärarna var svårt att avgöra. 

Lärarna funderar över om elevernas intresse ökat och om läsningen blivit bättre oavsett det 

extra året. Någon djupare analys sker inte utan det stannar vid ett konstaterande att framgång 

skett. 

4.1.2 Ett år var kanske inte tillräckligt 

Några av lärarna bedömde att eleverna efter det extra året utvecklat kunskaperna så de 

nästintill hade nått något av målen. Även om det extra året inte bidrog helt till måluppfyllelse 

så bedömde lärarna att året var mycket betydelsefullt för eleverna. Eleverna nådde en bit på 

väg och de gjorde framsteg.  

Några av lärarna hade kunskap om elevernas kunskapsutveckling en tid efter det extra året. 

Några elever hade så stora svårigheter att de fortfarande låg under kunskapsmålen efter det 

extra året. En elev som fick sitt extra år i årskurs 1 och nu går i årskurs 4, vars lärare berättar: 

     Hon ligger ju fortfarande efter dom andra. Hon är inte i nivå med den här klassen heller  

     men det hade varit ännu värre om hon varit ett steg upp, då hade det varit mer märkbart.        

Någon lärare ansåg att eleven kunskapsmässigt alltid kommer att ha svårigheter. Resultaten på 

nationella proven låg på gränsen. Det nästkommande året upplevdes dock återigen som 

kämpigt för eleven då kravet höjdes ytterligare. Läraren konstaterade att eleven egentligen 
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skulle vara förtjänt av fler extra år för att nå målen. Någon av lärarna ansåg att det för vissa 

elever inte var mänskliga krav att nå ända fram till de uppnåendemål som läroplanen 

föreskriver. Trots detta var lärarnas bedömning att det extra året var bra. Att byta elevgrupp 

var i vissa fall en större fördel som bidrog till en bättre lärandemiljö för eleverna.   

För några elever visade det sig att det positiva som till en början var så stärkande senare avtog 

när försprånget inte var så tydligt längre. En lärare vars elev fick ett extra år i årskurs 3 

berättar: 

     Första tiden hade hon jätte-energi. Hon hade snappat det här och kunde mycket redan när 

     hon började. Hon levde på det ett tag och tyckte det var jättekul. Men sen kom liksom 

     problemen tillbaka, det blev jobbigt och hon blev ganska trött. Vi kämpar på och försöker 

     peppa henne, men det är lite svårt. 

Läraren uttryckte att det extra året inte ökade elevens kunskaper likt den föreställning läraren 

haft. Visserligen hade eleven gjort framsteg men inte i den utsträckning som läraren tänkt sig. 

Läraren funderade över om det hade varit bättre om det extra året kommit tidigare eller om 

ännu mer åtgärder så som specialundervisning hade satts in tidigare. Fler lärare funderade 

över om elevernas kunskapsutveckling ökat ännu mer om det extra året kommit i en tidigare 

årskurs än vad den gjorde.  

En elev, som hade stora svårigheter med läsinlärning och även matematikinlärning, hade i 

början av årskurs 2 ännu inte kommit igång med sin läsning. Eleven jobbade periodvis i den 

lägre klassen för att få bokstavsinlärningen repeterat. Efter årskurs 2 flyttade han över till den 

lägre klassen och gick årskurs 2 igen. Det fortsatta arbetet utvecklades mycket långsamt, 

vilket bidrog till att en läs- och skrivutredning och en psykologutredning gjordes i årskurs 3. 

Utredningen visade att elevens kunskaper var särskolemässiga. Till årskurs 4 placerades 

eleven i särskola, där han trivdes mycket bra enligt läraren.  Läraren påtalade svårigheten med 

att bedöma elevers kapacitet, så som:  

     Generellt tycker jag inte att ett särskolebarn ska gå om. Det handlar ju inte om att dom 

     inte kan, utan att dom måste få lära sig det dom faktiskt kan. Det är jättesvårt att avgöra. 

     Det är lätt när man har facit i hand sen efteråt att vi skulle ha gjort så här, men just då är 

     det jättesvårt att veta hur man ska göra. 
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Efter utredningen hade läraren känt en befriande känsla eftersom flera pedagoger hade arbetat 

mycket med eleven och engagerat sig i eleven för att ge det särskilda stöd eleven var i behov 

av. Läraren hade även erfarenhet av att utredningar gjorts på elever där det visat sig att 

resultaten låg strax över gränsen för att inte vara särskolemässiga. I de fallen har det 

utmanande arbetet fortsatt på den befintliga skolan.  

4.1.3 Bakomliggande faktorer på individnivå som bidrog till  

         kunskapsökning 

Det fanns många orsaker till att eleverna fått ett extra år. Samtliga elever hade kunskapsmål 

som de inte nått upp till, men i flera fall fanns ytterligare faktorer som hindrade eleverna att 

inte utveckla sina kunskaper optimalt. Lärmiljön var en faktor som påverkat flera elevers 

kunskapsutveckling negativt. För några elever innebar det extra året att eleven flyttade till en 

klass som eleven mådde och trivdes bättre i. Eleven upplevde att den nya klassen var mer 

harmonisk och lugn som grupp, jämfört med den tidigare elevgruppen. Flera lärare hade 

erfarenheter av att det extra året bidragit till ett lugn både hos eleven själv och i skolarbetet. 

Elever upplevdes jobba bättre och det var befriande för eleverna att jobba utan stress. För 

någon elev fungerade inte relationerna så bra med de övriga klasskamraterna, vilket gjorde att 

kunskapsutvecklingen kom i andra hand. Det sociala samspelet i den nya klassen fungerade 

på ett annat sätt, vilket innebar att eleven som fått ett extra år kunde lägga sin kraft och energi 

på skolarbetet. Lärare till elev som fick ett extra år i årskurs 6: 

     Hon var en väldigt liten och blyg tjej i sin tidigare klass och var både socialt och  

     kunskapsmässigt lite efter. I den senare klassen kände hon sig tryggare och mer tillfreds. 

     Hon vågade även lite mer i den nya gruppen. Hon kunde ta till sig mer mycket mer och 

     kom ifatt på något sätt under året. 

En annan bidragande orsak till extra år var att läraren bedömt att eleven inte var mogen nog 

att ta till sig den undervisning som hade skett i klassrummet. Flera lärare i de tidigare skolåren 

ansåg att flera elever fortfarande hade behov av mycket lek och inte var motiverade till 

skolarbete. Kombinationen av omognad och att inte vara språkligt medveten för att ta till sig 

den första läs- och skrivutvecklingen, bedömde flera lärare att ett extra år i förskoleklass eller 

årskurs 1 var väldigt bra. En lärare berättade att en elev upplevdes mycket omogen i 

förskoleklass och fick där ett extra år. När eleven sedan började årskurs 1 upplevdes eleven 
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mer motiverad och ”sugen” på att börja skolan. En lärare uttalade sig om en elev som fick ett 

extra år i årskurs 2, men hade åsikt om tidpunkten för det extra året: 

      Han var ett omoget barn som skulle ha behövt ett extra år i förskoleklassen. Han behövde 

     mer av till exempel lek, än vad skolan kunde erbjuda. Eftersom han hade gått omkring  

     väldigt mycket och gjort annat så hade han också missat mycket undervisning. 

Omognad var även en faktor som lärare längre upp i åren nämnde i kombination med 

elevernas kunskapsluckor. Beslutet var mer övertygande när eleven upplevdes mindre 

utvecklad eller mogen jämfört med de övriga i klassen. Att tillhöra en elevgrupp där eleven 

upplever att mognaden ligger på ungefär samma nivå, kan motivera till ökat 

kunskapsinhämtande.  

4.2 Konsekvenser på gruppnivå 

Det sociala samspelet med andra klasskamrater som sker prövas möjligtvis mer för de elever 

som får ett extra år.  Eleven lämnar tillhörigheten i en klass för att ingå i en ny klass, samtidigt 

som den tidigare klassen oftast finns kvar på skolan. De konsekvenser som detta kan få för 

relationerna mellan eleven, övriga elevgrupper och lärare har jag valt att presentera i temat för 

gruppnivå då samspelet sker i grupp. Även om konsekvensen tillfaller individen härrör 

konsekvensen från gruppen, det är i relation med gruppen som konsekvensen uppkommer. Ett 

flertal lärare berättar om flera positiva konsekvenser i relation till klasskamrater. I 

intervjuerna framkom endast två negativa konsekvenser med extra år, som jag inledningsvis 

beskriver här. 

4.2.1 Negativa konsekvenser 

En negativ effekt som kom fram i intervjuerna var saknad efter de förra klasskamraterna. Av 

upplevelser och erfarenheter kring de 19 eleverna som intervjuerna grundar sig på, var det 

endast 4 elever som hade uttryckt negativa upplevelser kring detta, enligt lärarna. 3 av 

eleverna uttryckte en saknad då de lämnat sina förra klasskamrater, till en klass med nya 

klasskamrater. Samtliga 3 elever gick det extra året i årskurs 3. Efter en tid när eleverna 

kommit in i gruppen och skaffat sig nya kamrater upplevde inte lärarna att eleverna kände 

någon saknad längre. Enligt lärarna såg eleverna sig senare som en i gruppen, som till 

exempel för en elev som fick ett extra år i årskurs 3: 
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     I början var det svårt för honom. Han sa att han saknade sina kompisar. Sedan hittade han 

     många nya vänner i klassen och kom in bra i gruppen. Nu trivs han jättebra här. Han leker 

     fortfarande med de förra klasskompisarna på fritiden. 

Läraren uttryckte en oro över elevens saknad till klasskamrater från den första klassen och 

funderade över beslutet om extra år. Hon hoppades att det skulle kännas bättre för eleven efter 

en tid och det upplevde läraren att så också skedde.  

För 2 av de 3 eleverna som hade upplevt negativa konsekvenser i samband med att de bytte 

klasstillhörighet, var eleverna inte delaktiga i beslutet. För en av eleverna togs beslutet på 

våren i årskurs 3, men eleven själv fick inte besked förrän några dagar innan skolan skulle 

börja på hösten. Detta förklarades med att eleven skulle få ett lugnt sommarlov. Läraren 

berättar: 

     Det var ju inte så att han hoppade högt av glädje direkt och det var ju tufft att gå hit när 

     de andra kompisarna gick upp i fyran och han var kvar i trean. Men jag tror att det var  

     rätt beslut i just det där fallet. 

Några lärare uttryckte sina åsikter om att vuxna ofta förstorar och problematiserar liknande 

negativa konsekvenser. De menade att om man som vuxen inte problematiserar det negativt så 

gör inte eleverna det heller. Deras erfarenheter var att föräldrar många gånger är mer oroliga 

över att barnen ska byta kamrater än vad eleverna själva är. Att barn lätt skaffar sig nya 

kamrater var något lärarna också hävdade, så som en av lärarna vars elev fick ett extra år i 

årskurs 2 beskriver: 

     Barn är väldigt duktiga på att umgås med olika barn. Barn är ju också väldigt duktiga 

     när vuxna inte gör så stor sak av det och ställer så mycket frågor. 

Läraren hävdade också att många föräldrar har svårt att förstå lärarens argument och inte har 

det perspektiv som lärare har, för elever och deras kunskapsutveckling. Likaså hur elever 

fungerar i grupp och perspektivet längre fram, som lärare har erfarenhet av. 

Den andra negativa effekten som kom fram i intervjuerna var att en elev i vissa avseenden 

växte ifrån de övriga eleverna i gruppen mognadsmässigt. Eleven undervisades i en 

åldersblandad grupp och gick sitt extra år i årskurs 3. Lärare beskrev hur det yttrade sig: 
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     När vi hade lekar och lite olika saker som man har i en ett-trea så tyckte han att det var 

     lite barnsligt och lite larvigt. Han var ju en fyra egentligen.  

En åldersblandad elevgrupp kan ha flera fördelar som att elever som får ett extra år 

fortfarande har klasskamrater kvar i klassen. En nackdel är dock att åldersspannet blir stort i 

vissa avseenden då eleven som var åldersmässig med årskurs 4 gick i samma klass som en 

elev i årskurs 1. 

4.2.2 Positiva konsekvenser 

De flesta lärarna beskrev hur eleven stärkts både kunskapsmässigt och emotionellt. Det extra 

året innebar att eleverna i vissa ämnen kände ett försprång och ett igenkännande på 

arbetsområden som bidrog till en högre självkänsla. En lärare vars elev fick ett extra år i 

årskurs 3: 

     Det var så positivt. Hon kände sig stolt över att hon kunde någonting som dom andra inte 

     visste något om. Det märktes tydligt att hon klarade saker och ting mycket mer. Hon var så 

     nöjd. Mamman berättade också för mig hur positivt hon upplevde att det var. Det var det  

     bästa de gjort, att de lät henne gå om. Hon tyckte nu att skolan var rolig, gjorde sina läxor 

     men framför allt att hon ville gå till skolan. 

De flesta lärarna ansåg att de nya klasskamraterna hade tagit emot eleverna väl och att de allra 

flesta eleverna i sin tur acklimatiserat sig förhållandevis snabbt i sina nya klasser. Enligt en 

lärare såg en elev beslutet med ett extra år som en fördel, då eleven ansåg sig få dubbelt så 

många kamrater. 

Förutom en kunskapsmässig orsak, som låg till grund för beslutet om ett extra år, hade 

ungefär hälften av de 19 eleverna även omognad som orsak. Lärarna ansåg att eleven inte 

befann sig på den mognadsnivå som de övriga eleverna i klassen. Efter att eleven bytt klass 

och började arbeta tillsammans med elever som var ett år yngre, ansåg lärarna att det föll väl 

ut för eleven emotionellt. En lärare vars elev var inne på sitt andra år i årskurs 5 berättar: 

     Han passar socialt bättre med femmorna nu. Förut passade han inte riktigt. Jag tror han 

     trivs bättre tillsammans med dom som är yngre. Det känns också som han samarbetar  

     bättre med dom som går i femman.  

En elev som fick ett extra år i årskurs 1, vars lärare berättar: 
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     Det tog stopp efter ett tag i ettan då hon tyckte det var för svårt och hon var också lite 

     omogen och lekte på en helt annan nivå än barnen i den första klassen. Så där hade hon  

     stuckit ut ordentligt. Här var hon ju en av klassen. 

En elev som gjorde sitt extra år i årskurs 3 umgicks mer med elever i den klass som var ett år 

yngre redan tidigare. De jämnåriga flickorna i den första gruppen var mer mogna jämfört med 

den flickan som gick ett extra år. Redan när beslutet var taget lät hon de ”nya” flickorna få ta 

del av beslutet. Flytten till den nya elevgruppen föll väl ut enligt läraren. Läraren beskrev 

flickan som glad och pigg även året efter.  

4.2.3 Vikten av goda förutsättningar 

Det är avgörande hur det sociala klimatet fungerar i klasserna och hur lärarna behandlar de 

olikheter som finns hos eleverna. Ett tillåtande klimat är betydelsefullt för alla elever men 

speciellt för de elever som får ett extra år. Flera lärare vittnade om att den nya klassen som 

eleven började i, hade stor inverkan på hur året skulle gestalta sig för eleven. Lärarna hade 

goda upplevelser för hur dessa elever som fått ett extra år, hade mottagits av de nya 

klasskamraterna som till exempel en lärare vars elev fick ett extra år i årskurs 3:  

     Hon hade ju varit med oss någon gång innan sommarlovet och då hade vi ju berättat att 

     flickan kommer att börja i klassen. Flickorna i klassen tyckte det skulle bli jättespännande 

     med en ny tjej, så när hon skulle börja så stod dom och väntade på henne.  

Även en lärare vars elev fick ett extra år i årskurs 2 berättar om en god acceptans av de nya 

klasskamraterna: 

     Jag tycker att han bemöttes väldigt bra av sina kamrater. Dom kunde bli irriterade men  

     inte så det blev konflikter. Dom kunde acceptera honom och var rätt duktiga på det 

     faktiskt, tycker jag.  

Avgörande är också hur den blivande läraren till eleven hanterar elevgruppens funderingar. 

Det förekom att elever i klassen ifrågasatte det extra år som påverkade den befintliga gruppen. 

En lärare berättar om klasskamraternas funderingar då en elev, med ett extra år i årskurs 3, 

tillkom:  

     Det var väl en och annan som frågade varför han var med oss, men då sa jag bara att han 

     bara behövde ett år till att lära sig läsa lite bättre. Det skulle bli så jobbigt för honom 
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     annars. Barnen svarade då bara med ett: ”Jaha”. Det är inte så märkvärdigt om vi inte 

     gör det så märkvärdigt och då är det inte det. 

De flesta lärare uttryckte hur betydelsefull uppbackningen var från hemmet. Då beslutet var 

väl bearbetat i hemmet och stöttningen var genuin fungerade det extra året väl. I några av 

besluten var även föräldrar initiativtagare till det extra året, så som en lärare berättar: 

     Dom hade pratat mycket hemma, så hon var införstådd med det här. Hon var väldigt 

     mycket med på det. Jag tror att när föräldrarna började fundera på det hemma så tog de 

     med henne ganska tidigt där. De har varit positiva till det här hela tiden. 

När föräldrar är initiativtagare till beslutet verkar föräldrarnas kunskap om elevens 

kunskapsutveckling vara god. Enligt läraren var föräldrarna till eleven i citatet ovan, ett 

väldigt stöd och hjälp hela tiden. Föräldrarna efterfrågade även uppgifter att ta hem och arbeta 

med då och då. 

4.3 Konsekvenser på organisationsnivå 

På organisationsnivå verkade elevernas extra år inte vara så väl planerade på så sätt att lärarna 

gjort upp någon riktad pedagogisk plan för eleverna. För eleverna i förskoleklass och årskurs 

1 var syftet med det extra året enligt lärarna att följa arbetet med den språkliga 

medvetenheten, den första bokstavsinlärning och den första grundläggande matematiken. Det 

grundläggande arbetet i svenska och matematik ansågs av lärarna vara en nödvändig grund av 

kunskaper som behöver ytterligare tid. För arbetet i de senare åren var målet mer 

övergripande, som att ”bygga på” och förbättra kunskaper, framför allt i läsning. Hur det extra 

året har organiserats och därmed fått konsekvenser för eleven, finns här samlat under temat; 

organisationsnivå. Innan jag redovisar vidare om hur det extra året organiserats, har jag 

identifierat och presenterar något om processen inför beslutet om extra år. 

4.3.1 Process till beslut 

Det var lärarna som initierat det extra året för de flesta av eleverna. Hur lärarna upplevde att 

föräldrarna tog emot förslaget varierade. För några elever hade föräldrar och lärare varit 

mycket överens medan det för några andra föräldrar tagit längre tid till beslut. En lärare 

menade att föräldrar måste få tillräckligt med tid för att tänka över förslaget och därmed 

kunna ta ställning. Ibland krävs det flera träffar för att föräldrar ska få möjlighet att ställa sina 



48 

 

frågor och funderingar. För en elev hade föräldrarna avvisat förslaget om ett extra år, men 

aktualiserade det några år senare, då ett extra år genomfördes. Det var föräldrarna som hade 

rättighet att avgöra beslutet för sitt barn. För några elever togs beslutet snabbt eftersom 

föräldrarna var helt överens med läraren. En lärare tänkte på en förälder vars barn gick ett 

extra år i årskurs 3 och berättade: 

     Mamman hade funderat själv i de här banorna när jag la fram det. Hon blev nästan lättad. 

     Det var en väldigt klok mamma. 

Ingen av lärarna hade någon upplevelse av att elevernas föräldrar hade några negativa 

invändningar till året efteråt. Enligt lärarna var föräldrarna tacksamma och nöjda över det 

extra år som eleverna fått.  

4.3.2 Inkluderande åtgärder 

Samtliga lärare svarade att eleverna i stort sett följde klassens arbete under det extra året. 

Några lärare hade en elevgrupp som var färre till antalet än genomsnittet och därigenom hade 

mer tid till individuellt stöd för den elev som fått ett extra år. Några lärare hade anpassat visst 

material för eleverna så de arbetade efter sin individuella utvecklingstakt. Någon lärare hade 

anpassat materialet helt i matematik eftersom svårigheterna där var alldeles för stora.  

Individualiseringen i det fortsatta jobbet såg lite olika ut. En lärare som hade erfarenhet av att 

ha arbetat med fler elever som fått ett extra år uttalade sig: 

     De fick ganska mycket eget material och den elev jag har nu försöker jag köra så mycket  

     som möjligt med övriga klassen. Sedan kör vi lite individuellt med annat som hon behöver. 

Där lärarna har kunskap om undervisningsarbetet som skedde året tidigare, kan det 

kommande arbetet vara mer medvetet och planerat, som till exempel för en elev som fick ett 

extra år i årskurs 3: 

     Inom So lägger vi det på hennes nivå. Vi har samma instruktioner och samma  

     arbetsområde men där lägger vi oss efter vad hon klarar av eller nästan klarar av för att 

     försöka pusha lite grann där. 

Då kunskapen om elevens tidigare kunskap och arbetsområden inte varit lika uttalat, verkade 

organisationen kring det kommande arbetet mer oplanerad. En lärare tänker tillbaka på det 

extra året som eleven gjorde i årskurs 2: 
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     Vissa saker såg vi att han kunde och hade gjort, så då fick han göra något annat. 

En elev fick vara med och berätta för övriga klassen vid arbetsområden som eleven tidigare 

hade arbetat med. Han fungerade då som en hjälpfröken, vilket var positivt för honom enligt 

läraren. Det stärkte honom också emotionellt. Att få arbetsområden repeterat var något som de 

flesta lärarna ansåg vara positivt. Orsakerna till upprepningen skiljde sig dock något åt. Flera 

lärare bedömde att eleverna inte hade arbetat tillräckligt inom ett arbetsområde det första året 

och därför var extra tid värdefullt för eleven så arbetet kunde fortsätta inom arbetsområdet. En 

lärare vars elev fick ett extra år i årskurs 5 uttalade sig om upprepning:  

     Han får ju lite repetition, men jag tror bara han mår bra av att få repetera det igen och  

     befästa det. Vissa saker har man ju märkt att det sitter sedan förra året och då är ju 

     det bara en fördel, för då behöver han ju inte lägga kraft på att lära in det. Han har ju  

     andra luckor som behöver fyllas. Han tycker nog snarare att det är roligt att redan ha  

     gjort någonting och känna att han kan det. Sedan kan han ju hjälpa någon annan och  

     känna sig lite duktig. En elev som inte är så jättestark tycker det är väldigt roligt att få  

     känna sig duktig ibland i något skolämne. 

Vissa elever hade under det första året inte upplevts tillräckligt fokuserade eller motiverade, 

så upprepad undervisning det extra året var bara positivt, enligt lärarna. En lärare tänkte 

tillbaka på en elev som fick ett extra år i årskurs 2 och uttalade sig i frågan om eleven hade 

upplevt och kommenterat att undervisningen upprepats: 

     I hans fall tror jag inte att det gjorde någonting för han hade ju inte varit med så mycket, 

     så han hade nog missat det mesta. Han hade gått omkring väldigt mycket och gjort  

     annat, så han behövde ju ta igen sånt som han hade missat på grund av att han hade hållit 

     på med annat och sånt. 

Flera lärare hävdade även att olika lärare undervisar på olika sätt och att innehållet i 

undervisningen kan skilja sig lite, varpå lärarna ansåg att det inte var negativt med upprepning 

av arbetsområden.  

En lärare, vars elev gick ett extra år i årskurs 6, refererade till elevens föräldrar på min fråga 

angående en eventuellt individuell planering inför det extra året. Föräldrarna hade inför året 

inga speciella önskemål för eleven utan ville att eleven skulle följa med klassens arbete och 

vara en i gruppen. Läraren bedömde även att eleven generellt kunskapsmässigt låg i underkant 
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i basämnena svenska, matematik och engelska. Året skulle därför bidra till att eleven skulle 

”komma ifatt” enligt läraren. 

4.3.3 Specialpedagogiska åtgärder 

De allra flesta eleverna hade haft extra stöd i form av specialundervisning och arbetat med 

speciallärare redan tidigare. Det stödet fortsatte oftast i samma utsträckning under det extra 

året. En lärare vars elev gick ett extra år i årskurs 3 berättar: 

     Hon har fått extra stöd i både matte och svenska. Det följde vidare i trean och fyran och  

     hon har fortfarande hjälp av specialläraren i svenska och matte. 

Ingen av lärarna gav någon detaljerad information om det extra stöd som eleven fått av 

speciallärare. En av lärarna som hade erfarenhet av flera elever som fått ett extra år berättade 

att klassen med hjälp av ytterligare en lärare ofta kunde arbeta i halvklass. Därigenom kunde 

läraren bättre anpassa undervisningssituationen för en elev. En annan elev hade sociala behov 

i form av stödjande samtal på grund av problem i hemmet, vilket tillgodoseddes. Läraren 

berättar: 

     När man har flera elever med särskilda behov så blir det att man går dubbelt flera  

     gånger så att man har möjlighet och kan jobba i halvklass. För den andra flickan var 

     det en del socialt som tog tid, mycket prat och sånt.  

Några av eleverna hade genomgått en läs- och skrivutredning i kommunens utredningsteam 

och därigenom fått pedagogiska förslag på åtgärder. En av lärarna berättade att det 

framkommit att minnesfunktionen var bristfällig hos den aktuelle eleven, som fick ett extra år 

i årskurs 3: 

     Man upptäckte att hon dippade så mycket på minnet och eftersom forskning säger att det  

     går att träna upp minnet så jobbade hon med Minneslek. 

Eleven fick arbeta med ett minnesträningsprogram under det extra år men även under 

nästföljande år, med handledning av en pedagog på skolan. Läraren ansåg dock inte att 

effekten av minnesträningen hade gett något nämnvärt resultat.  
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4.4 Sammanfattande resultat 

Min tolkning av intervjuundersökningens resultat är att lärarna sammantaget bedömde 

elevernas extra år kunskapsmässigt, som en väg i rätt riktning för eleverna. Det extra året 

innebar inte att alla elever uppfyllde alla kunskapsmål för årskursen, men att eleverna fick 

möjlighet att befästa de kunskaper som uppnåtts och att arbeta i lite lugnare takt. Alla lärare 

utom en bedömde det extra året som mycket betydelsefullt för eleven. Det gällde 

kunskapsökning, positiv känslomässig utveckling och i vissa fall mer positiv känsla av 

tillhörighet i klassen. Den elev där resultatet var mindre positivt var svårigheterna så stora att 

ett år av extra tid inte var tillräckligt. De elever som vid tiden för undersökningen gick sitt 

extra år kunde lärarna ändå bedöma att den extra tid som de eleverna fått var väldigt bra för 

eleverna.  

Den kunskapsmässiga konsekvensen efter det extra året gav inte alltid resultat direkt, utan 

kunde ske först flera år senare. En elev som gick sitt extra år i förskoleklass bedömdes av 

lärarna uppfylla målen för årskursen först nu i årskurs 6. Enligt elevens lärare hade eleven 

haft många arbetsamma skolår, men att det hade tagit så många år att hämta igen 

kunskaperna. För de elever som fick sitt extra år i årskurs 1 var behovet av ett ytterligare år 

med bokstavs- och läsinlärning det som lärarna påpekade hade störst värde för elevernas 

kunskapsutveckling. Den grundläggande läsinlärningen är basen för det fortsatta skolarbetet, 

hävdade flera lärare varpå de ansåg att det är i förskoleklass eller årskurs 1 som det extra året 

bör ske.  För de elever som gick sitt extra år i något av de senare åren, årskurs 4-6, ansåg 

lärarna att elevernas kunskaper möjligen hade haft större utvecklingspotential om året 

genomförts under de tidigare åren.  Bättre sent än aldrig, var ett uttryck som en av lärare 

använde i sammanhanget. 

Oavsett när det extra året sker var lärarna överens om att övriga faktorer är mycket 

betydelsefulla och ibland avgörande. Ett tillåtande klimat i klassrummet där lärare och elever 

hanterar olikheter på ett positivt sätt är viktigt, likaså att hemmet ser positivt på extra år och 

att hemmet är stödjande. 
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5. DISKUSSION 

Att få ett extra år i grundskolan är ett sätt för eleverna att öka förutsättningarna för att nå sina 

kunskapsmål. Om ett extra år är en bra åtgärd eller inte, har inte varit mitt syfte att undersöka 

vid denna undersökning. Däremot har jag fokuserat på konsekvenserna av åtgärden, ett extra 

år, när året väl varit genomfört. Syftet har varit att undersöka om ett extra år har bidragit till 

den kunskapsökning som lärare antog kunde ske för eleverna. Även om det fanns andra 

bidragande faktorer som låg till grund för beslutet om ett extra år var det ändå elevernas 

kunskapsutveckling som huvudsakligen avgjorde beslutet. Mina frågeställningar i anslutning 

till undersökningen har varit förutom om kunskapsökning skett, hur eleverna upplevt det extra 

året och hur året har organiserats för eleverna. Då jag intervjuat lärare har undersökningen fått 

ett lärarperspektiv. Lärarna är de personer som följt eleverna i deras skolvardag och som har 

kompetens att bedöma elevernas kunskapsutveckling.  Resultaten i Blomqvist (1958) studie 

visade att lärarnas skattning av elevernas studieframgång korrelerade väl, varpå en 

undersökning av lärarnas upplevelser kan generera adekvata resultat. Flera lärare i min 

undersökning har även haft en nära kontakt med elevernas föräldrar och därigenom tagit del 

av föräldrarnas upplevelser kring elevens extra år. Jag kommer här i diskussionen ta upp 

några konsekvenser av vad ett extra år kan innebära för en elev.  

5.1 Kunskapsmässiga konsekvenser 

Att ett extra år innebar mer tid för eleverna att ägna sig åt skolarbete, var något som de flesta 

lärarna i min undersökning men även i Tomchin och Imparas (1992) studie tyckte var 

betydande. Även Skolverket (2005) påtalar att elever behöver olika lång tid för att nå sina 

kunskapsmål.  Trots att elevernas strävan mot kunskapsmålen inte nådde nivå för godkänt fick 

en del elever i min undersökning bättre utgångsmöjligheter och bättre grundläggande 

kunskaper enligt lärarna, vilket också överensstämde med lärarnas åsikter i Tomchin och 

Imparas (1992) studie. För flera elever var det extra året helt avgörande för elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling, enligt lärare i min undersökning. Så gott som alla var överens om att det 

extra året var positivt för eleverna i undersökningen. Lärarnas inställning och åsikter anser jag 

överensstämmer med FNs Salamanca-överenskommelse, där barnens behov ska få styra 

inlärningen istället för att barnet ska styras efter skolans ramar och uppnåendemål 

(Skolverket, 1999). De flesta lärare hade dock inte någon kunskap om hur deras elevers 

kunskapsutveckling utvecklat sig längre fram. Endast två lärare nämnde att de haft kontakt 
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med berörda elever efter flera år, men ingen av lärarna nämnde något negativt kring det extra 

året utifrån den kontakten. En lärare som var mycket positiv till extra år ansåg att det var synd 

att skolan inte följde upp de elever som gick ett extra år beträffande deras 

kunskapsutveckling.   

De studier från USA där det forskats kring de kunskapsmässiga effekterna av extra år har det 

framkommit blandade resultat. Tidigare studier har generellt visat negativa effekter i samband 

med extra år (Jackson, 1975; Mantzicopoulos et al., 1986; Holmes, 1989; Jimerson, 2001). 

Lorence (2006) hävdar dock att flera undersökningar kanske inte är så övertygade om den 

negativa effekten eftersom flertalet av tidigare studier saknat adekvata jämförelsegrupper och 

statistiska kontroller. Dock har vissa studier även på senare tid visat övervägande negativa 

effekter eller inga statistiskt signifikanta skillnader (Penna & Tallerico, 2005; Burkham et al., 

2007; Jimerson & Ferguson, 2007 och Range et al., 2009). När man jämförde resultat på 

kunskapsutveckling över tid, kvarstod oftast inte den eventuella positiva utveckling som 

uppkom direkt efter det extra året. Dessutom visade resultaten att de elever som gått extra år i 

skolan var mer benägna att inte fullfölja sin skolgång (Jimerson & Ferguson, 2007). Det är 

flera studier som dock ger ett förbehåll att ett extra år kan vara välgörande för vissa elever 

(Burkham et al., 2007; Range et al., 2009). Det finns även studier som visat positiva effekter 

(Powell, 2005; OPPAGA, 2006; Wu et al., 2008; Hughes et al., 2010; Dong, 2010). I min 

undersökning var lärarnas allmänna åsikt om extra år något varierande även om några av 

lärarna var mer tveksamma och ansåg att det är väldigt individuellt beroende på vilket barn 

det gäller. Några lärare ansåg att extra år enbart är positivt och att lärare inte ska vara rädda 

för att föreslå och genomföra det. Dock menade lärarna i undersökningen att lärare måste tro 

att året för med sig goda resultat för eleven. 

Samtliga lärare i min undersökning ansåg att ett extra år bör genomföras i en tidig ålder. En 

lärare ansåg att extra år var att föredra redan i förskolan, innan eleven började i förskoleklass. 

De resterande lärarna ansåg att förskoleklass, årskurs 1 eller årskurs 2 var att föredra. 

Anledning till extra år i tidig ålder var enligt lärarna både att de grundläggande färdigheterna 

läggs där, men också att det är lättare att byta klasstillhörighet innan elevgruppen fungerat 

som grupp under en längre tid. Dessa åsikter överensstämde även med lärarna i Tomchin och 

Imparas (1992) studie och lärarna i Witmer et al. (2004) studie. Silberglitt et al. (2006) visar 

att extra år i de tidigare årskurserna leder till större tillväxt på elevernas akademiska 

prestationer jämfört med de elever som får extra år i årskurs 3-6. De negativa 
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socioemotionella effekterna som var mer vanligt förekommande för äldre elever påverkade 

möjligen de akademiska prestationerna negativt (Silberglitt et al., 2006). Både studien från 

Wu et al. (2008) och Hughes et al. (2010) studie visade positiva resultat från elever som gått 

ett extra år i årskurs 1 och vid uppföljning efter flera år visades högre kunskapsmässiga 

resultat än för jämförelsegruppen. Ett extra år i förskoleklass ansåg lärarna i min 

undersökning var angeläget för de elever som verkade vara i behov av mer lek, medan ett 

extra år i årskurs 1 var angeläget för de elever som inte ännu förstått bokstav-ljudprincipen 

och behövde få bokstavarbetet repeterat. Årskurs 2 kunde även vara en årskurs som en del 

elever var betjänta av att få ett extra år i. Lärarna menade att elever som inte kommit igång 

med sin läsning riktigt kunde behöva extra tid i årskurs 2 innan kursen för årskurs 3 börjar, 

som innebär större utmaningar. Att fånga upp eleverna tidigt och värna om läsutvecklingen 

ansåg lärarna vara viktigt.  Lärarna ansåg vidare att läsningen är så central och påverkar alla 

övriga ämnen att eleverna behöver ha kommit igång med sin läsning innan årskurs 3.  

En tolkande slutsats gällande den kunskapsmässiga konsekvensen av det extra året blir att 

elevers kunskaper ökar, men inte alltid i den utsträckning som lärare föreställde sig kunde 

ske. Tiden är värdefull för eleverna men kanske en del elever skulle behöva ännu mer tid. 

Sammantaget tolkar jag att ett extra år verkar vara att föredra de allra första åren i skolan, 

om det ska tillämpas. Har inte beslut tagits innan eleven passerat årskurs 3 ser utvecklingen 

betydligt mer begränsad ut. 

5.2 Konsekvenser ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

Charon (2007) hävdar att människor styrs och formas genom interaktion med andra 

människor, genom det symbolisk interaktionistiska perspektivet. Alla elever genomgår 

processer med relationer som påverkar dem. De flesta elever som går ett extra år utsätts dock 

för ännu fler processer, då eleverna genom det extra året byter klasstillhörighet. Det kan vara 

separationer från föregående klasskamrater och lärare, men också skapande av nya relationer i 

den nya klassen. För de flesta elever befinner sig de tidigare klasskamraterna kvar på samma 

skola, men i en årskurs över. Det är risken med de eventuella negativa konsekvenserna som 

kan uppkomma i byten av klasstillhörighet, som jag bedömer är den konsekvens som föräldrar 

och lärare funderar över och överväger mest vid beslut om extra år. Lärarna i min 

undersökning funderade högt i sitt resonemang över sina egna åsikter angående åtgärden ett 

extra år. Flera av lärarna ansåg att de socioemotionella konsekvenserna har stor inverkan när 
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extra år diskuteras. Därför har resultat från tidigare studier där man undersökt 

socioemotionella konsekvenser varit viktiga för mig att belysa. I mina intervjuer framkom att 

det för endast 3 av 19 elever uppkom negativa konsekvenser, dels vid beskedet om ett extra år 

och när läsåret sedan påbörjades. De negativa konsekvenserna eleverna visade var saknad 

efter de tidigare klasskamraterna.  Liknande negativa upplevelser visades från studier av 

Powell (2005) och White (2010). White (2010) visade i en intervjustudie av elever, som 

upplevt en saknad efter de tidigare kamraterna i samband med extra år, att de negativa 

känslorna försvann när eleverna lärt känna nya kompisar och läsåret fortskred. Att barn lätt 

skaffar sig nya kamrater, var även något som några lärare i min undersökning hävdade. Det är 

inte uteslutet att det varit fler elever som upplevt negativa känslor, men det har inte 

framkommit i denna undersökning. Charon (2007) menar att även om en elev inte visar så 

mycket känslor i de processer och förändringar som sker i samband med ett extra år, kan 

känslorna isoleras inom eleven. Silberglitt et al. (2006) menar att negativa socioemotionella 

konsekvenser kan påverka mer när äldre elever går ett extra år, jämfört med när yngre elever 

går ett extra år. I Wu et al. (2008) studie visade resultatet att ett extra år i förskoleklass eller 

första klass inte skadar elevernas anpassning i nya klasser psykosocialt. Detta 

överensstämmer även med resultatet från min undersökning, där det inte framkom några 

negativa konsekvenser från elever som fått ett extra år i de lägre årskurserna. De 3 elever som 

upplevt saknad efter de tidigare klasskamraterna gick samtliga ett extra år i årskurs 3. I meta-

analysen av Jimerson (2001) visades att 86 % av analyserna inte visade några statistiskt 

signifikanta skillnader vad gäller socioemotionella och beteendemässiga konsekvenser för 

eleverna som fick extra år. Hughes et al. (2010) menar dock att det kan vara svårt att avgöra 

om de negativa konsekvenser som uppkom, uppstod i samband med extra år eller om det 

berodde på tidigare befintliga sårbarheter hos eleven.  

Hur förväntningar och krav från föräldrar och andra personer i omgivningen ter sig påverkar 

också eleven (Ahlgren, 1992). Lärare i mina intervjuer framhöll att det var flera faktorer som 

var viktiga i samband med byte av klasstillhörighet, så som hur mycket föräldrar stöttar 

eleven och hur den nya klassen bemöter eleven som går ett extra år. I de skolor som tillämpar 

åldersblandade klasser blev dock separationen från klasskamrater inte lika tydlig. Det extra 

året kan innebära att eleven fortfarande har sina jämnåriga klasskamrater i samma klass, även 

om de går i årskursen över. Detta var också något som en av lärarna i en åldersblandad klass 

såg som en stor fördel när det gäller elever som får ett extra år. Likaså är föräldrars stöttning 
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och lärarnas inställning till olikheter av oerhörd betydelse. För de elever i min undersökning 

där eleverna var delaktiga i diskussionen inför beslut om ett extra år, verkade eleverna mer 

positiva till ett extra år, jämfört med de elever som fick besked när beslutet redan hade tagits. 

En av fyra grundläggande principer från FN:s konventioner om barns rättigheter visar att det 

vägledande vid de beslut och åtgärder som rör barn, är just att det ska vara för barnets bästa 

(Socialdepartementet, 2004). Vad som anses vara bäst för eleven kan vara svårt att avgöra 

(Fjellström, 2006).  

Det är av betydelse att lärarna förhåller sig enligt ett relationellt perspektiv där skolan ska vara 

likvärdig oavsett elevers olikheter, så eleverna känner sig accepterade och likvärdiga 

(Persson, 2001). Vad som anses som normalt och accepterande hos eleverna styrs av skolan 

och lärarna, enligt Persson (2001). Enligt Börjesson och Palmblad (2003) styrs lärarens 

åsikter och därigenom sitt handlande för vad som är normalt och avvikande, enligt åsikter och 

normer som kommer från dem själva. Några lärare i mina intervjuer berättade om hur 

accepterande och tillåtande de övriga klasskamraternas funderingar hade blivit bemötta 

angående den eleven som kommit till deras klass på grund av ett extra år. Det vittnar om och 

överensstämmer med en god lärandemiljö i enighet med skolans intentioner (Persson, 2001). 

Har lärare en inställning om att vi är och får vara olika och lär oss olika fort, vilket några 

lärare i min undersökning poängterade, kan elever uppleva att de lyckas genom att interagera 

med de övriga i klassen, likt Fischbein (2009) påtalar. En lärandemiljö av en motsatt 

lärandemiljö framkom i Penna och Tallerico (2005) studie där eleverna inte verkar ha 

undervisats av stödjande lärare eller arbetat med accepterande klasskamrater. Att det är 

skillnad i acceptansen från klasskamrater kan bero på vid vilken ålder som det extra året 

skedde. Brodin och Lindstrand (2010) hävdar att yngre barn lättare accepterar avvikelse 

eftersom skillnader i färdigheter är större hos yngre barn. 

De positiva socioemotionella konsekvenserna av ett extra år som framkom i min 

undersökning var flera. Lärarna berättade att flera elever upplevts lugnare, mer nöjda, mer 

intresserade av skolarbetet och kunde arbeta utan stress. Några lärare upplevde att eleverna 

var mer tillfreds i den nya elevgruppen och kunde därigenom få bättre arbetsro. Några lärare 

ansåg att eleverna mognadsmässigt passade bättre ihop med eleverna i den nya klassen. 

Liknande resultat framkom i studien av Hallgren (1943) där elever som placerades i ”B-

klasser” kände arbetsglädje och intresse när kraven blev lägre och elever med liknande 

förutsättningar bildade elevgrupper. I min undersökning berättade en lärare vars elev 
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uttryckte, i samband med byte av klasstillhörighet, att eleven fick fler kompisar och såg det 

som en tillgång.  

Utifrån min undersökning och tidigare forskning anser jag att ett extra år inte verkar medföra 

några varaktiga negativa socioemotionella konsekvenser av att byta klasstillhörighet i de 

lägre skolåren. Likaså verkar det medföra mer positiva konsekvenser om eleverna är 

delaktiga i de beslut som angår dem, som vid beslut om ett extra år.   

5.3 Organisatoriska konsekvenser 

En avgörande faktor om huruvida det extra året har bidragit till en kunskapsökning verkar 

vara hur året har organiserats för eleven. Lorence (2006) och Mantzicopoulos et al. (1986) 

menar att ett extra år troligtvis inte är en effektiv metod om eleverna undervisats med samma 

pedagogiska program som tidigare. Eleverna i Penna och Tallerico (2005) studie vittnade om 

erfarenheter av upprepad undervisning och uppdrag, vilket inte ledde till någon förbättrad 

akademisk kunskapsutveckling för de eleverna i den studien. De åsikter från pedagoger i 

Isaksson (2005) undersökning, var att eleverna som går ett extra år inte ska bli hänvisade till 

klassrumsundervisning och arbeta med sådant de redan gjort och kan. Likaså har skolminister 

Jan Björklund uttalat sig kring ett behov av ett extra år i skolan, men att det extra året ska 

innebära en ”specialsydd” undervisning för eleven (Letmark, 2009). Lärarna i min 

undersökning berättade att de flesta elever som gått ett extra år inte haft några särskilda 

åtgärder för det extra året utöver vad som funnits tidigare. Eleverna hade enligt lärarna följt 

den övriga klassens undervisning. Flera lärare ansåg även att den upprepade undervisningen 

för flera av eleverna var positiv. De flesta eleverna hade haft specialundervisning även 

tidigare, men enligt lärarna hade det extra stödet inte utökats i och med det extra året utan 

fortlöpt i samma utsträckning. Endast några få elever hade fått nya riktade åtgärder, som till 

exempel minnesträning. Denna träning hade möjligen påbörjats även om eleven inte fått ett 

extra år, eftersom åtgärden tillkom som resultat utifrån en utredning. Åtgärderna i 

undersökningen verkar vara av kompensatoriskt slag, enligt ett kategoriskt perspektiv 

(Nilholm, 2003). Tyvärr hade jag inte formulerat några detaljerade frågor i min intervjuguide 

kring de särskilda åtgärder eleverna fått, men ingen av lärarna berättade heller spontant om 

omfattningen eller innehållet av det specialpedagogiska stödet. Persson (2004) hävdar att det 

specialpedagogiska stödet ofta sker i exkluderande miljöer och att den inte är integrerad i 

skolans vardagliga arbete.  
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Resultaten i OPPAGA (2006) studien visade att elevers kunskapsutveckling ökade när 

särskilda organisatoriska åtgärder vidtogs. I de skolor som visade framgångsrika resultat fanns 

det dessutom ett klimat av höga förväntningar och ett starkt pedagogiskt ledarskap (OPPAGA, 

2006). När åtgärder sker på organisationsnivå och gruppnivå, enligt ett relationellt perspektiv, 

verkar effekterna av ett extra år vara mer framgångsrika. Möjligen skulle eleverna i min 

undersökning haft en större kunskapsökning om mer omfattande och riktade åtgärder vidtagits 

i skolan. Enligt Lpo 94 (1998) ska läraren vara informerad om elevers personliga situation och 

därigenom utforma undervisningen så särskilda behov blir tillgodosedda, vilket även 

Blomqvist (1958) framhöll i sin undersökning på 1950-talet.  

Hur året organiserats, har således stor betydelse för elevens kunskapsutveckling. Då eleven 

följer klassens arbete bemöts inte eleven med tillräckligt utvecklande och anpassad 

undervisning. När pedagoger kring eleven däremot har ett medvetet förhållningssätt, 

tillämpar riktade åtgärder och organiserar undervisningen så varierat som möjligt, kan 

framgångsrika resultat visas. 

5.4 Avslutande reflektioner 

Utifrån de resultat som den internationella forskningen visat, har ett extra år i skolan inte 

resulterat i den kunskapsökning över tid som lärare önskat. När åtgärder däremot är riktade, 

väl genomtänkta och planerade för eleven resulterar det oftare i en mer positiv utveckling för 

eleven. Eftersom det amerikanska skolsystemet inte fungerar likvärdigt med det svenska 

skolsystemet går resultaten möjligen inte att applicera helt på svenska förhållanden. 

Resultaten i min undersökning visar 13 lärares perspektiv på ett extra år i skolan.  Så gott som 

alla lärarna var positiva till de konsekvenser som det extra året hade medfört eleverna, även 

om inte alla kunskapsmålen nåddes. Flera lärare ansåg att klassbytet var välgörande för 

eleverna, då lärarna upplevde att eleverna passade in bättre med de elever som var ett år 

yngre. En slutsats är att elever som är i behov av mer tid kan få den möjligheten genom ett 

extra år. 

Ett extra år som åtgärd kan vara svårt att ha en generell åsikt om, eftersom det handlar om 

människor. Människor är olika och genom interaktion med vår omgivning fungerar vi olika. 

Likaså får åtgärder olika konsekvenser för olika människor. Genom undersökningar kan 

exempel visas, men kanske inte påvisa generella resultat. Det finns många faktorer att ta 

hänsyn till inför ett beslut om ett extra år. Anser dock föräldrar och lärare att eleven kan vara 
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förtjänt av den tid ett extra år innebär, för att uppfylla de mål som läroplanen föreskriver och 

elevens förutsättningar finns, anser jag att åtgärden ska tillämpas.  

Detta arbete har bidragit till att jag i min roll som speciallärare ser denna åtgärd som möjlig 

förutsatt att elever, föräldrar och klasslärare är överens om åtgärden. I nära samarbete med 

klasslärare och andra pedagoger bör jag som speciallärare fungera som samordnare i det 

samarbete som krävs kring eleven. I min roll som speciallärare bör jag även anpassa de 

särskilt riktade åtgärder som planeras och organiseras för eleven så elevens behov 

tillfredsställs.  

Lärarna i min intervjuundersökning menade att ett extra år inte är ett lätt beslut, som behöver 

prövas från fall till fall. Detta arbete hoppas jag dock kan tillföra viss vägledning i 

diskussioner kring elevers eventuella extra år. 

5.5 Fortsatt forskning 

Svensk forskning verkar vara mycket begränsad kring elever som går ett extra år i skolan, 

ändå förekommer det som en åtgärd för att öka måluppfyllelsen för vissa elever. Lpo 94 

(1998) hävdar att metoder och resultat ska utvärderas för att det vidare arbetet ska kunna 

vägleda verksamheten. Därför är det viktigt att forskning kommer till stånd. För att få den 

helhetsbild över konsekvenserna som krävs behöver dock fler perspektiv kompletteras. 

Målgrupper så som speciallärarnas, föräldrarnas och elevernas perspektiv skulle vara 

relevanta att ta del av, men även longitudinella resultat över kunskapsmässig utveckling. 

Dessa perspektiv och longitudinella resultat skulle vara meningsfulla att undersöka i framtida 

undersökningar. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

REFERENSLISTA 

Ahlgren, Rose-Marie (1992). Jag – en social varelse. I Pia Björklid & Siv Fischbein (red.). 

Individens samspel med miljön. Ett interaktionistiskt perspektiv på pedagogik (s.29-42).  

Stockholm: HLS Förlag. 

Ahlström, Karl-Georg (1986). ” …fyller inte skolans krav.” Specialundervisningen i folkskola 

och grundskola från 1842 till 1974. I Karl-Georg Ahlström, Ingemar Emanuelsson & Erik 

Wallin. Skolans krav- elevernas behov (s.9-84). Lund: Studentlitteratur. 

Armstrong, Derrick (2005). Reinventing “Inclusion”: New Labour and the Cultural Politics of 

Special Education. Oxford Review of Education, 31, no 1, 135-151. 

Assarson, Inger (2009). Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar. Stockholm: 

Liber. 

Barbosa da Silva, António & Andersson, Margareta (1993).  Vetenskap och människosyn i 

sjukvården. En introduktion till vetenskapsfilosofi och vårdetik. Stockholm: Svenska hälso- 

och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF). 

 

Blomqvist, John (1958). Kvarsittning och skolframgång. En undersökning av hälso-, 

personlighets- och miljöfaktorernas samband med studieframgången. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell. 

 

Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (2010). Perspektiv på en skola för alla. Andra upplagan. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Burkam, David T,. LoGerfo, Laura., Ready, Doug & Lee, Valerie E. (2007). The Differential 

Effects of Repeating Kindergarten. Journal of Education for Students Placed at Risk, 12, 

Issue 2, 103-136. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2003). Uppförandeproblem i skolan – och andra kliniska 

observationer. I Börjesson Mats & Palmblad Eva (red.). Problembarnens århundrade (s. 17-

54). Lund: Studentlitteratur. 



61 

 

Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia (2006). Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 

Charon, Joel. M. (1992). Symbolic interactionism. An introduction, An Interpretation, An 

Integration. London: Prentice Hall.9
th

 ed.  

 

Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerup. 

Dong, Yingying (2010). Kept back to get ahead? Kindergarten retention and academic 

performance.  European Economic Review, Elsevier, 54(2), 219-236. 

 

Egidius, Henry (2005). Att vara lärare i vår tid. Inspirera, handleda, undervisa, organisera 

och bedöma. Stockholm: Natur och Kultur. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I 

Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.). Handbok i kvalitativ analys (s. 13-37). Stockholm: 

Liber. 

 

Fischbein, Siv (2009). Barns upplevelser av specialpedagogiska insatser. I Bjar, Louise & 

Frylmark, Astrid (red.). Barn läser och skriver (s. 41-64). Lund: Studentlitteratur. 

 

Fischbein, Siv & Österberg, Olle (2003). Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Stockholm: Gothia. 

Fjellström, Roger (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur. 

Graneheim, Ulla, H., & Lundman, Berit (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 105-112. 

Graneheim, Ulla, H., & Lundman, Berit (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

Monica & Höglund – Nielsen, Birgitta (red.). Tillämpad forskning inom hälso- och sjukvård 

(s. 159- 172). Lund: Studentlitteratur. 

Hallgren, Siver (1943). Grupptestning. Ett medel att minska kvarsittning i folkskolor och 

högre skolor. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 



62 

 

Hansson, Helena (2009). Kvalitetsredovisning 2009,  Prästholmsskolan, Bodens kommun. s.9 

Tillgänglig via:  

http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/035504005A81F37FC1257623006FC09B/$file/K

R%202009%20Pr%E4stholmsskolan.pdf   101107  kl: 16.25 

 

Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket. 

Hedman, Gunilla (2009). Verksamhetsplan 2009/2010 för Stora Mellösa skola inkl. fritidshem  

Områdesnämnd Östernärke. s.3. Tillgänglig via:  

http://www.orebro.se/download/18.592469351289b898bac8000290/Stora+Mell%C3%B6sa+s

kola+inkl.+fritidshem+-+verksamhetsplan+2009-2010.pdf   110211   kl.15.30 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

Holmes, Thomas. C. (1989). Grade-level retention effects: A meta-analysis of research 

studies. In L. A. Shepard & M. L. Smith (Eds.). Flunking grades: Research and policies on 

retention, p. 16-33. London: The Falmer Press. 

 

Hughes, Jan. N., Chen, Qi., Thoemmes, Felix & Kwok, Oi-Man (2010). An investigation of 

the relationship between retention in first grade and performance on high stakes tests in third 

grade. Educational  Evaluation and Policy Analysis, 32(2),p. 166-182.  

Humanistisk- samhällsvetenskaplig forskningsrådet (HSFR).  (2002). Etik.  Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. (Broschyr). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Isaksson, Anna (2005). Att gå om eller att inte gå om – det är frågan. En undersökning om 

pedagogers tankar och värderingar om åtgärden kvarsittning. C-uppsats.  Linköpings 

universitet, LiU Norrköping,  Institutionen för tematisk utbildning och forskning.  

 

 

http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/035504005A81F37FC1257623006FC09B/$file/KR%202009%20Pr%E4stholmsskolan.pdf
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/035504005A81F37FC1257623006FC09B/$file/KR%202009%20Pr%E4stholmsskolan.pdf
http://www.orebro.se/download/18.592469351289b898bac8000290/Stora+Mell%C3%B6sa+skola+inkl.+fritidshem+-+verksamhetsplan+2009-2010.pdf
http://www.orebro.se/download/18.592469351289b898bac8000290/Stora+Mell%C3%B6sa+skola+inkl.+fritidshem+-+verksamhetsplan+2009-2010.pdf


63 

 

Jackson, Gregg B. (1975). The research evidence on the effect of grade retention. Review of 

Educational Research, 45, No. 4, 613-635. 

Jimerson, Shane R. (2001). Meta-analysis of Grade Retention Research: Implications for 

Practice in the 21st Century. School Psychology Review, 2001, 30, No. 3, 420-437. 

 

Jimerson, Shane R. & Ferguson, Philip (2007). A Longitudinal Study of Grade Retention: 

Academic and Behavioral Outcomes of Retained Students Through Adolescence. School 

Psychology Quarterly. 22(3), 314-339. 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Letmark, Peter (2009, juni, 14). Underkända får förlängd skolplikt. Dagens Nyheter. 

Tillgänglig via: http://www.dn.se/nyheter/sverige/underkanda-far-forlangd-skolplikt   101023 

kl.16.10 

 

Lorence, Jon (2006). Retention and academic achievement research revisited from a United 

States perspective. International Education Journal, 7(5), 731-777. 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2003). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

(1998) Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Mantzicopoulos, Panayota., Morrison, Delmont C., Hinshaw, Stephen P., & Carte, Estol T. 

(1989). Non- promotion in kindergarten: The role of cognitive, perceptual, visual-motor, 

behavioral, achievement, socioeconomic, and demographic characteristics. American 

Educational Research Journal, 26, 107-121. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/underkanda-far-forlangd-skolplikt


64 

 

Marklund, Sixten (1985). Skolsverige 1950- 1975, del 4 differentieringsfrågan. Stockholm: 

Liber Utbildningsförlaget. 

National Association of School Psychologists (NASP) (2003). Position Statement: Student 

Grade Retention and Social Promotion. Silver Spring, MD: Author. 

Nilholm, Claes (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nordström, Stig G (1968). Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m 1921. Utveckling i 

relation till differentieringsproblemet. Lund: Skånska centraltryckeriet. 

 

Office of Program Policy Analysis and Government Accountability an office of the Florida 

Legislature (OPPAGA), (2006). Third Grade Retention Policy Leading to Better Student 

Performance Statewide. Report No. 06-66, October 2006. 

Tillgänglig via: http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0666rpt.pdf   110422  kl. 16.10 

 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen- kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Penna, Albert A. & Tallerico Marilyn (2005). Grade Retention and School Completion: 

Through Students’ Eyes. Journal of At-Risk Issues. 11, No. 1, 13-17. 

 

Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

 

Persson, Bengt (2004). Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla – en fråga om 

likvärdighet, rättvisa eller rättigheter? Utbildning & Demokrati 13(2) s. 97-113. 

 

Persson, Bengt (2011, 11 april). Mailsvar på frågor om; Kunskap om svensk aktuell forskning 

angående elevers extra år i grundskolan. Borås: Högskolan i Borås. 

 

Powell, Pamela Jane (2005). The effects of grade retention: Life histories of adults who were 

retained as children. Unpublished doctoral dissertation, Educational psychology, Elementary 

education. Northern Arizona University,  2005; AAT 3189068.  

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0666rpt.pdf


65 

 

Tillgänglig via:  

http://ci-doc.coe.nau.edu/13Dissertations/supporting_files/Dissertationfinal_Powell.pdf 

110116  kl. 17.00  

 

Range, Bret., Pijanowski, John., & Holt, Carleton (2009). Longintudinal Literature Review of 

Grade Retention. National Council of professors of Educational Administration (NCPEA). 

Volume 4, Number 2. Tillgänglig via: http://cnx.org/content/m23605/latest    110214 kl.16.10 

 

Rosberg, Susanne (2008). Fenomenologi. I Granskär, Monica & Höglund-Nielsen, Birgitta 

(red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården. 1. uppl. (s. 85-105). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

SFS 1985: 1100. Skollagen. Stockholm: Allmänna Förlaget. 

 

SFS 1994: 1194. Grundskoleförordningen. Stockholm: Fritzes. 

 

SFS 2010:800 

Tillgänglig via: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 

110101  kl.13.30 

SFS 2011:185 

Tillgängligt via: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:185   

110422  kl. 12.10 

 

Sherblom, Stephen A. & Bahr, Michael W. (2008). Homosexuality and Normality: Basic 

Knowledge and Practical Considerations for School Consultation.  Journal of Educational 

and Psychological Consultation, 18, 81-100. 

Silberglitt, Benjamin, Jimerson, Shane R., Burns, Matthew K., & Appleton, James J. (2006). 

Does the timing of grade retention make a difference? Examining the effects of early versus 

later retention. School Psychology, 35(1), 134-141. 

 

Skolverket (1999). Överenskommet!: fem internationella överenskommelser som ligger till 

grund för de nya läroplanerna. Stockholm: Liber Distribution. 

http://ci-doc.coe.nau.edu/13Dissertations/supporting_files/Dissertationfinal_Powell.pdf
http://cnx.org/content/m23605/latest
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:185


66 

 

Skolverket (2005). Resultatförbättringar i grundskolan. 

Tillgänglig via: http://www.skolverket.se/content/1/c4/27/57/Resultatforbgrintarbmtrl.pdf  

101023  kl.18.40 

Skolverket (2010). Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet. Nyhetsbrev, PISA 2009. 

Tillgänglig via: http:// www.skolverket.se/sb/d/4308/a/23165   110101   kl.17.30 

 

Socialdepartementet (2004). Barnkonventionen. 

Tillgängligt via:  http://www.sweden.gov.se/sb/d/1919/a/14658   110506  kl: 16.45 

SOU 2008:109. En hållbar utveckling: betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning. 

Stockholm: Fritzes. 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Surra, Catherine A. & Ridley, Carl A. (1991). Multiple perspectives on Interaction: 

Participants, Peers, and Observers. In Montgomery, Barbara M. & Duck, Steve (ed.). Studying 

Interpersonal Interaction. New York: The Guilford Press. 

 

Szklarski, Andrzej (2002). Den kvalitativa metodens mångfald. Skilda ansatser – skilda 

tolkningsintentioner. Skilda ansatser – skilda tolkningsintentioner. Rapport nr 15, 2002. 

Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 

 

Tomchin, Ellen M., & Impara, James C. (1992). Unraveling teachers' beliefs about grade 

retention. American Educational Research Journal. 29, No. 1, 199-223. 

Trost, Jan & Levin, Irene (2004). Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet (2010). Proposition 2009/10:165. Den nya skollagen - för kunskap, 

valfrihet och trygghet. Tillgänglig via: 

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX03165 

110208  kl.16.00 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/27/57/Resultatforbgrintarbmtrl.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/4308/a/23165
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1919/a/14658
http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX03165


67 

 

White, Robin Lynn (2010). A qualitative inquiry of grade retention as perceived by adults 

who were retained. Lynchburg, Va. Liberty University, 2010. Tillgänglig via: 

http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=doctoral 

110215  kl. 14.40 

Wikström, Birgit (2006). Vitåskolans lokala arbetsplan. Tillgänglig via: 

http://www.aurorum.se/download/18.44dd9d2d1120b30ca30800010949/Vit%C3%A5skolans

+lokala+arbetsplan.pdf   110211  kl.13.45 

Witmer, Stacie M., Hoffman, Lynn M. & Nottis, Katharyn  E. (2004). Elementary teacher´s 

beliefs and knowledge about grade retention: how do we know what they know?. Education, 

125, Issue 2,173-193. 

Wu, Wei., West, Stephen G., & Hughes, Jan N. (2008). Effect of retention in first grade on 

children´s achievement trajectories over four years: A piecewise growth analysis using 

propensity score matching. Journal of Educational Psychology, 100, 727-740. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=doctoral
http://www.aurorum.se/download/18.44dd9d2d1120b30ca30800010949/Vit%C3%A5skolans+lokala+arbetsplan.pdf
http://www.aurorum.se/download/18.44dd9d2d1120b30ca30800010949/Vit%C3%A5skolans+lokala+arbetsplan.pdf


Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag heter Liselotte Ståhl och går mitt sista år på Speciallärarprogrammet vid universitetet i 

Linköping. Jag arbetar även deltid som speciallärare på en skola i Mellansverige.  

I mitt examensarbete på avancerad nivå, kommer jag att skriva om ämnet ”elever som gör ett 

extra år i skolan”. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur du som lärare upplevt att detta 

extra år bidragit kunskapsmässigt men även hur du uppfattar att det påverkat eleven.  

Avsikten är att intervjua 10-12 lärare som arbetat med elever som erbjudits och fått ett extra 

år i skolan och undersöka deras erfarenheter kring denna åtgärd.  

De berörda lärare som jag söker vill jag gärna träffa för en intervju, någon gång mellan 

januari – februari. Intervjun tar ca en timme och kommer att handla om vilka erfarenheter Du 

som lärare har av att ha undervisat elever som gjort ett extra år. Jag hoppas att du vill ställa 

upp eftersom Du som lärare har viktig information att bidra med till det här området. 

Intervjun kommer att spelas in på band men kommer att behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras vid publicering. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. När 

projektet är avslutat kommer det insamlade materialet att förstöras. 

När jag fått ett positivt besked kommer jag att ta kontakt med dig för att avtala tid och plats 

för intervju.  

 

 

Om du har några frågor är du välkomna att ta kontakt med mig eller min handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Liselotte Ståhl                                                                 Handledare: Kristina Hellberg 

xxxxxxx                                                                          xxxxxxxx 

 



Bilaga 2 

Intervjuguide                                                                         

Introducerande frågor: 

 Hur många elever, som du arbetat med under dina år som lärare, har fått ett extra år? 

 Vem var initiativtagare till beslutet? 

Var alla parter överens om beslutet? 

Hur väl var eleven själv medveten om och delaktig i beslutet? 

 Vad/vilka orsaker låg till grund för beslutet? 

 Vilka var målen/förhoppningarna inför detta extra år, för eleven? 

 

Nyckelfrågor: 

 Hur väl föll det extra året ut? 

Ökade elevernas kunskaper i den utsträckning som du/ni hoppats på? 

Gjordes några mätningar/tester innan och efter? 

 

 Innebar det extra året några särskilda åtgärder för eleven eller har eleven följt 

klassens arbete? 

Hade man några diskussioner om innehållet i det extra året, inför året? 

Reagerade eleven över innehållet? 

 

 Hur upplevde du det extra året totalt sett, för eleven? (Lärarperspektiv) 

Kunskapsmässigt/ socialt 

Positiva effekter? 

Negativa effekter? 

Har effekterna hållit i sig över tid? 

 

Avslutande frågor: 

 Känner du till hur eleven och föräldrarna upplevde det extra året? 

 Vad anser du om åtgärden i stort? 

När ska den i så fall ske? 
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