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Sammanfattning 
 

Föreliggande uppsats är en fenomenologisk studie som syftar till att undersöka hur ett urval 

elever och föräldrar upplevt att beslutet kring ett extra år i skolan gått till, om de upplevt sig 

delaktiga, samt hur de anser att de extra året påverkat eleven ämnesmässigt, kamratmässigt 

och känslomässigt. Studien är genomförd via kvalitativa ostrukturerade intervjuer där totalt 

fyra elevers och två föräldrars livsberättelser fått ta form. Dessa livsberättelser har sedan 

analyserats narrativt med avsikt att finna svar på studiens frågeställningar samt även utifrån 

avsikt att finna underliggande framträdande teman. Studiens resultat visar att ett extra år i 

skolan kan vara lyckosamt om elever och föräldrar upplever sig delaktiga i beslutet, om 

eleven endast har svårt med ett eller ett fåtal ämnen i skolan samt om hela elevens sociala 

situation beaktas, inklusive kamratrelationer. Om eleven inte upplever sig varit delaktig i 

beslutet och om eleven dessutom har flera svårigheter i skolan tyder studien på att ett extra år 

i skolan kan vara negativt, och att det extra året då kan leda till en negativ påverkan på 

självkänslan och kamratrelationer, något som i sin tur kan leda till att eleven projicerar sin 

ilska och besvikelse på skola och lärare. 
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1. Inledning 
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan. Hur man mår i skolan och 

hur det går kan påverka en som person hela livet. Nästan alla har synpunkter på skolan och 

skolgången, eftersom alla någon gång gått i skolan. För några barn och unga blir skolgången 

jobbig, de kan av olika anledningar ha svårt att följa med i den takt som alla andra lär sig, 

detta kan i sin tur bero på olika saker, såsom läs- och skrivsvårigheter, kognitiva svårigheter 

eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur skolan väljer att se på detta, hur man 

väljer att se dessa elever, och hur skolan väljer att stötta dem kan ha avgörande betydelse för 

deras fortsatta utveckling. Lägger man orsakerna till svårigheterna hos eleven, ser man det 

som en organisatorisk fråga eller ser man till helheten – hur allt hör ihop? Hur eleven blir 

bemött i situationer av svårigheter är också viktigt. Blir man lyssnad på? Får man säga vad 

man tycker, och betyder det något?  

Även för föräldrar kan ett barns skolgång bli jobbigt. När inte allt går som planerat och det 

uppstår problem i skolan, kan det ibland vara svårt att följa med i skolkontexten. ”Jag pratar 

inte skolspråket” sa en förälder jag en gång satt i ett möte med. Att som skolpersonal vara 

medveten om det språkliga överläge man befinner sig i gentemot föräldrar och barn tror jag är 

väldigt viktigt.  

Jag har därför valt att studera ett inte så aktuellt fenomen i den svenska skolan där kontakten 

och respekten mellan föräldrar och skolpersonal kanske är extra viktig, möjligheten att gå/få 

ett extra år i grundskolan. Jag har valt att lyssna på elever och föräldrar och deras berättelser 

av varför eleverna fått ett extra år i skolan, hur det gick till och hur detta extra år har påverkat 

dem i deras vidare skolgång.  
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2. Bakgrund 

2.1 En historisk tillbakablick 

Möjligheten att gå ett extra år i skolan har länge funnits i Sverige. I det tidiga skol-Sverige 

kallade man det för kvarsittning, och det var förbundet med icke-normala barn som var 

sinnesslöa eller svagbegåvade. Själva kvarsittningen upplevdes som utpekande och 

stigmatiserande för många, man blev stämplad för livet som en som inte hade klarat skolan på 

normalt vis (Egelund, Haug, Persson, 2010). Ordet kvarsittning fick också en starkt negativ 

klang och blev förknippat med negativa upplevelser. Uttrycket kvarsittning har på senare år (i 

och med att det införts i skollagen från och med 2011) istället kommit att betyda att man sitter 

kvar en stund före eller efter skolan, om man till exempel inte arbetat på lektionen eller 

kommit för sent. 

I början av 1900-talet var det i Sverige betydligt vanligare att eleverna fick ett extra år i 

skolan än vad det är idag. Så många som 20% av en årskull kunde få gå om eftersom de inte 

bedömdes ha de kunskaper som krävdes för att flyttas upp en årskurs (Egelund et al 2010). 

Från 1940-talet och framåt fick barn som skulle börja skolan göra skolmognadstest, detta var 

ett test som innehöll läkarutlåtande och psykologutlåtande, barn som inte klarade testet fick gå 

i skolmognadsklass.  

Så småningom växte det fram en kritik mot att så många elever fick gå om, och mot att så 

många elever var föremål för stödinsatser, att en motreaktion bildades på 1970-talet som 

mynnade ut i en ny formulering där man talade om En skola för alla (Assarson, 2012). Skolan 

skulle vara till för alla, och ingen skulle ställas utanför. Detta blev också en bärande tanke i 

läroplanen som kom 1980 (SFS, 1980:64). Den premierade samarbete mellan hem och skola, 

och tog avstånd från och såg diagnosticering som stigmatiserande. 1994 kom ännu en ny 

läroplan (lpo-94) där man byggde vidare på tankarna runt en skola för alla, och från och med 

denna läroplan finns begreppet skolmognad inte längre med. Samtidigt innebar den nya 

läroplanen ett skifte på så sätt att det klart och tydligt skrevs in vilka mål en elev behövde 

uppnå för att bli godkänd i slutet av år 9. Under samma årtionde gick även skolan igenom två 

av de största förändringarna under 1900-talet, skolan kommunaliserades och rätten att etablera 

fristående skolor skapades. Dessa förändringar påverkade även eleverna. 2011 års läroplan 

(SFS 2011:185) har byggt vidare på målstyrningen och definierar förmågor som eleverna 

skall uppnå i olika årskurser. Att ha klara och tydliga mål för hur långt man skall hinna till år 

9 kan vara bra för de flesta, men för de elever som har svårt i skolan, och som redan tidigt 

känner att de kanske inte kommer att nå dit, kan det vara mycket jobbigt. Ett sätt för några 

elever att kunna nå målen har varit att skolan har erbjudit dem att gå ett extra år i skolan.  

2.2 centrala begrepp 

Föreliggande arbete avhandlar om, och i så fall hur, ett extra år i grundskolan påverkar elever 

i sin skolgång. Genom åren har olika termer använts när man talar om detta fenomen, såsom 

gå om kvarsittning, sitta kvar, bonusår och extra år. I detta arbete kommer jag genomgående 

att benämna fenomenet ett extra år (Egelund et al 2010).  

Ytterligare begrepp som förekommer är integrering och inkludering. Egelund et al (2010) 

förklarar dessa begrepp enligt följande; att vid integrering så skall eleven anpassa sig till 
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omgivningen, man placerar en elev i särskilda behov i en klass eller i en skola och sen 

förväntas eleven fungera utan vidare anpassning. Vid inkludering är det däremot omgivningen 

som behöver anpassas till eleven, man placerar en elev i särskilda behov i en klass eller en 

skola samtidigt som man gör anpassningar så att den eleven verkligen skall känna att hen är 

delaktig (s.182-183). 

Avslutningsvis förekommer även begreppet skolmognad i diskussionen kring ett extra år i 

skolan. Det är ett gammalt begrepp som var aktuellt från 40-talet fram till 70-talet, då man 

ansåg att ett barn inte skulle börja skolan om det inte var moget. Det fanns olika tester som 

skulle avgöra detta. I läroplanen som kom 1994 har begreppet helt tagits bort, och målet är 

och har varit en skola där alla skall ha plats, oavsett svårigheter. Ordet skolmogen har dock 

dröjt kvar och förekommer fortfarande ibland i skolsammanhang (Egelund et al, 2010). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur elever och föräldrar upplevt beslutet kring det extra 

året i skolan.  

- Varför fattades beslut om ett extra år? 

- Har föräldrar och elever upplevt sig delaktiga i beslutet om extra år? 

- Hur anses det extra året ha påverkat elevens vidare skolgång enligt eleverna och 

föräldrarna? (ämnesmässigt, känslomässigt, kamratmässigt) 
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4. Litteraturöversikt 

4.1 Utredning och beslut om extra år 

Om en elev har svårigheter i skolan är rektor skyldig att skyndsamt utreda detta. Om behov 

finns skall åtgärdsprogram upprättas och åtgärder sättas in. Rektor har även möjlighet att som 

en åtgärd besluta att eleven skall få gå ett år extra i samma årskurs. Nuvarande skollag 

(2011:185, 4 kap §5) säger att: ”rektor får besluta att en elev inte skall flyttas till närmast 

högre årskurs, om detta av hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt 

är lämpligast för eleven”. Skollagen är även tydlig på att vårdnadshavare skall få yttra sig 

innan beslut fattas, däremot har man i den nya lagen från 2011 tagit bort att man måste 

samråda med föräldrarna innan, något man tidigare var tvungen till. Om det idag blir aktuellt 

med ett extra år i skolan så är det enligt Gerrbo (2012) vanligast att det sker i de yngre åren, 

det upplevs som en mindre vanlig åtgärd högre upp i åren. 

Ståhl (2011) lyfter i sitt examensarbete att det är ett svårt beslut att fatta, om en elev skall få 

ett extra år eller inte, men att de lärare hon intervjuat till största delen tycker att det var rätt 

beslut att fatta samt att beslutet fattats i delaktighet med föräldrarna. Gerrbo (2012) redogör 

även han i sin avhandling över komplexiteten i att erbjuda ett extra år, och att man inte på 

förhand kan veta vad som är bäst. Han påtalar vikten av att eleven och föräldrarna känner 

delaktighet i de beslut som tas. Han är noga med att påtala att lärarna uppfattar det som allra 

mest avgörande vad eleven tycker, men samtidigt lägger dessa uppgiften att prata med barnet 

om det extra året på föräldrarna.  

4.2 Förekomst av extra år. 

Att få gå ett extra år i skolan är betydligt vanligare i andra länder än i Sverige. Välijärvi och 

Sahlberg (2008) skriver att i de nordiska länderna erbjuds omkring 2% av eleverna att gå om, 

medan det i andra delar av Europa kan vara så mycket som 40% av en årskull som 

erbjuds/tvingas till ett extra år i skolan. Detta har visat sig lite missvisande om man tittar 

närmare i EU-rapporten från Eurydicenätverket som kom 2011. EU har i sin rapport Eurydice 

(2011) bland annat undersökt förekomsten av ett extra år bland de länder i Europa som är 

medlemmar i nätverket (vilket majoriteten av länderna i Europa är). Enligt Eurydice är det 

1.6% av de svenska barnen som fortfarande går i förskolan när de har åldern inne för att gå i 

skolan. De är med andra ord överåriga, och har förmodligen av någon orsak fått möjligheten 

att gå ett extra år på förskolan. 

I Eurydice (2011) har det även undersökts hur många av 15-åringarna som fått ett eller flera 

extra år i skolan. En fråga lades till i Pisa-undersökningen 2009 där eleverna fick kryssa i om 

de gått ett eller flera extra år i skolan. Ser man till svenska 15-åringar så är det 3.8% av dessa 

som i Pisaundersökningen 2009 svarar att de fått åtminstone ett extra år i skolan. De länder i 

Europa som har högst andel elever som fått gå ett eller flera extra år i skolan är Nederländerna 

(22.4%), Luxemburg (22%), franskspråkiga delen av Belgien (22%) samt Portugal (22.4%). 

Det finns också länder där det inte alls förekommer att en elev får gå extra år i skolan. Dessa 

länder har automatisk progression, det vill säga man flyttas automatiskt upp till nästa årskurs 

när skolåret är slut. De länder inom Eurydicenätverket som har automatisk progression är 
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Norge och Island. (Island med det undantaget att det är möjligt att gå ett extra år, men skolan 

skall samtidigt klaras av på 10 år vilket i praktiken omöjliggör att man går ett extra år.) 

Även i USA är det betydligt vanligare att man går ett (eller flera) extra år i skolan än vad det 

är i Sverige. Varken Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) eller den kommun studien är genomförd i för någon statistik på hur vanligt det är 

att elever får ett extra år i skolan. Det enda sätt man kan utläsa det på är om man går in i 

kommunernas statistik över hur gamla eleverna är när de slutar år 9. Denna statistik kan dock 

vara missvisande när det gäller extra år om en elev till exempel har börjat skolan ett år senare, 

något som inte framgår av statistiken. 

4.3 Delaktighet vid beslut 

Barnkonventionen är mycket tydlig i det att barnet, utifrån ålder och mognad, skall ha rätt att 

uttrycka sin åsikt i alla beslut som rör honom eller henne (Barnkonventionen, artikel 12). 

Enligt Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) så har socialdepartementet kommit fram 

till slutsatsen i sin rapport (DS 2011:37), att Sverige följer barnkonventionen på ett bra sätt på 

många områden, men att det på ett fåtal områden skulle behövas förstärkt lagstiftning. Det 

handlar bland annat om barns rätt att bli hörda och få uttrycka sina åsikter i frågor som rör 

dem. Den skollag som trädde i kraft 2011 innehåller en sådan skärpning av kravet att barnens 

åsikter på ett tydligt sätt måste vägas in vid beslut som rör dem. (SFS 2010:800). Trots detta 

finns det fortfarande hierarkiska maktstrukturer inom skolvärlden där vuxna förväntar sig att 

barn skall underordna sig de beslut som vuxna fattar (Hägglund et al 2013). Alltför ofta 

brister det i delaktighet och barnet ses inte som en fullvärdig kompetent person, som kan 

tillfrågas om sina åsikter.  

Forna tiders kvarsittning var i Sverige inte en fråga om delaktighet och samråd med föräldrar 

och elever, utan det bestämdes av skolan. Kvarsittningen hade dock liten eller ingen effekt, de 

elever (oftast pojkar) som blev kvarhållna blev istället en negativ förebild för andra elever de 

blev bekräftade som dåliga och stigmatiserade (Egelund et al 2006). Henriksson (2009) lyfter 

detta i sin bok ”Klassrumsflyktingar”, hon beskriver bland annat hur känslan av att bli 

exkluderad, utlyft ur sin klass/grupp, kan leda till stigmatisering – att eleven får stämpeln som 

onormal och okunnig. För att inte hamna i utslagning och dålig självbild så förordar 

Salamancadeklarationen (2006) en inkluderande pedagogik som sätter barnet i centrum för att 

minska frekvensen av kvarsittning bland konventionsstaterna. Henriksson (2009) förklarar 

vidare att baksidan av att inkludera är att exkludera, och tittar man på vad det betyder att 

exkludera så hamnar man i att utestänga eller att avvisa. Om ett extra år i skolan exkluderar 

eleven från sin ordinarie grupp och sina kamrater kan det således få konsekvenser av skam, 

skuld och låg självkänsla.  

4.4 Påverkan på självkänsla 

Groth (2007) beskriver på ett liknande sätt som Henriksson (2009) i sin avhandling hur de 

som misslyckats med sin skolgång får en låg självkänsla på grund av detta, och hur detta kan 

utvecklas till en negativ spegling som på sikt kan skapa en känsla av mindervärdighet (Groth, 

2007, s.54). Även Assarson (2012) tar upp ämnet spegling, och hur den spegel som skolan 

sätter upp påverkar barnets självkänsla och självbild i skolgången. Om en lärare inte förväntar 
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sig att en elev skall kunna något så förs detta över på eleven som skapar sig en bild av att hen 

inte kan, en spegling som kan påverka en elevs hela skolgång negativt i och med att en 

negativ självbild och dålig självkänsla skapas. Även Juul & Jensen (2010) lyfter ämnet 

självkänsla, men även självförtroende i sin bok. De beskriver hur de med väl utvecklad 

självkänsla är lätta att känna igen med sin ”naturliga auktoritet, autentiska närvaro och 

nyktert accepterande syn på sig själv” (s.64) medan de som har låg självkänsla antingen blir 

inåtvända eller utåtvända. De inåtvända kan bli blyga, tysta och drabbas av 

självskadebeteenden medan de utåtvända istället lägger all skuld och ansvar på omgivningen, 

i ett sorts mentalt skydd av sig själva. Svedberg (2010) talar om det som en projektion, att 

man ”…riktar oönskade aspekter av vårt eget jag mot en annan person, en grupp eller en 

företeelse” (s.128). Goffman (1990) talar även han om självkänslan, men i termer av 

stigmatisering. Han menar att stigma är en personlig och individuell upplevelse, och det som 

av en person upplevs som stigmatiserande behöver inte upplevas så av en annan. Liksom Juul 

och Jensen (2010) påtalar Goffman att den som utvecklar ett stigma antingen kan bli inåtvänd 

eller utåtagerande. I det senare fallet kan den stigmatiserade individen använda sin stigma 

som en ursäkt för egna tillkortakommanden, även inom andra områden än de som berör själva 

stigmat.  

Juul och Jensen (2002) skiljer på självkänslan och självförtroendet i det att självkänslan 

handlar om vem jag är medan självförtroendet handlar om vad jag kan. Man kan således ha 

ett ganska stort självförtroende (i vissa fall alldeles för stort och uppblåst) medan självkänslan 

kanske är alldeles för låg. Självkänslan kan stärkas genom bekräftelse och erkännande medan 

självförtroendet stärks genom beröm och kritik. Missar man att blanda in kritik kan det få 

förödande konsekvenser såsom uppblåsta egon med låg självkänsla. De som har en sunt 

utvecklad självkänsla har också en mer realistisk bild av sitt eget självförtroende (s.65-68). 

Westling Allodi har just självkänsla som ett ämne i sin avhandling (Support and Resistance – 

ambivalence in Special Education, 2002). Hon beskriver bland annat hur elever som har 

svårigheter i skolan, för att kunna behålla en positiv självbild, kompenserar för sina 

ämnesmässiga svårigheter genom att utveckla kamratrelationer istället, och hur de ser skolan 

som en social arena istället för en arena för kunskap.   

4.5 Påverkan på kamratrelationer  

Få studier har behandlat hur kamratrelationer påverkas av ett extra år i skolan. Jimerson och 

Ferguson (2007) har dock gjort detta i sin studie där de studerat hur kamratrelationer 

påverkats för de som fått gå ett extra år i skolan genom att intervjua vuxna som fått ett eller 

flera extra år i skolan under sin skolgång. Deras slutsats är att det i flera fall påverkat 

personerna negativt, med förlorade kamratrelationer. De rekommenderar istället tidig 

intervention för att stärka eleverna där de är.  Ljusberg (2009) har tittat på effekten av 

placering i särskild undervisningsgrupp och kommit fram till att många av eleverna upplever 

en sorg och saknad över förlorade kamratrelationer. Hon talar om en gömd sorg, eleverna har 

kamrater i den nya gruppen, men saknar sina gamla klasskamrater (s.57).  

4.6 Påverkan på skolgång 

Emkhe, Dreschel och Carstensen (2010) har tittat på kopplingen mellan elever som hållits 

kvar i år 9 och påverkan på deras självförtroende i matematik och NO. Deras resultat visar att 
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de som fått ett extra år uppvisar ett bättre självförtroende i matematik efter ett extra år än 

tidigare, men att effekten avtar med tid. Deras slutsats är att gapet mellan de som hållits kvar 

och de som fått gå vidare inte minskar över tid. Även Jimerson, Carlson, Rotert, Egeland och 

Sroufe (1997) kommer fram till att eleverna som fått ett extra år visar ett övertag i matematik, 

men dock bara tillfälligt. Man har studerat en grupp som fått ett extra år och jämfört dem med 

en kontrollgrupp av elever som ansetts som lågpresterande. Deras studie visar att övertaget 

minskar över tid, efter hand som eleverna konfronteras med nytt material. De har även tittat 

på hur ett extra år påverkar elever ur ett långsiktigt perspektiv, där de haft avstämning i år 6 

och vid 16 års ålder. De hävdar att de inte kan påvisa några kunskapsmässiga skillnader 

mellan den grupp som fick ett extra år och den lågpresterande kontrollgruppen, däremot 

kunde man se en skillnad på självkänslan, där de som fått gå vidare en årskurs uppvisade ett 

bättre mående i klassrumssituationen, de som fått ett extra år upplevdes av lärarna att ha 

svårare med kamratrelationer och det sociala samspelet. Det intressanta med denna 

undersökning är, att de till skillnad från många andra, haft en lågpresterande kontrollgrupp 

istället för elever i samma åldersgrupp eller samma årskurs.  

Chen, Liu, Zhang, Shi och Rozelle (2010) har tittat på ett extra år i skolan på den kinesiska 

landsbygden, och dess påverkan på skolframgång. På Kinas landsbygd kan så många som 

35% av eleverna ha fått ett eller flera extra år i skolan innan årskurs 6. Man hade tidigare ett 

förbud mot att hålla kvar mer än 5% av eleverna, men detta förbud efterlevs inte. Författarna 

menar att det kan bero på att skolorna får pengar för antalet inskrivna elever, och en av deras 

slutsatser är att man bör titta på detta. I sin studie, där de jämfört de som fått ett extra år med 

de som fått gå vidare, kommer de fram till att de elever som fick ett extra år hjälptes på kort 

sikt genom att gapet mellan dem och övriga studenter minskade. De avvisar dock hypotesen 

att ett extra år skulle förbättra skolresultatet hos dem som får den möjligheten, men att de 

positiva effekter som kanske kan visa sig har samband med andra insatser under det extra året 

såsom specialundervisning, handledning och att prata positivt om det extra året för att i 

möjligaste mån undvika den stigmatisering som annars kan bli fallet. 

Annan forskning från USA (Penna och Tallercio 2005) har tittat på kopplingen mellan elever 

som slutar sin utbildning i förtid och samtidigt gått ett (eller två) år extra i skolan. De 

konstaterar att det är betydligt vanligare att elever som fått gå om inte slutför sin High School-

utbildning, än elever som inte fått gå om. Upp till 30% av eleverna som gått ett eller flera 

extra år i skolan slutar i förtid. Ser man till vilka det är som slutar så är det vanligare att elever 

som fått gå om ett år längre fram i sin skolgång slutar innan examen, än om eleven fått det 

extra året tidigare i sin skolgång (Bowman, 2005). Även i Europa förekommer det att elever 

slutar skolan innan de egentligen är klara. En av utgångspunkterna för Eurydicerapporten 

(2011) var att man skulle få mer bakgrundsinformation för att förhindra skolmisslyckanden 

och nå målsättningen inom det Europeiska nätverket, att få ner andelen elever som lämnar 

skolan i förtid från 14.4% år 2009 till 10% år 2020.   

4.7 Kritik mot tidigare forskning och forskningsresultat 

På senare år har det inom skolforskning framkommit kritik mot den tidigare forskningen som 

gjorts angående extra år i skolan. Bland andra Reschly och Christenson (2013) kritiserar de 

negativa resultat som framkommit i många av studierna. De hävdar att nyare studier, samt 
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nyare och bättre metoder för att sammanställa och bearbeta resultatet visar på helt andra 

resultat än de som tidigare framkommit. De ifrågasätter både hur metoderna och urvalet 

fungerat samt även hur man studerat de elever som fått flytta vidare från en årskurs till en 

annan. Reschly och Christensen (2013) har genom sin forskning visat att det inte är självklart 

att det är dåligt att få ett extra år i skolan, men det är inte heller självklart att det är bra. De 

poängterar att det i undersökningar ofta saknas information om vilka åtgärder/insatser som 

förekommit under det extra året, samt att man behöver se eleven i ett vidare perspektiv. Att få 

ett extra år kan kanske vara en lösning, men då i kombination med till exempel fortsatt 

kartläggning av framsteg och stöd/träning i det som är svårt för att det få det att fungera 

bättre. Lorence (2006) ifrågasätter även han resultatet av tidigare undersökningar. Han anser 

att majoriteten av slutsatserna är för hastigt dragna och ofta baserade på rena felaktigheter. 

Han anser, efter att utförligt ha studerat artiklar som behandlar ämnet, att nyare studier visar 

att ett extra år i skolan faktiskt kan bidra till ökade akademiska prestationer.  

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen om huruvida ett extra år påverkar individen 

positivt eller negativt är tvetydig. Tidigare forskning, samt forskning som främst skett i USA 

pekar på negativa effekter såsom avhopp från skolan samt förlorade kamratrelationer, något 

som kan upplevas som stigmatiserande. Även Henriksson (2009) lyfter att exkludering kan 

leda till försämrad självkänsla och stigmatisering. Å andra sidan visar senare forskning, samt 

forskning som skett i Sverige att ett extra år i skolan kan vara positivt. Gerrbo (2012), Ståhl 

(2011), samt Ljusberg (2009)  påtalar samtliga vikten av delaktighet vid beslut för att ett extra 

år skall bli lyckat. Hägglund et al (2013) varnar dock för de hierarkiska maktstrukturer som 

dröjer sig kvar i skolans värld och som gör att elever, och i viss mån även föräldrar, inte tillåts 

delta i den omfattning som de borde i beslut som rör dem själva. Att i övrigt jämföra svensk 

skola med internationell forskning på detta område bör göras med restriktivitet och med en 

medvetenhet om att det är olika skolsystem, likväl som olika elevsyn som jämförs. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

5.1 Synen på elever 

I Sverige har man sedan 1970-talet talat om en skola för alla. Gerrbo (2012) har detta som 

ämne för sin avhandling och han problematiserar i denna bland annat hur man i en skola som 

skall och bör vara inkluderande ibland måste kategorisera elever, trots att det kan vara 

utpekande och i vissa fall stigmatiserande. Vi är i skolan skyldiga att uppmärksamma de 

elever som är i behov av stöd, och för att kunna ge dessa elever stöd måste man lokalisera 

dem (Gerrbo, 2012, s.35). Samtidigt är det väldigt viktigt hur man gör denna kategorisering. 

Henriksson (2009) beskriver detta tydligt när hon säger att ”När etiketter tas bort från elever, 

kan vi inte undgå att se eleverna för vem de är istället för vad de är […] Språket skapar vår 

verklighet, vår syn på tillvaron och det bidrar till hur vi ser på andra människor” (s.88). Det 

är således hur vi talar om och hur vi ser på barnen/eleverna som gör skillnad, det är vilket 

perspektiv vi väljer som gör skillnad. 

Man kan välja att se på eleven utifrån olika perspektiv. Ljusberg (2009) skriver (översatt från 

engelska): att utifrån ett kompensatoriskt perspektiv läggs svårigheterna på eleverna, utifrån 

ett kritiskt perspektiv läggs problemet på organisationen och i ett sociokulturellt perspektiv 

ses svårigheterna som sociala konstruktioner i klassrummet (s.5). Hon talar också om vikten 

av att se eleven som ett subjekt. Om man endast ser eleven som ett objekt blir risken lätt att 

eleven blir sin diagnos eller sitt problem, och att man till sist bara ser problemen och inte 

individen bakom. Skolan har en tradition av att lägga problemen hos eleven, det vittnar flera 

forskare om, bland andra (Börjesson och Palmblad, 2003; Egelund et al, 2008; Henriksson, 

2009; Gerrbo, 2012). 

5.2 Kategoriskt perspektiv. 

Det kategoriska perspektivet är det som länge har varit dominerande inom specialpedagogisk 

forskning, och även i skolan i stort. Det har sin grund i en medicinsk/psykologisk syn på barn 

och unga. Nilholm väljer att kalla det för det traditionella perspektivet (Nilholm, 2005). Om 

man väljer att anta ett kategoriskt perspektiv så antas elevens svårigheter bero på eleven, man 

talar om elever med svårigheter, elever sätts in i olika kategorier utifrån sina svårigheter, till 

exempel utifrån olika diagnoser som dyslexi, adhd, asperger och så vidare. Börjesson och 

Rehn (2009) kopplar begreppet kategorisering till makt och menar att man genom att 

kategorisera en person samtidigt har uteslutit andra benämningar på den personen, 

kategoriseringen blir en form av exkludering. 

Även Henriksson (2009) lyfter problemet med kategorisering och menar att det finns en 

inofficiell diskurs där man alltför ofta lägger ansvaret på eleven och ser eleven som bärare av 

problemet (s.145). Detta kategoriserande av elever har länge varit kontroversiellt, Gerrbo 

(2012) beskriver detta och hur det speciellt i specialpedagogiska sammanhang kan bli 

problematiskt. Samtidigt som skyldighet finns att identifiera de elever som behöver stöd, så 

vill man inte peka ut och särskilja olika elever. För att kunna ge elever det stöd de har rätt till 

så måste man ibland, om inte särskilja, så i alla fall identifiera dessa. Dessa kategoriseringar 

kan man sedan kompensera för genom olika lösningar. Det kan vara tillgång till 



14 
 

kompensatoriska hjälpmedel (såsom dator, ipad, hörapparat, Daisyreader) eller annan form av 

stöd, och det kan även vara att ge eleven ett extra år i skolan.  

5.3 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet kritiserar det kategoriska perspektivet (därav kallas det ibland det 

kritiska perspektivet) där misslyckanden i skolan till allt för stor del läggs på eleverna själva.  

Nilholm (2005) kallar det för alternativt perspektiv. Grundtanken är att om man väljer att anta 

ett relationellt perspektiv, så anser man att elevens svårigheter till stor del uppkommer på 

grund av omgivningen, man ser till hela den sociala situation som eleven befinner sig i. 

Svårigheter kan bero på att miljön i skolan inte är anpassad på rätt sätt, eller att 

undervisningen behöver ändras. Det kan också bero på att relationen mellan läraren och 

eleven inte fungerar, eller på att eleven inte har stöd hemifrån. Skolan skall vara en skola för 

alla elever, och företrädare för det relationella perspektivet är även kritiska till diagnoser, som 

de anser vara subjektiva bedömningar, och till den kategorisering av elever som ofta sker 

inom det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2005; Engström, 2003). I detta perspektiv läggs 

inte orsaken till svårigheterna på eleven, utan omgivningen har ett stort ansvar för hur det går 

för den enskilde eleven. Man talar om elever i svårigheter. Dessa svårigheter kan bland annat 

avhjälpas genom organisatoriska förändringar eller andra förändringar i elevens 

undervisningsmiljö (Rosenqvist, 2007). Exempel på organisatoriska förändringar skulle kunna 

vara erbjudande om särskilt stöd, annan sittplats eller ändringar i undervisningsgruppen.  

Att språket är viktigt, och hur vi talar om elever i behov av stöd vittnar flera forskare om. 

Assarson (2012) talar om den andre, och menar då hur elevens identitet som elev skapas i 

skolan och hur elever formas till subjekt. Hon säger att: ”I talet konstrueras den andre. Från 

att tala om elever med svårigheter är det i dag mer i överensstämmelse med rådande 

specialpedagogisk diskurs att tala om elever i svårigheter” Genom att ändra detta med till i så 

lyfter man svårigheterna från eleven som person till att se dem som en ”konsekvens av mötet 

med det sociala sammanhanget” (Assarson, s.104).  

5.4 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2005) anser att det behövs ytterligare en dimension, ett perspektiv för att kunna 

teoretisera specialpedagogiken, han kallar det för dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet 

menar att allting inte är så enkelt som det ser ut, utan att skolan står inför ett dilemma när man 

inom befintlig verksamhet har att hantera elevers olikheter. För att kunna hantera detta 

dilemma ställs man inför olika ställningstaganden i olika situationer. Nilholm (2005) 

säger:”Dilemman kan ses som valsituationer, eller målkonflikter, där det inte finns något 

entydigt svar på hur man bäst bör agera” (s.131). Han menar vidare att dilemmaperspektivet 

på ett nytt sätt öppnar upp för en ”dialog mellan forskning och praktik eftersom just dilemman 

och komplexitet inte erbjuder några säkra ställningstaganden” (s.135). Ingenting är så enkelt 

som att det antingen är relationellt eller kategoriskt. I dilemmaperspektivet ser man till hela 

elevens situation, både skolmässigt och socialt, och man inser att olika beslut påverkar 

individen på olika sätt.  

Skolans diskurs har gått från att under större delen av 1900-talet lägga orsaken till problem 

som uppkommer på individnivå till att under 2000-talet lägga orsaken till problemen hos 
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skolan som organisation, eller hos lärarna (Nilholm, 2005). Denna förskjutning av diskursen 

går även igen i skolans obligatoriska dokument, såsom åtgärdsprogram, där man skall se på en 

elevs behov av stöd eller åtgärder inte enbart på individnivå utan även klassnivå och 

gruppnivå samt organisationsnivå. Denna diskursförskjutning har inneburit en förskjutning av 

orsakerna för svårigheterna (från individ till organisation) och även en förskjutning av ansvar 

(från individ/föräldrar till organisation/skola). Som ett led i detta har även anmälningar till 

Skolinspektionen ökat de senast åren (Skolinspektionen.se). 

Flera forskare, bland andra Nilholm (2005) har kritiserat att man så ensidigt tar ställning för 

det ena eller andra perspektivet. Skolan är mer komplicerad än så menar han, och trycker på 

vikten av att se helheten och hur alla delar samspelar. Detta innebär en förskjutning i 

perspektiv mot ett mer sociokulturellt perspektiv på elever och lärande. Gerrbo (2012) trycker 

på vikten av att ha fokus på kommunikation, lärande och delaktighet och hur dessa begrepp 

samspelar med varandra för att man skall kan kunna förstå och kunna undersöka den 

specialpedagogiska praktiken i skolan (s.69). Han hänvisar bland andra till Skrtic som i sin tur 

pratar om adhocrati (Skrtic, Sailor och Gee 1996). Med detta menar Skrtic et al att skolan i sig 

själv är en byråkratisk organisation, men att de som verkar inom skolan (när de blir ställda 

inför olika problem) agerar på ett flexibelt sätt för att hitta individuella lösningar som passar 

den enskilde eleven, skolan har skapat en sorts Adhocrati. I en byråkratisk organisation finns 

det tydliga lagar och regler man måste följa, skolan är en sådan organisation med tydlig 

skollag och läroplaner som alla är skyldiga att följa, samtidigt menar han att man på den 

lokala skolan kan bedriva adhocrati för att hitta just de individuella lösningar som passar 

eleven, men utifrån byråkratins ramverk. Det problem som kan uppstå enligt Skrtic et al 

(1996) är att skolor ses och sköts enbart som maskinella byråkratier, och att man för att 

ytterligare effektivisera verksamheten formaliserar och rationaliserar. Skrtic et al menar att 

detta är fel väg att gå, och att man då fråntar läraren möjligheten att använda sina specifika 

kunskaper till att på bästa sätt hjälpa olika elever. Förskjutningen mot en mer maskinell 

byråkrati gynnar således varken läraren eller eleven. Det som istället gynnar lärare och elever 

är just det Skrtic et al kallar adhocrati, en problemlösande organisering. Den förutsätter 

delaktighet och kreativitet i problemlösningen eftersom det aldrig riktigt kan förutses vilka 

situationer som kan uppstå.  

Gerrbo (2012)  beskriver vidare det specialpedagogiska forskningsfältet som kritiskt 

pragmatiskt. Med det menar han att man kan peka på det som inte fungerar (vara kritisk) med 

verksamhetens styrning och ramfaktorer (skollag, läroplan och ekonomi) samtidigt som man 

försöker förstå den sociala skolpraktiken. Gerrbo (2012) skriver att: ”mest gott, mest rätt, 

mest rättvist […] är specialpedagogikens mått ur ett kritiskt pragmatiskt perspektiv” (s.74). 

5.5 Olika perspektiv på makt. 

I skolan, liksom i samhället i övrigt, förkommer det olika maktstrukturer. Enligt Nilholm 

(2012) kan man tala om en legitim och en illegitim makt. Den legitima makten innebär till 

exempel makten/skyldigheten att utreda om en elev har svårigheter och sedan föreslå lämpliga 

åtgärder. Den illegitima makten innebär att man individualiserar problem, alltså att man 

lägger problemen hos eleven, lite som det kategoriska perspektivet. Foucault (Gallagher, 

2008) pratar också om makt, men anser att vem som har makt inte är intressant. Det som 
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enligt honom är intressant är hur makten används och flödar i de nätverk människor samspelar 

i, och vilken effekt makten har. Börjesson och Rehn (2009) säger att ”All makt bygger på att 

vi är satta i ett system” (s.12), det som sen sker inom systemet är ett flöde där den som styr 

systemet har makt över dem som kommer in i systemet. Kopplas detta till skolan skulle det 

kunna sägas att de som arbetar i skolan har makt över de som kommer till skolan (elever och 

föräldrar), men att även elever och föräldrar har makt eftersom de ingår i flödet i systemet. 

Exempelvis kan elever utöva makt genom att inte gå på lektion eller att på andra sätt 

protestera mot skolan som auktoritet.  

Hur flödar makten i skolans nätverk, och vilken effekt har den på elever och föräldrar? Är 

föräldrar och elever utsatta för skolans makt eller inte? Asp-Onsjö (2006) har tittat på 

föräldrars delaktighet vid upprättande av åtgärdsprogram i skolan, och hon menar att 

föräldrars röster ofta har svårt att göra sig hörda när man utarbetar dokumentation som rör 

elever i skolan. I slutändan accepterar många föräldrar det som skolan beslutat, även om man 

kanske inte var överrens om det från första början, och uppvisat motstånd längs med vägen. 

Gallagher (2008) menar att med makt följer också per automatik motstånd. Detta motstånd 

kan från föräldrars sida bland annat visa sig i hur de talar och skriver om skolan, till exempel 

på sociala medier, samt att det har gjorts möjligt för föräldrar att numera överklaga beslut 

tagna i åtgärdsprogram. Från elevernas sida kan det dagliga motståndet bestå i att inte arbeta, 

skolka eller på annat vis trotsa skolan som auktoritet. Föräldrar har också givits en utökad 

makt gentemot skolan i och med att de även kan anmäla skolan till Skolinspektionen 

(Skolinspektionen.se). Börjesson och Rehn (2009) talar om begreppet mikromakt, där de 

menar att alla i en relation har någon form av makt, således även föräldrar och elever i mötet 

med skolan. Skolans makt är en sorts expertmakt, som bland annat innehåller förmågan att 

övertala eller övertyga. Som förälder eller elev kan det vara svårt att ifrågasätta skolans 

expertis, till exempel när det gäller förslag om att en elev skall gå ett år extra i skolan.  

Sammanfattningsvis kan sägas att flera forskare lyfter makten som, medvetet eller omedvetet 

flödar i olika system (till exempel mellan lärare, föräldrar och elever) när man fattar olika 

beslut som rör elever (Ljusberg, 2009; Hägglund et al, 2013; Nilholm, 2012; Börjesson och 

Rehn, 2009; Gallagher, 2008). Att kategorisera elever och individualisera svårigheter kan leda 

till stigmatisering och försämrad självkänsla som i sin tur kan leda till det motstånd som per 

automatik kommer på den makt som utövas (Gallagher, 2008; Henriksson, 2009; Börjesson 

och Rehn, 2009). Senare styrdokument och nyare forskning förespråkar att man ser till hela 

elevens situation, och låter eleven och dess föräldrar vara delaktig vid beslut som rör eleven. 

Detta kan enligt flera forskare (Gerrbo, 2012;  Ståhl, 2011; Assarson, 2012; Asp-Onsjö, 2006) 

leda till en positiv spiral där ökad självkänsla leder till en positiv utveckling för eleven. 

Eftersom makten fördelas mer jämlikt inom systemet vid delaktighet så behöver inte heller det 

motstånd som Gallagher (2008) talar om uppstå.   
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6. Metod 

6.1 Metodens teoretiska och praktiska sida 

Jag har valt fallstudien som metod med en fenomenologisk ansats. Fallstudiens uppgift är att 

fokusera på ett eller ett fåtal fenomen och sedan studera dessa på djupet (Denscombe, 2009). 

Genom att välja fallstudien får jag möjlighet att fokusera på några få frågor och gå på djupet 

för att hitta svar på mina frågeställningar. 

Fenomenologins uppgift är inte primärt att söka vad som är rätt och fel svar, utan att ge en 

beskrivning av den enskildes unika upplevelser. Fenonomenologin utvecklades av Husserl 

och hans teorier om livsvärldar har sin utgångspunkt i fransk transcendental fenomenologi. 

Han ser livsvärlden som ett alternativ till subjektivism och objektivism (Bengtsson, 1988). 

Fenomenologin har sedan vidareutvecklats av flera forskare världen över, bland annat av 

Merleau-Ponty i Frankrike. Han talar om varseblivningar och om att det ”varseblivna 

framträder alltid mot tidigare erfarenheter”(Bengtsson, 1988, s.68). Det vill säga, det man 

upplever syns och skall alltid granskas i ljuset av ens tidigare erfarenheter, allt behöver sättas 

in i sitt sammanhang. Han hävdar att det han kallar värld och det han kallar subjekt präglas av 

varandra, att de hör ihop i ett sorts cirkulärt samband (Bengtsson, 1988). 

Fenomenologin försöker beskriva verkligheten ur den beskrivnes perspektiv. Vi existerar i vår 

livsvärld och som forskare är vi en del av detta cirkulära samband, vi kan inte ställa oss 

utanför. Följaktligen så blir mitt mål att försöka beskriva elevernas upplevelser utifrån deras 

perspektiv och föräldrarnas upplevelser utifrån deras perspektiv, och fenomenet som beskrivs 

är det extra året i skolan och upplevelsen av hur det året eventuellt har påverkat dem på olika 

sätt.  

Nielsen (2005) beskriver i sin avhandling olika forskningstraditioner inom fenomenologin, 

dels en som är baserad i Centraleuropa och som kommit att kallas Utrecht-skolan, där har 

forskarna när de undersökt livsvärldar vävt samman teori och empiri, och beskrivningarna 

liknar ibland skönlitterära berättelser. Bengtsson (1988) kallar den för en antroplogiskt 

orienterad fenomenologi (s.98-99). Ett exempel på sådan forskning är bland annat 

Henrikssons ”Klassrumsflyktingar” (2009) som jag tidigare hänvisat till.  

Samtidigt har en liknande, men ändå annorlunda forskningstradition vuxit fram i Göteborg. 

Där har man mera riktat intresset mot människors unika erfarenheter och handlande i 

livsvärlden. Denna forskningstradition lutar mer åt det fenomenografiska hållet och fokuserar 

mycket på beskrivningar och analyser av människors livsvärldar, något som Husserl började 

granska, men som hans efterföljare utvecklat (Bengtsson, 1988).  

Min metod kommer att ha en fenomenologisk ansats där jag beskriver och analyserar de olika 

informanternas livsvärldar. Det vill säga jag kommer att undersöka mina informanters 

livsvärldar samtidigt som jag är intresserad av deras unika erfarenheter och hur de handlat och 

blivit behandlade i just sin livsvärld. Här talar Nielsen (2005) samt (Berndtsson, Claesson,  

Friberg & Öhlen, 2007) om en kontextualiserad ontologi, när de beskriver hur forskaren riktar 

sin blick mot en mycket begränsad del av en människas livsvärld. Själva ordet ontologi 

betyder enligt NE”läran om det varande […]i modern mening läran om de begrepp eller 
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kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och 

uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten” (ne.se). En 

kontextualiserad ontologi skulle kunna appliceras på i min undersökning eftersom jag valt ett 

mycket snävt perspektiv av de intervjuades livsvärld, nämligen en enskild händelse och det 

som hör samman med denna. Eftersom alla människor har olika livsvärldar så uppfattar olika 

människor samma situation på olika sätt, så tillvida kan det ge olika resultat när man 

analyserar olika personers upplevelser av en till synes gemensamt upplevd händelse 

(Denscombe, 2009, s.114). Vi bär också med oss det vi upplevt tidigare, till exempel i skolan, 

och det påverkar oss när vi möter och skapar oss nya erfarenheter. En negativ erfarenhet av 

skolan med skolmisslyckanden och ett upplevt utanförskap kan påverka ens framtida 

inställning till skola och utbildning på ett negativt sätt. Positiva erfarenheter och ett positivt 

bemötande kan däremot inverka till att man får en mer positiv inställning till skolan som 

organisation och till lärande.  

Perez (2006) Gerrbo (2012) och Ljusberg (2009) har samtliga i sina avhandlingar använt 

metoder som tangerar det fenomenologiska området, och använt metoder som kallas 

pedagogiska narrativer eller livsberättelser. En livsberättelse kan aldrig bli objektiv, därför är 

inte hellre målet med en fenomenologisk ansats på arbetet att det skall vara objektivt. En 

persons upplevelser är alltid subjektiva, sen är det viktigt att jag som forskare intar en så 

objektiv roll så möjligt vid intervjun så att inte mina egna känslor eller åsikter återspeglas på 

informanten. Det är informantens egna genuina tankar och känslor som skall få lysa igenom i 

arbetet. 

Fejes och Thornberg (2009) talar om att det finns två olika modeller av livsberättelser, den 

klassiska (life history) och den konstruktionistiska (life story). Den klassiska är mer av 

historia, ett historiskt berättande, medan den konstruktionistiska är en 

livshistoria/livsberättelse som är mer sociokulturellt inriktad och fokuserar på berättelserna 

som sådana. Man kan därefter välja att rikta sitt fokus antingen på narrativ analys eller på 

tematisk analys (det vill säga vad som sägs eller leta mönster i det som sägs).   

6.2 Metod för datainsamling 

För att hitta svaren har jag valt att genomföra kvalitativa ostrukturerade intervjuer (Kvale, 

2009). Forskarens roll i den ostrukturerade intervjun är att ingripa så lite som möjligt, och 

försöka hålla sin egen person så neutral som möjligt. För att underlätta intervjutillfället har jag 

förberett intervjufrågor, som grundar sig på min frågeställning men som är mer allmänt hållna 

och lättare att diskutera kring. Jag har också valt att både spela in intervjun, samt att föra 

anteckningar under tiden. Det är omöjligt att komma ihåg vad en person säger och att kunna 

referera korrekt om man inte har intervjun inspelad.  

Längden på intervjuerna har varit från 10-20 minuter. Enligt Kvale (2009) så kan korta 

intervjuer göras som är rika på mening om man vet vad man skall fråga efter och om man är 

tydligt med varför man frågar, hur man frågar och om man följer upp frågorna på ett effektivt 

sätt. I föreliggande studie har intervjutiden varit tillräcklig för att få fram informanternas 

upplevelse av fenomenet ett extra år i skolan.  
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6.3 Metod för bearbetning och analys 

Det finns olika sätt att analysera livsberättelser, man kan antingen analysera varje berättelse 

för sig eller så kan man leta gemensamma drag i det berättade och sammanställa det i olika 

teman. Jag har valt att transkribera mina intervjuer för att analysera dem narrativt och leta 

efter mönster och kopplingar i informanternas berättelser, dessa mönster och kopplingar har 

sedan lett till upptäckt av vissa subteman. Vid transkriptionen har jag varit noga med att 

markera om informanterna till exempel tvekat vid något svar, om de svävat på svaret eller om 

de visat känslor såsom skratt, ilska, sorg och så vidare. Även det som inte sägs vid en intervju 

är intressant, och ibland kanske mer intressant än det som verkligen uttalas.  

Vid utskrifter av intervjuer får man en stor mängd material som man måste bearbeta på ett bra 

sätt. Jag har valt att använda en dataanalysmodell utifrån den fenomenologiska ansatsen som 

jag har i mitt arbete, där jag granskar mina informanters livsberättelser. Fejes och Thornberg 

(2009) säger att livsberättelser tar fasta på historien som berättas för att skapa förståelse och 

sammanhang kring en händelse. De intervjuer man gör bör vara retrospektiva, vilket betyder 

att man tittar tillbaka på något som hänt, vilket jag gjort i mina intervjuer. Det viktiga är inte 

heller om den intervjuade ”minns rätt”, utan det är den upplevda situationen som är intressant. 

Jag har också noga läst igenom mina transkriptioner flera gånger och även låtit dem vara 

under några veckor, för att sedan återkomma till dem igen för att se om jag hittar andra 

mönster och infallsvinklar, något som Fejes och Thornberg (2009) rekommenderar.  

6.4 Validitet 

Att få ett forskningsmässigt korrekt urval när man gör en så liten undersökning som jag gör är 

svårt. Det är procentuellt få elever som får ett extra år i den svenska skolan, och det finns 

ingen statistik vare sig hos kommunerna, Skolverket eller Utbildningsdepartementet som man 

kan använda sig av för att få fram personer att intervjua. Den statistik som finns visar hur 

gamla elever är när de går i en viss årskurs, detta kan göra att man kan ta reda på vilka elever 

som fått ett extra år i skolan, men det kan också betyda att de börjat ett år senare i 

förskoleklass än sina jämnåriga kamrater.  

För att hitta elever som fått gå ett extra år i skolan, och deras föräldrar så har jag använt mig 

av olika kanaler. Jag har ställt frågor på sociala medier, såsom Twitter och Facebook och bett 

de som skulle vilja delta i min studie att höra av sig till mig. På detta sätt har jag fått en 

informant. Dessutom har jag kontaktat specialpedagoger och frågat rektorer i olika delar av 

södra Sverige för att få förslag på namn att kontakta för tillfrågan om medverkan, slutligen 

har jag själv känt till ett fåtal elever som fått ett extra år i skolan och som därför tillfrågats om 

medverkan. En svårighet med urvalet är att få informanter som är villiga att ställa upp och 

vara med i studien. Flera av de tillfrågade har efter kortare eller längre betänketid tackat nej 

till att medverka i studien, något jag återkommer till i diskussionen.  

Problemet med att inte ha ett representativt urval är att det kan bli mitt urval, och att studiens 

validitet kan ifrågasättas. Bryman (2011) kallar det för bekvämlighetsurval när urvalet till 

största del består av de som råkar finnas tillgängliga för forskaren (s.194). I dagsläget ser jag 

inte hur jag skulle ha kunnat agera annorlunda för att få tag i elever som gått ett extra år och 

deras föräldrar, eftersom det inte finns någon officiell statistik på dessa elever. Vad man 
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skulle kunna göra, om man gör en större studie, är att från den kommun man väljer att studera 

begära ut listor med de elever som inte går i den årskurs som tillhör deras ålder, och utifrån 

dessa tillfråga eleverna om orsaken till att de är överåriga och om de vill närvara i en studie. 

Eftersom detta är en mindre studie skulle detta förfarande vara alltför tidskrävande, varför jag 

valt bort detta alternativ.  

6.5 Etiska överväganden 

När man gör en studie är det viktigt att man tar hänsyn till de forskningsetiska principer som 

finns fastlagda. Jag har i min kontakt med informanterna tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Samtliga informanter har blivit informerade om att de 

deltar på frivillig basis och att jag av praktiska skäl spelar in intervjun. De har också fått 

information om att de när som helst kan meddela mig att de inte längre vill vara med, och att 

jag då tar bort deras del från studien. Dessutom har jag varit tydlig med att jag kommer att 

anonymisera deras svar. Detta är speciellt viktigt om man bor på en mindre geografisk ort, där 

det lätt skulle kunna gå att identifiera vem eller vilka som är med om man inte är noga på 

denna punkt.  

Jag har valt att inte begära skriftlig tillåtelse till intervjun, utan har enbart muntlig 

överenskommelse med föräldrarna och eleverna. Tre av fyra elever var över 15 år vid 

intervjutillfället och jag behövde således inte deras föräldrars medgivande för att intervjua 

dem. Den fjärde eleven sökte jag, och fick, medgivande från föräldern till medverkande i 

studien. 

6.6 Reflektioner över metoden 

Det är viktigt att vara medveten om att det jag beskriver är min berättelse om informanternas 

berättelse. Det är det som jag som forskare kommit fram till, och som jag har valt ut, som 

berättas. Samtidigt har jag försökt, så gott jag kunnat, att verkligen redovisa det som 

informanterna berättat.  

Jag skulle ha kunnat välja en annan metod, och till exempel börja med en enkätundersökning 

som jag sedan följde upp med djupintervjuer. Fördelen med att använda en sådan metod hade 

varit att jag hade fått en bild av hur informanterna upplevt händelserna runt det extra året 

innan jag träffade dem personligen, och att jag på så sätt hade kunnat förbereda mina 

intervjufrågor på ett bättre sätt, till exempel med uppföljningsfrågor. Nackdelen med en sådan 

metod är att den är mer tidskrävande, och när man gör ett mindre arbete så hinns inte detta 

med.  
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7. Resultat  
Man kan antingen välja att redovisa resultaten separat för att i nästföljande kapitel analysera 

dessa, eller så kan man kombinera allt i samma kapitel. Jag har valt att separera redovisningen 

från analysen, för att kunna låta livsberättelserna komma fram utan att bli sönderhackade av 

en analys.  

I föreliggande studie har jag intervjuat två föräldrar och fyra elever. Intervjuerna berör totalt 

fyra föräldrar och fem elever. I min redovisning har jag ändrat namn på mina informanter 

samt på de skolor de har gått i syfte att anonymisera dem på bästa sätt. Eleverna har haft sin 

skolgång i utpräglad landsbygdsmiljö i en kommun i södra halvan av Sverige. Jag kommer 

hädan efter att kalla föräldrarna för Anna och Tomas samt Eva och Peter, det är mammorna 

jag intervjuat men fäderna förekommer även i deras berättelser och då behöver jag kunna ge 

dem ett namn.  

Eleverna kommer jag att kalla Adam, Benny, Calle, David och Elsa, och de har i sin tur gått 

på följande skolor: Adam har gått i Lillskolan och sedan i Storskolan. Benny har gått i 

Mellanskolan och sedan i Storskolan. Calle har gått i Kustskolan, i Mellanskolan och sedan i 

Storskolan.  David har gått i Fältskolan, i Mittskolan och till sist i Storskolan. Slutligen har vi 

Elsa, som först gått i Centralskolan och sedan i Storskolan. Namnet Storskolan syftar på en 

skola år 6-9. Eleverna behöver inte ha gått på samma Storskola. 

En del i min studie berör själva orsaken till att eleverna har fått ett extra år, och om de 

intervjuade har upplevt att de varit delaktiga i processen. Calle fick redan sitt extra år i 

förskoleklass, istället för att börja år 1 så fick han gå ett år extra i förskoleklassen. Orsaken till 

detta var att det helt enkelt var för få barn som skulle börja år 1, så hans föräldrar tyckte det 

var lika bra att han fick ett år till i förskoleklass. Alternativet hade varit att hoppa över år 1 

och börja i år 2, men det bedömdes som för svårt. Han säger att han inte kommer ihåg så 

mycket av det hela, och han minns inte att han var med i något beslut, men säger att det 

kändes okej.  

Elsa fick sitt extra år efter halva år 1, då hon fick flytta tillbaka till 6-årsverksamheten igen. 

Anna säger att det var pedagogerna som kom med förslaget att hon skulle få ett extra år 

eftersom de upplevde att Elsa inte hängde med. Anna beskriver hur Elsa satt och var väldigt 

frustrerad när hon skulle lära sig bokstäverna, hon tyckte det var svårt och ville helst leka. 

Förslaget om det extra året kom på ett möte där ett test som specialpedagogen gjort 

presenterades för föräldrarna. Eva beskriver hur jobbigt de som föräldrar tyckte det var att få 

förslaget om ett extra år, de skyllde på allt möjligt annat, som att Elsa var född sent på året 

och att lärarna var dåliga pedagoger som inte kunde lära ut. Anna säger att det för hennes del 

tog lång tid att som förälder bearbeta och acceptera det extra året. Samtidigt som de var med 

på det så säger hon att de nog ändå inte var det riktigt från början ändå. Däremot tycker Anna 

att personalen lade fram förslaget på ett bra sätt, de lyfte Elsas goda sidor också, inte bara det 

hon hade svårt med. Trots att de upplevde det som jobbigt så tycker Anna ändå att hon och 

Tomas fick vara med och bestämma hur det skulle bli.  
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Både Benny och David fick sitt extra år i år 2. När Benny tillfrågas om han vet varför han fick 

ett extra år så svarar han snabbt och tydlig att han aldrig har fått veta det.  Han säger att det 

var hans mamma och pappa som tillsammans med läraren bestämde att han skulle få ett extra 

år, han var själv inte med vid mötet där det bestämdes, utan hans föräldrar talade om det för 

honom efteråt. Han säger att det kändes jobbigt att få ett år till: ”Ja men alltså…att få gå om 

ett år till. Det är ju inte det man strävar efter.” David var däremot delaktig i beslutet om det 

extra året. Han berättar hur han, föräldrarna och läraren satt hemma i köket och pratade. Han 

säger att han inte minns så mycket men att han kände sig glad över att få gå ett år till för då 

skulle han få gå tillsammans med sin bästa kompis. Davids mamma Eva säger att det extra 

året berodde på att han inte kommit igång med läsningen som han borde ha gjort. Hon 

beskriver att det tog lite längre tid för honom att över huvudtaget förstå vad skolan gick ut på, 

han låg liksom hela tiden en termin efter. Eva säger att de var med båda två (föräldrarna) när 

de diskuterade det extra året, och att det var läraren som föreslog att han skulle få gå ett extra 

år. Eva säger att hon tyckte det var okej med en gång, dels för att han mest var med de killar 

som var ett år yngre, han hade ingenting gemensamt med de killarna som var lika gamla. 

Peter däremot var mer tveksam i början, och var orolig för hur det skulle gå om han inte fick 

gå med dem som var lika gamla. Men där var Eva väldigt tydlig i hur hon kände kring det 

extra året: ”Jag var liksom så med på det, det var så självklart.” 

Adam fick sitt extra år i skolan i 3:an, han är den bland informanterna som tydligast bär på en 

stor ilska mot skolan. Han säger att han hade det jobbigt i skolan, han var rastlös och kunde 

inte sitta still, han ”hängde inte med” i skolan och att det var därför han fick ett extra år. 

Adam var inte med i några diskussioner med föräldrarna och lärarna om ett extra år utan han 

beskriver det så här: ”Jag kommer ihåg att dom… jag satt i matsalen, och dom gick igenom 

matsalen..ehh..med lärare och rektor. Och jag visste ju ingenting.” Han uttrycker tydligt 

besvikelse och ilska när han säger detta. Han säger också att han inte minns vem som 

berättade om beslutet om det extra året för honom, men att han tror att det var hans föräldrar, 

och han säger att hans reaktion blev att han ”blev svinförbannad”. Han ville inte gå om, han 

hade kompisar i klassen och han trivdes i gruppen.  Adam uttalar under intervjun att han blivit 

rätt van vid att vuxna bestämmer över hans huvud och att det är då han blir riktigt arg. 

Ytterligare delar som jag valt att titta på i min studie är om och i så fall hur det extra året 

påverkat eleverna ämnesmässigt, kamratmässigt och känslomässigt. Calle säger att han inte 

tycker att det extra året har påverkat honom så mycket. Han kände redan de som han fick gå 

med sedan innan, så kamratmässigt spelade det ingen roll. Ämnesmässigt tror han att han 

hade haft det svårare om han hade fått hoppa över en årskurs och börja tvåan, än som nu då 

han fick ett extra år. Han tror inte heller att det extra året påverkat honom känslomässigt, vad 

gäller skolan så säger han att han har varit skoltrött sedan tvåan men han säger själv att han 

inte tror att det har att göra med det extra året.  

För Elsas del så har det extra året varit bra säger Anna när hon nu ser tillbaka. Kamratmässigt 

var det inga problem att gå från år 1 till förskoleklass eftersom de var i samma lokaler. Det 

var ingen som undrade något, och Elsa själv ifrågasatte inte heller att hon fick det extra året, 

hon var bara glad av att få leka säger Anna. Ämnesmässigt så kom hon igång med läsningen 

när hon väl började år 1. Anna säger att hon inte tror att Elsa kommit igång lika bra med 
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läsningen om hon hade fått gå kvar i samma klass, utan hon upplever att hon varit hjälpt 

ämnesmässigt av det extra året. Något som Anna återkommer till är Elsas självförtroende, och 

hur det varit dåligt längs med hela hennes skoltid fram tills hon började år 6 på Storskolan, då 

fick hon också kompisar. Innan dess hade hon haft svårt några år med att hitta någon att vara 

med, skolan hon gick på var så liten och Anna säger att de barn som var lika gamla som Elsa 

växte ifrån henne.  

För Bennys del så var det känslomässigt jobbigt att få ett extra år. Han hade kompisar sedan 

innan i sin gamla klass, men säger att han även fick kompisar i den nya klassen. Det som blev 

bättre var att klassen var mindre och att han fick arbetsro. Han tycker däremot inte att han 

varit hjälpt ämnesmässigt av det extra året, han ser det som att han fick ”ett extra år till att 

bråka lite mer”. Han kom aldrig ikapp riktigt ämnesmässigt, och fick inte fullständigt 

slutbetyg i år 9.  

David är den elev som tydligast uttalar att det extra året varit riktigt bra för honom, både 

ämnesmässigt och kamratmässigt. Han mamma Eva håller med och betonar att för David har 

det bara varit positivt! Att byta klass blev inte så märkbart eftersom de gick i Fältskolan då i 

en 1-2-3:a, så han gick tillsammans med de som var lika gamla i alla fall. Sen lades Fältskolan 

ner och alla fick flytta till Mittskolan när han började 3:an, så då blev det nya 

kompiskonstellationer i alla fall. Eva tycker flytten var bra, och trycker på vikten av att han 

fick en bra lärare som hittade rätt böcker till honom, så han kom igång med läsningen. Det är 

först nu (i år 8) som det kanske märks att David ligger lite före de andra istället för efter, men 

det kan ju vara skönt för honom också säger Eva. När han hade det som svårast var David 

noga med att poängtera för föräldrarna att han låg först i matte, och att han var bäst i klassen 

på det. Eva ser det som att han använde matematiken för att kompensera svårigheterna med 

läsningen. Det var viktigt för honom att vara bra på något, och då blev matematiken det han 

kunde briljera i. 

Adam är den elev som tydligast uttalar negativa känslor och omdömen om det extra året. Som 

jag redovisat tidigare blev han ”svinförbannad” över beslutet om det extra året. Han säger att 

han hade en kompis innan som han var mycket med, flera gånger i veckan, men att de i och 

med att Adam fick ett extra år tappade kontakten ganska snabbt. På frågan hur det kändes drar 

han lite på svaret, men uppvisar en kvardröjande sorg: ”ähh, i början var jag väl ledsen, vet 

inte kommer inte ihåg, men nu…spelar det inte så stor roll.” Inte heller kunskapsmässigt 

tycker Adam att han varit hjälpt av det extra året. Han säger att han ändå nästan alltid låg sist 

eller var sämst i de olika ämnena, och uttrycker återigen en besvikelse över att han inte blev 

hjälpt av det extra året, Han tycker inte att det extra året hjälpt honom sen heller, på 

högstadiet. Adam gick ut 9:an med ofullständiga betyg.  
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8. Analys 
Att analysera kvalitativa intervjuer kan göras på flera sätt. Jag har valt en narrativ analys som 

analysmetod. Enligt Bryman (2011) har ”en narrativ analys således inte bara med livsspannet 

att göra utan rör också redogörelser för olika episoder och de kopplingar som finns mellan 

dessa” (s.530) Eftersom jag har en fenomenologisk ansats med livsberättelser som fokus så 

faller det sig naturligt att välja en narrativ analysmodell. Den narrativa analysen gör det 

möjligt att leta efter kopplingar mellan olika skeenden, såsom till exempel kopplingar mellan 

att få ett extra år till hur man reagerar känslomässigt. Dessa kopplingar har jag letat efter 

genom att göra enkla matriser med rubriker utifrån mina frågeställningar; delaktighet, känslor, 

kamrater och ämnen. Bland de kopplingar jag funnit har det sedan framträtt subteman såsom 

motstånd och projicering. 

För fyra av de fem eleverna så fattades beslut om extra år eftersom de hade svårigheter i 

skolan. Två av eleverna hade svårigheter med läsning, och två av eleverna hade dessutom 

svårt med andra ämnen, samt svårt att vara stilla och koncentrera sig. Calle är ett undantag i 

detta, eftersom hans extra år beror på skolans organisation. De två elever som fick ett extra år 

på grund av lässvårigheter är de två elever som varit mest positiva till det extra året, och som 

upplevts mest hjälpta av året, medan de två elever som fick extraåret på grund av att de hade 

svårt med mycket har varit mest negativa, och upplever att de inte alls varit hjälpta av det 

extra året. Detta skulle kunna innebära att om man bara har lite svårt, eller svårt med ett ämne, 

så kan man vara hjälpt av ett extra år, medan man inte är hjälpt av ett extra år om man har 

svårt i flera ämnen. Det har under intervjuerna inte framkommit om det under det extra året 

förekommit någon form av extra intervention för att stödja eleverna i sin utveckling, utom för 

David där föräldern och även han själv nämner vikten av läraren i år 4 som fick honom 

intresserad av läsning.  

Det som tydligast framträder i min studie är att den elev som varit mest delaktig också är mest 

nöjd med det extra året. Kring David bildades det en helhet, han fick vara med vid beslutet om 

extra år, han fick flytta till en klass där hans bästa kompis gick, han fick vara kvar i årskurs 

två men det märktes inte eftersom de gick en 1-2-3:a, hans mamma var positiv till åtgärden 

och hans pappa blev positiv. Allt detta samspelar till att David fick en positiv känsla för det 

extra året redan från början, något som hållit i sig hela hans skoltid. För Adams del är det lika 

tydligt att hans icke-delaktighet är orsaken till hans ilska mot skolan. Adam fick beslutet 

presenterat för sig av sina föräldrar, sen fick han gå kvar i 3:an medan hans bästa kompis 

bytte årskurs och flyttade till ett nytt klassrum, en sorg som han ännu har kvar som en tagg. 

Även Benny uppvisar en besvikelse över att inte ha fått vara med och bestämma, något som 

också hos honom visar sig i en negativ inställning.  

Elsa och Calle var inte själva med vid beslutet om det extra året, de var också de som var 

yngst när de fick det. Calle säger att för hans del så var det okej, det var hans föräldrar som 

bestämde att han skulle få ett extra år. Elsas mamma säger att för Elsas del så har det extra 

året varit bra. Här har föräldrarna varit delaktiga och relativt positiva (även om det tagit ett tag 

för dem att acceptera att Elsa behövde det extra året), och detta skulle kunna betyda att om 

föräldrarna känner sig delaktiga så är det större chans att det extra året upplevs som positivt.  



25 
 

När det gäller hur året påverkat eleven ämnesmässigt, känslomässigt och kamratmässigt så har 

David, som jag skrev ovan, en sorts idealsituation. Även om studien är liten så blir det tydligt 

hur de olika delarna samverkar och påverkar elevens vidare skolgång. Genom att David var 

trygg kamratmässigt och positiv känslomässigt så har det extra året kunnat hjälpa honom även 

ämnesmässigt. Dessutom hade David bara svårt i ett ämne, han läste sakta. När det gäller 

läsningen så var det detta som även Elsa hade svårt med. Hennes mamma anser att hon blivit 

hjälpt ämnesmässigt och känslomässigt, samt även kamratmässigt (till en början) av det extra 

året. Ett samband man kanske kan se hos Elsa är att hennes självförtroende i ämnena verkar 

höra ihop med hur hon har det kamratmässigt. När hon fick flytta till Storskolan, där hon 

också fick nya kompisar, så började det även gå bättre ämnesmässigt.  

Calle har en mer likgiltig inställning till hur året påverkat honom, vilket kan bero på att det 

inte var just ämnessvårigheter som gjorde att han fick det extra året, utan för hans del var det 

mest en organisatorisk fråga. För Adam och Bennys del har det extra året påverkat dem 

negativt, ingen av dem anser att de blivit hjälpta ämnesmässigt. Som jag skrev ovan kan det 

bero på att de hade svårt med många olika delar, och att det då i praktiken blev omöjligt för 

dem att komma ikapp även om de fick ett extra år. Det kan också bero på att de på grund av 

bristande delaktighet uppvisade ett motstånd mot skolan, kan man inte få vara med så är man 

emot. Adam beskriver det som att han blir ”svinförbannad” när vuxna bestämmer över 

honom, Benny är inte riktigt lika rak men säger att han fick ett extra år att bråka, vilket man 

kan tolka som en subtil protest. 

Motståndet har också yttrat sig som projicering av känslor gentemot skola och lärare. För att 

skydda sig själv som person är det bättre att lägga skuld på någon annan. Adam lade mycket 

av skulden på dåliga lärare och dåliga skolor. Även Benny uppvisade ett motstånd, men mer 

subtilt, i att han säger att han fick ett extra år att bråka. För Elsas mammas del handlade det 

om projicering på lärarna, att de var dåliga som inte kunde lära Elsa att läsa. Hon säger att 

man skyllde på en massa saker samtidigt som man egentligen förstod innerst inne att hon hade 

svårt. Även om Elsas mamma först sa i intervjun att hon var delaktig, så säger hon på slutet 

att hon kanske inte riktigt var med på det från början ändå, något som visar på ett visst 

motstånd, och som kan ha påverkat deras upplevelse av det extra året. Att tre av mina 

informanter så tydligt visar tecken på motstånd och projicering kan tyda på att detta är en 

vanlig reaktion gentemot skolan som auktoritet, speciellt om man inte varit delaktig fullt ut i 

beslut.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett extra år i skolan kan vara bra, om eleven och föräldern 

är delaktiga vid beslut, och om hela elevens situation beaktas (ämnen, kamrater, känslor). Ett 

extra år i skolan kan också vara bra om eleven vid beslutet inte har svårt i mer än ett eller ett 

fåtal ämnen.  Om eleven däremot inte är delaktig, och om man inte ser till hela elevens 

situation (ämnen, kamrater, känslor) kan ett extra år i skolan ha stor negativ påverkan på 

elevens framtida skolgång. Det är inte heller säkert att eleven blir hjälpt av ett extra år om 

eleven har svårt i fler ämnen, eller har andra skolsvårigheter. 
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9. Diskussion 

9.1 Att se till hela eleven 

Det som tydligt framkommer i föreliggande studie är vikten av att se till elevens hela 

situation. Som Merleau-Ponty påpekar (Bengtsson, 1988) så hör världen och subjektet ihop i 

ett cirkulärt samband. Subjektet (individen) påverkas av världen och tvärtom. Om man då (vid 

beslut som rör elever) bortser från helheten, och enbart ser eleven som objekt och som bärare 

av svårigheter (enligt det kategoriska perspektivet) missar man alla andra faktorer som 

påverkar elevens situation, som till exempel kamratrelationer. Att det gick så bra för David 

beror på många samspelande delar, det viktiga är att man har sett till hela hans situation: han 

var delaktig i beslutet, han fick vara med sin bästa kompis, föräldrarna var positiva och 

stöttande, situationen i skolan var så att det inte märktes att han bytte årskurs (han gick i en 1-

2-3:a). Både Gerrbo (2012) och Nilholm (2006) talar om vikten av att se till hela elevens 

situation, något som man gjort i detta fall. Beslutet grundades inte enbart på 

ämnessvårigheter, utan kamratrelation ansågs även den vara viktig. Precis som Gerrbo (2012) 

påtalar, så är det viktigt att ha fokus på kommunikation (alla inblandade pratade med David), 

lärande (fokus på vad som ämnesmässigt var bäst för honom) och delaktighet (David tilläts 

vara delaktig i beslutet). Vikten av att se till hela elevens situation och vikten av goda 

kamratrelationer glöms alltför ofta bort när man tar beslut som rör barn, något som för barnet 

kan få stora konsekvenser. 

9.2 Kamratrelationer 

Just kamratrelationer har i föreliggande studie visat sig vara mycket viktigt. Westling-Allodi 

(2002) kommer i sin avhandling fram till att de elever som ofta har det svårt mer ser skolan 

som en social arena, där kamratrelationerna är viktigare än studierna. Om man då bryter upp 

dessa kamratrelationer kan det få mycket negativa konsekvenser för individen, något som 

visar sig i Adams fall. Om det är så, som Westling-Allodi (2002), Ljusberg (2009) och jag 

kommit fram till, så bör man trycka än mer på inkludering i skolan, att all undervisning skall 

ske i klassrummet tillsammans med klassen. Detta är bland annat något som 

Salamancadeklarationen (2006) påtalar, men som inte implementerats fullt ut i svenska 

skolor. Trenden är tvärtemot, att fler och fler särskilda undervisningsgrupper skapas, helt i 

strid med inkluderingstanken (spsm.se). Även Henriksson (2009) påtalar det negativa med att 

exkludera elever från undervisningen, och hur detta kan stigmatisera eleverna. Om 

kamratrelationerna är så viktiga som det anas i min och andra studier så kan exkludering ur 

gruppen ses som ett straff. Detta straff kan sedan mötas med motstånd som i sin tur möts med 

maktspråk, och så har en negativ spiral startat. 

9.3 Delaktighet 

Föreliggande studies resultat bekräftar tidigare forskning om delaktighet som pekar på att 

Sverige inte efterlever barnkonventionens intentioner när det gäller barns rätt att få bli hörda i 

frågor som rör dem (Barnkonventionen, artikel 12; Ljusberg, 2009). Ett år extra i skolan är ett 

stort beslut som i allra högsta grad berör eleven, och då borde det vara självklart att oavsett 

ålder så skall barnen tillfrågas. Eventuellt kan det bero på någon sorts missriktad välvilja, att 

man inte tillfrågar barnen. De vuxna i skolan och föräldrarna tror att man besparar barnen 

något svårt genom att låta dem slippa vara med vid möten som rör dem. En förklaring kan 
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vara att det handlar om de vuxnas rädslor som gör att man inte låter barnen vara delaktiga. En 

liknande missriktad välvilja finns när vuxna undanhåller sjukdom och död för barn. Genom 

att undanhålla information gör man i själva verket det man undanhåller till en större sak än det 

är, och man skickar därmed signaler till barnet om att det är något stort, farligt och svårt som 

man försöker bespara dem (Foster, 1990, s.34). 

9.4 Ämnesmässig påverkan 

De av mina informanter som endast hade svårigheter i ett ämne är de som också upplevt sig 

hjälpta av det extra året. Tidigare forskning (Emkhe et al 2010; Jimerson et al, 2007; Chen et 

al, 2010) visar att elever kan hjälpas på kort sikt av ett extra år i skolan. Denna forskning är 

dock inte från Sverige och det kan vara vanskligt att jämföra ett extra år i skolan i Sverige, där 

det inte är så vanligt, med ett extra år i till exempel Kina där så många som 30% av eleverna 

kan få ett extra år i skolan. Vid jämförelse mellan olika länder måste det även beaktas att det 

även rör sig om olika skolsystem, något som ytterligare försvårar en jämförelse mellan olika 

länder. Det man kan se i föreliggande studie är att de av informanterna som upplever att de 

blivit hjälpta av det extra året är de som har haft problem med läsningen, men där de övriga 

ämnena fungerat. De elever som hade problem i flera ämnen upplevde istället att de ändå 

aldrig kom ikapp (trots det extra året), och de fick inte heller fullständiga betyg när de slutade 

år 9. Underlaget är litet, men det går att skönja ett mönster i att om man har mindre 

svårigheter så skulle man kunna vara hjälpt av ett extra år, medan de som har svårt med 

mycket inte blir hjälpta av det extra året.  

9.5 Makt och motstånd 

Adam är den av informanterna som uppvisar störst ilska och mest motstånd mot skolan.  

Gallagher (2008) menar att med makt kommer automatiskt motstånd, och Adams ilska kan 

ses som en reaktion på att bli bestämd över. Han blir ”svinförbannad” och bjuder upp 

motstånd mot den illegitima makten som kategoriserar honom som misslyckad (Nilholm, 

2012). Han bjuder upp motstånd mot makten som skolan och de vuxna tar sig att bestämma 

över honom. Enligt Assarson (2012) skapas elevens identitet i skolan, bland annat genom hur 

vi väljer att benämna eleven. Talar vi om en elev med svårigheter så har vi kategoriserat och 

objektifierat denne, men talar vi om en elev i svårigheter så lyfter vi svårigheterna från eleven 

och ser dem som en konsekvens av sammanhanget. Det är den spegel skolan sätter upp som 

påverkar elevens självkänsla. Kategoriserar vi en elev, och förväntar oss att hen inte kan finns 

risken att detta påverkar en elevs framtida självkänsla negativt. Börjesson och Rehn (2009) 

har kopplat begreppet kategorisering till makt, och menar att själva kategoriseringen i sig blir 

en form av exkludering, således blir Adams motstånd en protest mot den kategorisering, 

spegling och exkludering han utsatts för. Adams motstånd skulle också kunna förklaras som 

en form av mikromakt, hans högljudda protester mot skola och lärare är hans sätt att utöva 

den makt han har. Adams motstånd, och hans nedvärdering av de skolor han gått i kan även 

ses i ljuset av Goffmans (1990) teorier om stigmatisering, och hur individen kan använda sitt 

stigma som ursäkt för egna tillkortakommanden. Börjesson och Rehn (2009) menar att alla i 

en relation har någon form av makt, således har även elever makt gentemot lärare och så även 

föräldrar. Det är en liknande form av makt, en makt som flödar i olika system (varav skolan 

skulle kunna ses som ett) som Gallagher (2008) beskriver när han förklarar hur Foucault ser 
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på makt. Ser man Adams ilska i ljuset av dessa olika perspektiv på makt så kan man få en 

förklaring till varför han reagerar och agerar som han gör.  

Skolan behöver bli mer medveten om den makt man besitter och om hur makt flödar i olika 

system. Det är först när man är medveten om något som man kan börja jobba med det för att 

förbättra sig. Den enda sortens makt som det talas om i skoldebatten idag är vilken makt (eller 

icke-makt) lärare har att tillrättavisa elever, och utbildningsminister Jan Björklund vill ha mer 

ordning och reda i skolan. Mer central styrning leder enligt Skrtic et al (1996) till en mer 

maskinellt byråkratisk skola där man för att effektivisera verksamheten rationaliserar och 

formaliserar, till exempel med mer regler. Detta ger lärarna mindre utrymme till den adhocrati 

som han förespråkar. Adhocratin behövs i skolan idag, i det att lärarna måste få mandat att ta 

beslut, tillsammans med föräldrarna och eleverna, i det som de tror gynnar eleven bäst. ”Mest 

gott, mest rätt”, som Gerrbo (2012, s.74) säger. Det torde således vara mer relevant att tala 

om relationer, hur makt flödar i de system av relationer vi har i skolan, och hur vi i skolan 

(genom att medvetandegöra detta) kan använda makten på ett positivt sätt och på så sätt 

undvika kategorisering, stigmatisering och att ge eleverna dålig självkänsla. 

Även föräldrar påverkas av flödet av makt i skolan. Elsas mamma säger att de först var med 

på skolans förslag om ett extra år, men i slutet av intervjun så antyder hon att de kanske inte 

riktigt var med på det hela från början ändå.  Detta stämmer med Asp-Onsjös (2006) bild av 

att föräldrars röster har svårt att göra sig hörda vid dokumentation som rör eleverna i skolan. 

Börjesson och Rehn (2009) talar om skolans expertmakt, som bland annat innehåller 

förmågan att övertyga och övertala, något som kan vara svårt som förälder att ifrågasätta. Ofta 

har skolans personal vid ett förmöte bestämt hur de skall lägga fram information till 

föräldrarna. Det är bra att förbereda sig, men denna förberedelse kan vara negativ ur den 

aspekten att man då som skolpersonal redan bestämt sig och att mötet går ut på att försöka få 

föräldrarna att gå med på det man bestämt. Det blir en sorts pseudodelaktighet, där föräldrarna 

tror att de är delaktiga fast de egentligen inte är det. Det är självklart att skolans personal skall 

förbereda sig inför möten, men det borde vara lika självklart att man inte har låst sina 

positioner i förväg, och att det finns en reell möjlighet för föräldrarna och eleverna att påverka 

besluten.  

Sammanfattningsvis kan sägas att beroende på vilket perspektiv man valt att se eleven avgör 

hur det extra året kommer att påverka eleven i framtiden. Väljer man att se eleven som objekt, 

att kategorisera eleven, att lägga svårigheterna hos eleven, att inte se till helheten och att inte 

låta eleven vara delaktig så kommer det extra året att upplevas som negativt och elevens 

självkänsla påverkas negativt. Väljer man å andra sidan ett mer sociokulturellt perspektiv på 

eleven, att se eleven som subjekt, och se till hela elevens situation (kamrater, ämnen, känslor) 

samt låta eleven och föräldrarna känna delaktighet så kommer det extra året att upplevas 

positivt och elevens självkänsla påverkas positivt. 
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10. Konklusion 
Denna studie har haft en fenomenologisk ansats, där jag lyssnat till och analyserat mina 

informanters livsberättelser med fokus på fenomenet ett extra år i skolan. Min slutsats blir att 

ett extra år i skolan kan vara bra för eleven, om man innan beslutet ser till hela elevens 

situation vad gäller kamraterrelationer och ämneskunskaper, samt om eleven verkligen 

upplever sig delaktig i beslutet. Ytterligare en viktig faktor är förälderns inställning. Om 

föräldern är odelat positiv till det extra året, och ser det som en bra lösning så gynnar även 

detta eleven.  

Att erbjuda ett extra år till en elev som har svårt med mycket i skolan, utan att se till 

kamratrelationer och utan att låta eleven vara delaktig vid beslut kan vara förödande för 

elevens självkänsla. Resultatet kan då bli att eleven projicerar sin ilska på skola och lärare, 

och att ilskan hindrar eleven i sin framtida inlärning.  

Detta är en mycket begränsad studie, och jag anser att ämnet bör studeras mer noga inom 

svensk skola. Möjligheten till extra år finns inskrivet i läroplanen, men att ha en åtgärd som 

man egentligen inte vet utifall den är bra eller dålig är helt förkastligt. Ett extra år i skolan är 

också omgivet av mycket känslor. Det tidigare stigmat med kvarsittning hänger som ett ok 

över vissa, och åtgärden innehåller för vissa ett stort mått av skam och misslyckande. Några 

av föräldrarna ger uttryck för det i min studie. Flera föräldrar har också tackat nej till att delta 

i min studie. Varför de valt att inte vara med kan jag bara spekulera i, men min misstanke är 

att det är för att det fortfarande för somliga är skambelagt med ett extra år i skolan.  

Utbildningsminister Jan Björklund har i ett uttalande under hösten 2013 initierat en utredning 

angående ett extra år i skolan. Jag har, utan framgång, försökt hitta incitamentet till denna 

utredning men fått avvisande svar från Utbildningsdepartementet. Det behövs mer svensk 

forskning inom detta område. Nackdelen med att jämföra forskning från andra länder med 

svenska förhållanden är enligt mig tvådelad. För det första så har Sverige en väldigt liten 

andel elever som går ett extra år i skolan, och för det andra så är det svårt att jämföra olika 

skolsystem. Eurydice (2011) forskningsrapport är ett intressant steg på vägen mot en tydligare 

bild av hur det ser ut i Europa, vilket är positivt, eftersom majoriteten av forskningen som 

funnits har varit från USA. 

10.1 Framtida forskning 

Även om det i Sverige inte är lika vanligt att sluta grundskolan i förtid så förekommer det att 

elever inte slutför sin gymnasieutbildning. Det hade varit intressant att undersöka om det finns 

ett samband mellan elever som fått ett extra år i skolan och de som inte slutför sin 

gymnasieutbildning, detta är dock inget som behandlas i denna studie utan får bli föremål för 

framtida forskning. 

Framtida forskning skulle även med fördel kunna titta på kopplingen mellan just vilket 

perspektiv man väljer att ha på eleven och hur det extra året upplevs. Det kunde även vara 

intressant att studera bortfallet, det vill säga de som efter lite betänketid valde att inte delta i 

min studie. Man har all rätt att tacka nej till att delta i en studie, men samtidigt är det nekande 

svaret en indikation på något i sig, och min misstanke till att dessa tillfrågade tackat nej till 
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deltagande är att jag tror att de har tyckt att omständigheterna kring det extra året varit så pass 

jobbigt känslomässigt att de inte vill prata om det. 

Ytterligare förslag till framtida forskning är att titta på hela elevernas situation och innefatta 

såväl frågan om delaktighet som frågan om känslor och kamratrelationer, detta på grund av 

slutsatserna i min studie, att det extra året kan vara bra om man ser till hela elevens situation 

och inte bara till hur det går i ämnena. Denna större studie kunde med fördel omfatta elever 

och föräldrar, men kanske också lärarna som varit med vid samma beslut, detta för att få en 

jämförelse för hur elever, föräldrar och skolpersonal upplever samma situation. Som jag 

skriver tidigare i mitt arbete: ”Eftersom alla människor har olika livsvärldar så kan olika 

människor uppfatta samma situation på olika sätt, så tillvida kan det ge olika resultat när 

man analyserar olika personers upplevelser av en till synes gemensamt upplevd händelse” 

(s.13). 
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