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Sammanfattning  
Denna undersökning bygger på 14 pedagogers tankar om åtgärden kvarsittning. Syftet är att undersöka vilket alternativ som är bäst för barn; 
att gå om eller att inte gå om och diskutera åtgärden kvarsittning. På grund av att det inte finns forskning inom ämnet i Sverige har jag till 
största delen utgått från forskning från andra länder. Eftersom jag önskar ta reda på pedagogers tankar har jag använt den kvalitativa 
metoden; fokusgruppsintervju. Mitt resultat visar att pedagoger har olika åsikter om när, hur, varför och på vem åtgärden ska tillämpas. Alla 
pedagoger tyckte att det viktigaste var hur barnet upplevde åtgärden. En slutsats som kan dras av undersökningen är att det finns stort behov 
av vidare forskning inom ämnet. Eftersom merparten av forskningen i utlandet visar att åtgärden inte borde tillämpas och pedagogerna i 
mina intervjuer inte har kunskap om ämnet borde skolan i Sverige undersöka om åtgärden tillämpas och vad den ger för följder för barn i 
Sverige.  

Nyckelord 
Kvarsittning, gå om i skolan, åtgärd, överårig, pedagoger 
 
 

 



Innehållsförteckning 
Inledning..................................................................................................................................... 1 

Utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten .................................................................... 1 
Utgångspunkt i Läroplanen .................................................................................................... 2 

Syfte ........................................................................................................................................... 3 
Frågeställningar.......................................................................................................................... 3 

Disposition ............................................................................................................................. 3 
Bakgrund ................................................................................................................................ 4 
Förundersökning..................................................................................................................... 6 

Litteraturgenomgång .................................................................................................................. 8 
Teori och tidigare forskning..................................................................................................... 10 

Fördelar och nackdelar med kvarsittning ............................................................................. 10 
Ekonomiska faktorer ............................................................................................................ 12 
Pedagogers tankar om kvarsittning ...................................................................................... 13 
Några fler orsaker till kvarsittning ....................................................................................... 14 

Metod ....................................................................................................................................... 15 
Perspektivval ........................................................................................................................ 15 
Val av intervjumetod............................................................................................................ 15 
Urval..................................................................................................................................... 16 
Informanterna ....................................................................................................................... 17 
Min roll i intervjun ............................................................................................................... 18 
Procedur ............................................................................................................................... 18 
Etiska avvägningar ............................................................................................................... 19 
Pilotintervju.......................................................................................................................... 20 
Metoddiskussion................................................................................................................... 20 
Databearbetningsmetoder..................................................................................................... 20 

Resultat..................................................................................................................................... 21 
Pedagogernas tankar och värderingar .................................................................................. 22 

Pedagogers kunskap ......................................................................................................... 22 
När det är bäst för ett barn att gå om................................................................................ 23 
Faktorer som pedagogerna ansåg viktiga vid beslut att gå om ........................................ 23 
Fördelar med att barn får gå om....................................................................................... 24 
Nackdelar med att barn får gå om .................................................................................... 24 
Barnets omgivning ........................................................................................................... 25 

Skolan................................................................................................................................... 26 
Individanpassning............................................................................................................. 26 
Nationella prov................................................................................................................. 27 
Organisatoriska faktorer................................................................................................... 27 
Nioårig skolplikt............................................................................................................... 28 
Följder av beslut om att gå om eller inte och tankar om ekonomi ................................... 28 

Pedagogernas tankar och reaktion på forskningen i USA.................................................... 29 

  i 



Analys och diskussion.............................................................................................................. 30 
Vad är barnets bästa; Att få kvarsittning eller att gå vidare till nästa årskurs.................. 30 
Förbättring av skolan i Sverige ........................................................................................ 31 
Kompetenshöjning för pedagoger .................................................................................... 31 
Följder om skolan i Sverige tar efter skolan i USA ......................................................... 32 
Sverige bör lära av misstag i USA ................................................................................... 33 
Att gå om och repetera kunskap....................................................................................... 33 
Faktorer som kan styra vid beslut om kvarsittning .......................................................... 34 
Olika syn i olika länder och tider ..................................................................................... 34 
Möjligheter att använda skolans resurser rätt................................................................... 36 
Efterlyser fler undersökningar i Sverige .......................................................................... 37 
Avslutning ........................................................................................................................ 37 

Källförteckning..................................................................................................................... 39 
    Bilagor 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ii  



Inledning 
Utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten 
När jag läste andra året på lärarprogrammet mötte jag, på min praktik, ett barn i årskurs 2, där 

lärare, föräldrar och elev samtalade om att eleven skulle gå om en årskurs. Vid detta tillfälle 

tyckte jag att läraren och även föräldrarna hade haft glädje av vägledning och kunskap i sina 

avvägningar. Eftersom det är ett stort och viktigt beslut för barnet hade det varit bra om det 

exempelvis funnits något att läsa från skolverket som visade på riktlinjer och vilka faktorer 

som är viktiga att ta ställning till. Detta beslut hade underlättats om de berörda haft tillgång 

till erfarenhet av olika fördelar och nackdelar beslutet kan leda till i barnets framtid. I samtal 

med läraren som efterfrågade mina åsikter, kände jag mig smickrad men samtidigt mycket 

frustrerad, jag hade aldrig tidigare ställts inför frågan. Jag började söka i läroplanen, frågade 

många erfarna lärare och speciallärare men jag fann inte någon vägledning. Vad skulle vara 

bäst för barnet? Ingen visste var vi kunde söka svar eller vägledning i denna fråga. Självklart 

såg läraren över barnets situation och lät föräldrarna bestämma i slutändan. Barnet fick gå om. 

Jag fann här en kunskapslucka som jag genom min c-uppsats önskar undersöka.  
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Mitt i min frustration fick jag i uppgift att på lärarprogrammet (i kursen ”estetisk verksamhet 

som väg till kunskap”) göra ett konstnärligt utvecklingsarbete. Jag gjorde en tavla utifrån 

mina tankar om flickans situation med namnet ”Vägskälet: att gå om en årskurs eller 

fortsätta” (bilden ovan). Flickan på tavlan stod vid ett vägskäl och de två olika vägarna 

innebar helt olika möjligheter för henne. Den kortare vägen skulle leda henne direkt vidare till 

nästa klass men hon skulle bära med sig svagheter och förmodligen fortsätta att misslyckas. 

Hon skulle på samma väg ha det socialt bra, fortsätta i samma klass som sina kamrater och ha 

sin klasslärare. På den andra vägen skulle flickan få de kunskapsmässiga grunderna som hon 

ännu inte hade och genom det förhoppningsvis få fler kunskapsmässiga framgångar. Det 

sociala var dock osäkert eftersom hon skulle få byta både klasskamrater och klasslärare, vilket 

skulle innebära en separation och en ny socialisation som ingen visste hur den skulle gå. Detta 

arbete gjorde att jag mycket noga tänkte mig in i barnets situation och försökte att finna det 

bästa beslutet. När jag dock insåg att mitt perspektiv inte var tillräckligt för att utläsa vad som 

är bäst för barnet och att jag inte heller fann kunskap om detta, kom jag på tanken att utforska 

detta ämne i min c-uppsats med hopp om att bidra till att fylla kunskapsluckan. Detta har jag 

gjort genom att intervjua pedagoger för att ta reda på vad de tycker och tänker om åtgärden. 

Jag har mött ett flertal människor innan jag började skriva min uppsats som har berättat att de 

själva gått om ett läsår och känner barn som också gjort det. Detta ger mig en indikation på att 

det inte är så ovanligt som jag först trodde. När det nu ser ut att vara en förekommande åtgärd, 

har jag funderat över om det finns kunskap om ämnet och var den i så fall finns. Min 

undersökning har utförts i en medelstor kommun i Mellansverige. 

 
 

Utgångspunkt i Läroplanen 
Vid läsning av läroplan är var och en fri att göra sin egen tolkning. I Lpo 94 (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet) under överskriften ”en likvärdig utbildning”, står det: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Utbildningsdepartementet 1998). Detta kan enligt min tolkning betyda: 1) Barnet ska gå om 

en årskurs så att undervisningen passar barnets förutsättningar och behov. 2) Barnet ska gå 

  2  



vidare i skolan och skolan ska tillskjuta extraresurser och läraren får anpassa undervisningen 

till detta barns förutsättningar och behov. Det står även att ”skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” 

(Utbildningsdepartementet 1998). Detta kan enligt mig tolkas på två sätt: 1) Att barnet ska gå 

om en årskurs för att eleven då får mer tid på sig att nå målen och bättre förutsättning för det. 

2) Att barnet ska fortsätta sin skolgång och att skolan ska tillsätta extra resurser för att barnet 

ska kunna nå målen.   

 
 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka vad som är bäst för barn gällande kvarsittning och diskutera 

åtgärden att elever får gå om en eller flera årskurser. Detta gör jag genom litteraturstudier och 

fokusgruppsintervjuer med pedagoger. Undersökningen är inriktad på grundskolans tidigare 

år eftersom det är där jag mött fenomenet genom min utbildning. 

 
 

Frågeställningar 
1) Vilket alternativ är barnets bästa; Att få kvarsittning eller att gå vidare till nästa 

årskurs? 

2) Vad anser pedagoger om kvarsittning och vad har de för kunskap om fenomenet? 

3) Vilka faktorer kan vara styrande vid beslut om kvarsittning? 

 
 

Disposition 
Inledningsvis ger jag en bakgrund till uppsatsen och definierar begrepp som återkommer i 

uppsatsen. Efter det berättar jag kort om dilemmat att finna relevant litteratur och forskning. 

Jag har sedan valt att skriva om en förundersökning jag gjorde tidigt i arbetet för att få en 

översikt och en utgångspunkt i fenomenet att gå om en årskurs. Sedan följer 

litteraturgenomgången och därefter en redogörelse av teori och tidigare forskning på ämnet. 
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Efter detta avsnitt kommer en beskrivning av den metod jag använt vid intervjuerna och hur 

jag bearbetat materialet. Sedan redovisar jag resultatet av fokusgruppsintervjuerna och 

uppsatsen avslutas med en diskussion där resultatet analyseras och diskuteras. 

 
  

Bakgrund 
Definition av begrepp: 

Barn & elever: Jag väljer att se dessa två ord som synonymer. När jag använder begreppen 

barn & elever syftar det framförallt på barn som går i grundskolans tidigare år. Flera texter 

och intervjuer som jag refererar till innehåller ordet elever samtidigt som andra källor 

använder ordet barn. I mina utländska källor förekommer både ordet ”child” (engelska ordet 

för barn) och ordet ”students” (engelska ordet för elev). Därför väljer jag att använda båda 

begreppen.    

Pedagoger: Eftersom det i skolan idag arbetar både lärare, förskollärare och fritidspedagoger 

och alla dessa är involverade i min undersökning, kommer jag mestadels att använda 

samlingsbegreppet pedagoger. I några undantagsfall förekommer dock specificering av vilken 

sorts pedagog som syftas på, exempelvis klasslärare och även termen lärare förekommer vid 

översättning av engelskans ”teacher”.  

Kvarsittning: Dagligt tal i pedagogisk verksamhet benämnt: ”att gå om en årskurs”, ”stanna 

kvar i en årskurs”. På engelska: ”Grade retention”. Enligt Nationalencyklopedin:  

 

 förnyad genomgång av årskurs i skola för elev som ej godkänts för 

uppflyttning till efterföljande årskurs /…/ På 1960- och 1970-talen 

avskaffades begreppet underkänd och därmed även kvarsittningen. Då förnyad 

genomgång av årskurs tillämpas i dag i Sverige, numera benämnd 

kvarsättning, görs det helt efter bedömning av elevens studiesituation och efter 

samråd med målsman (Nationalencyklopedin band 11 s.571).  
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Då det nya begreppet kvarsättning inte finns med i Svenska Akademins ordlista och inte 

heller i Nationalencyklopedin väljer jag fortsättningsvis att använda det gamla begreppet 

kvarsittning. Dock används de dagligt talade begreppen ”gå om” och ”stanna kvar” som 

synonym till kvarsittning. 

Social promotion: Social promotion är ett amerikanskt begrepp som innebär att tillåta en elev 

som inte uppnår årskursens mål, standard och det som behövs kunskapsmässigt, att passera 

vidare till nästa årskurs med sina klasskamrater. Då jag ej funnit ett likvärdigt begrepp på 

svenska har jag valt att använda den engelska termen. (Har även frågat hos skolverket om de 

hade något förslag på begrepp, men inte fått något förslag).  

Metaanalys: Jag hänvisar till några forskningar som är metaanalyser. Det innebär enligt 

Nationalencyklopedin:  

 

en statistisk metod som utnyttjar resultaten från ett varierande antal 

sinsemellan helt oberoende studier för att belysa t.ex. värdet av en behandling 

vid en viss sjukdom. Genom att kombinera resultatet från många studier 

reducerar man slumpens inflytande på resultaten och därmed risken för 

felaktiga slutsatser (Nationalencyklopedin band 13 s. 258). 

 

Fokusgruppsintervju: Detta är en intervjumetod där en grupp personer samlas för att samtala 

med fokus på ett ämne. Denna intervjumetod är det jag använder. 

Moderator: Vid en fokusgruppsintervju kallas den som leder samtalet, alltså intervjuaren eller 

forskaren för moderator. 

Informant: Person i intervju som blir intervjuad (i denna uppsats gäller det pedagoger).  

 

Jag har tillsammans med ett par sökexperter (bibliotekarie och universitetslärare) gjort 

omfattande sökningar för att finna forskning och litteratur om kvarsittning. Detta 

sökningsarbete har varit mycket omfattande och vi har sett att det finns väldigt lite. På 

svenska har jag endast funnit en undersökning från år 1955 gjord i Finland, på finska barn 

som fått kvarsittning. Däremot har jag funnit utländska artiklar och forskningsundersökningar 
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på engelska som jag valt att läsa och utgå ifrån för att ringa in området. I samtliga fall har jag 

sökt efter förstahandskällor. När de inte funnits tillgängliga har jag valt att inte använda 

informationen från studien om den inte varit mycket viktig för ämnet. Exempelvis Holms 

studie (en metaanalys från 1989) som många andra forskare hänvisat till har jag valt att 

nämna (sida 11) för jag anser den relevant.  

 
 

Förundersökning 
Tidigt i mitt sökande efter kunskap om kvarsittning kontaktade jag programansvarig på den 

aktuella kommunens utbildningskontor. Han berättade att det inte finns någon kommunal 

policy för om barn ska få kvarsittning eller inte, däremot tror han att kvarsittning är en åtgärd 

som är mycket ovanlig idag, men han accepterar tanken att det kan ske i undantagsfall. Med 

hänvisning till Lpo 94 sa han att det är upp till varje lärare att tolka vad som är varje elevs 

bästa och tillsammans med rektor bestämma åtgärder utifrån det. Han är inte inblandad i 

åtgärder liknande detta och Utbildningskontoret samlar inte in någon statistik på beslut som 

tas (Bouvin 2005). 

 

Genom telefonkontakt med skolverket fick jag hjälp av en statistiker att söka reda på vad 

skolverket har för kunskap att bidra med till ämnet om kvarsittning. Kvinnan på skolverket 

undersökte ämnet och återkom med beskedet att det varken fanns någon statistik eller annan 

kunskap om kvarsittning (Bartholdsson 2005). 

 

En kurskamrat tipsade mig om att söka upp författaren och universitetslektorn vid Stockholms 

lärarhögskola, Bo Sundblad, som vid en föreläsning berört ämnet kvarsittning. Jag kontaktade 

honom och fick, genom ett e-mail, ta del av hans syn på kvarsittning. Han menar att en 

förklaring till varför det inte finns någon forskning på ämnet är att det än så länge är ett 

ideologiskt omöjligt forskningsområde. Han skriver att situationen är paradoxal då vi ser 

skolans mål och regelverk som föreskriver att vissa mål ska uppnås medan styrande politiker, 

som Sveriges skolminister Ibrahim Baylan, öppet förordar alla barns rätt att få gå om. Nästa 

  6  



ideologiska dilemma visar en ännu större paradox enligt Sundblad. Den har att göra med 

normalfördelningskurvan (visar fördelningen av begåvning på en befolkning) som många idag 

fortfarande tror på. Den säger att 7 % i varje årskull är så svagt begåvade att det vore rent av 

grymt att utsätta dem för kvarsittning. Sundblad påpekar att det visar sig ganska vanligt i 

skolor idag att elever får gå om. Han anser att det vore värdefullt om någon började samla in 

uppgifter om detta och framförallt ta reda på hur det har gått för eleverna. Vad Sundblad 

känner till så går det oftast bra för dem (Sundblad 2005). 

 

Jag fick genom personliga kontakter reda på att den aktuella kommunen har ett datasystem, 

”Extens”, där alla kommunala skolors elever finns inskrivna. Jag kontaktade den person som 

är systemansvarig. Han hjälpte mig att göra en enklare undersökning för att se om det fanns 

några elever som på födelsedatum såg ut att vara kvarsittare. Av undersökningen kan vi inte 

bestämma ett säkert resultat av hur många som är kvarsittare, men det ger oss en indikation av 

att fenomenet existerar. Det kan finnas elever som på grund av invandring är äldre, eller på 

grund av sjukdom missat ett år i skolan eller att barnet har börjat ett år för sent. Dock anser 

jag att alla dessa orsaker skulle till viss del kunna inkluderas i begreppet kvarsittning 

(någonstans har barnet stannat eller kommit efter sina jämnåriga). Det kan alltså finnas både 

fler och färre, men i redovisningen nedan har jag valt att se dem som är endast ett år äldre än 

sina klasskamrater som kvarsittare. (Det fanns även elever som är många år äldre och även 

något år yngre.) Jag har valt att göra detta urval, att se endast de som är ett år äldre som 

kvarsittare, eftersom det visar på ett mellanvärde. Detta mellanvärde ger större sannolikhet att 

vara kvarsittare än om jag skulle ha menat att alla som är äldre är kvarsittare. Jag tar alltså 

bort både de som är mer än ett år äldre och även de som är yngre än sina klasskamrater. För 

att ge en bild av alla som innehar en annan ålder har jag valt att visa stapeln bredvid på hur 

många som har en annan ålder än sina klasskamrater.    
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Siffrorna visar alla barn i årskurs 1-3 i den aktuella stadens kommunala skolor. Diagrammet 

visar först hur många barn som är födda ett annat år än sina klasskamrater, det visar även hur 

många av dem som är födda ett år före som alltså är ett år äldre. I årskurs 1 går totalt 1258 

barn. Vi utläser att 3,1 % verkar vara kvarsittare där. I årskurs 2 går det totalt 1292 barn. Det 

innebär att 4,5 % verkar vara kvarsittare. I årskurs 3 går totalt 1417 elever. Vilket innebär att 

4,4 % verkar vara kvarsittare (Arvidsson 2005). De här siffrorna skulle kunna vara en 

indikation på att det i kommunen är mellan 3,1 % - 4, 5 % elever som i årskurserna 1-3 får 

kvarsittning.  

 
 

Litteraturgenomgång 
I Sverige eftersträvas det idag att ha en kunskapsskola för alla. I En kunskapsskola för alla, en 

rapport av Socialdemokraterna (regeringspartiet) står det att alla elever ska ha rätt att välja att 

gå i den skola de vill. Vidare framlyfts ”den självklara rätten att gå om ett år om läraren, 

familjen och eleven kommer överens om att det är det bästa för eleven” (Socialdemokraterna 
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2002, s. 2). I rapporten skriver Socialdemokraterna att alla elever ska få goda kunskaper i att 

läsa, skriva och räkna, men de erkänner att det dock inte efterlevs i skolan idag. Att granska 

och utvärdera skolans resultat och därigenom arbeta med de brister skolan har är viktigt för att 

nå en positiv utveckling (Socialdemokraterna 2002). I en artikel i Svenska dagbladet uttalar 

sig Per Thullberg, som är chef för skolverket, om ämnet. Han säger att det ska bli vanligare att 

gå om ett år, för barn som inte klarar skolans mål (Näslund 2005). 

 

I skolans läroplan (Lpo 94) står det att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen /…/ Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Utbildningsdepartementet 1998). Det är 

alltså tydligt vad som ska uppnås och att skolan ska satsa på alla, men det framgår inte på 

vilket sätt. För att undersöka vad det finns för riktlinjer för kvarsittning får vi läsa i 

grundskoleförordningen. Där står det att elever i årskurs 1-8 ska vid varje läsårsslut flyttas till 

närmaste högre årskurs, men det kan beslutas på annat sätt: ”Rektorn får efter samråd med en 

elevs vårdnadshavare besluta att eleven inte skall flyttas, om detta med hänsyn till elevens 

allmänna utveckling och i övrigt är lämpligast för eleven.” (Utbildningsdepartementet 2005, 

kap 6 § 4) Det står även att en elevs vårdnadshavare kan begära att eleven får gå om en 

årskurs och att rektorn då får godkänna det (Utbildningsdepartementet 2005). 

 

I mitten av förra seklet beslutade experter om åtgärder i skolan. Idag kan inte experterna 

strunta i föräldrars och barns åsikter. Det handlar snarare om en förhandling med föräldrar och 

barn eftersom man vill uppnå en samsyn på problemet och åtgärden, som exempelvis kan vara 

kvarsittning. Denna samsyn måste uppnås för att få både föräldrar och barn välvilligt inställda 

och övertygade om att följderna är bra (Börjesson & Palmblad 2003). 

 

Författaren och kåsören Erik Zetterström, signaturen Kar de Mumma, har skrivit boken; Två 

år i varje klass. Det är en underhållande bok som skildrar hans egen upplevelse av att som 

skolgosse, på mitten av 1900-talet, få gå två år i varje klass. I boken kallar han sig själv en 

vanartad skolpojke som hellre hittade på bus än skötte sitt skolarbete. Han tydliggör barnets 
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brottningskamp i tankarna om att ha roligt och busa eller att bli uppflyttad till nästa klass. I 

slutet av boken när han är på väg till första skoldagen som kvarsittare skriver han:  

 

Jag stannade och såg upp mot den blå himmelen, och jag satt en stund och 

avundades de små barnen, som lekte i sandhögarna där inne mellan träden. De 

hade ännu inte riktigt känt på livets allvar. Ingen av dem kanske ens hade en 

aning om, vad det ville säga att gå om en hel klass! De hade kanhända någon 

gång fått sitta kvar en stund vid middagsbordet för att äta upp efterrätten, eller 

fått en bakläxa i småbarnsskolan, men säkert hade ingen kunnat drömma om 

något så hemskt och på alla sätt förfärligt, som detta öde, som nu väntade mig 

(Zetterström 1954, s. 104).   

 
 

Teori och tidigare forskning  

Fördelar och nackdelar med kvarsittning 
I USA är kvarsittning en vanlig åtgärd för barn som inte uppnår skolans mål. Det är en 

skolpolicy att låta barn gå om för att det ska bli färre som misslyckas och hoppar av skolan, 

men undersökningar visar på raka motsatsen. Kvarsittning har övervägande negativa följder 

(Jimerson & Kaufman 2003; Shepard & Smith 1990). Den nya betoningen på kvarsittning i 

forskningsdebatten i USA är relaterad till nya anrop om att sluta med social promotion. 

Kvarsittning och social promotion ska dock inte ses som varandras motpoler och jämföras 

utan de är var för sig åtgärder som inte borde förekomma (Jimerson & Kaufman 2003). 

 

I flera metaanalyser har man sammanställt empiriska upptäckter av kvarsittningens påföljder. 

Den senaste metaanalysen är gjord av Jimerson (2001). Hon summerar två tidigare 

metaanalyser av Holmes & Matthews och konstaterar att både kvarsittning och social 

promotion är åtgärder som inte längre borde tillämpas eftersom forskning på dessa fenomen 

visar mest negativa konsekvenser. Därför uppmuntrar hon forskare och pedagoger att ge upp 

debatten om kvarsittning och social promotion till förmån för en mer produktiv riktning. 

  10  



Jimerson och Kaufman (2003) för diskussionen vidare och pekar på att fokus hädanefter 

borde handla om institutionsstrategier för att sätta in hjälp till barn i riskzonen för 

utbildningsmisslyckande. För att utbildningen ska kunna bli förbättrad och för att elever ska 

kunna prestera bättre, krävs det ett system med resurser och strategier som ger professionella 

pedagoger flexibilitet att kunna göra nödvändiga förändringar. Till detta förespråkar 

författarna att strategier och riktlinjer görs utifrån tillgänglig forskning. De anser att denna 

diskussion är bättre att fokusera på än att diskutera om det är bäst att ge kvarsittning eller inte 

(Jimerson & Kaufman 2003). 

  

As educators acknowledge that neither repeating a grade nor merely moving on to the 

next grade provides the necessary scaffolding to improve academic and social skills of 

students at risk of academic failure, alternative intervention strategies must be woven 

into the fabric of the school and its community (Jimerson & Kaufman 2003 s. 632). 

 

År 1999 publicerade U.S. Department of Education en guide som uppmanade stat- och 

förbundslärare att sluta med social promotion och samtidigt begränsa tron på att kvarsittning 

är ett bra alternativ. Samma år höjde även president Clinton sin röst för att få ett slut på social 

promotion. Detta tolkade dock många lärare som ett direktiv att ge kvarsittning istället. 

Genom dessa nya riktlinjer, målen att höja utbildningsstandarden, fick lärarna ett större ansvar 

som förmodligen ledde till att förekomsten av kvarsittning ökade (Jimerson 2001). 

 

I Holmes studie (Shepard & Smith 1990) jämfördes barn som fick kvarsittning med barn som 

gick vidare som vanligt. Av 63 undersökningar visade 54 övervägande negativa effekter för 

barnen som gick om. De kvarsittande barnen presterade sämre året de gick vidare än de som 

gick vidare direkt. I denna undersökning bekräftades även att den negativa effekten höll i sig 

under längre tid. Det finns ett märkbart samband mellan elever som får kvarsittning och som 

hoppar av skolan. Det har visat sig att elever inte bara får kunskapsmässiga brister utan de 

emotionella konsekvenserna av kvarsittning är övervägande negativa. I intervjuer med barn 

om kvarsittning var det endast 6 % som såg detta som en positiv möjlighet. De andra barnen 
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uttryckte att de kände sig stressade, kuggade, misslyckade, ledsna, dåliga och generade. Det 

visade sig att endast två händelser i livet kunde vara mer stressande: ” Going blind or losing a 

parent were the only two life events that children said would be more stressful than being 

retained” (Shepard & Smith 1990 s. 85). Trots slutsatser av forskning att kvarsittning är 

oförsvarlig, diskriminerande och skadlig har kvarsittning ökat i USA de senaste 25 åren 

(Jimerson & Kaufman 2003). 

   

Enligt Shepard och Smith (1990) är behaviorismen en omodern lärandeteori. Den förespråkar 

att repetition är ett bra sätt för människan att lära sig saker på. Kunskapen ska först läras in för 

att sedan kunna användas i problemlösning. Den här teorin överlämnar barn som lär sig sakta, 

inte bara till en långtråkig inlärning, utan även till en kunskap utan verklighetsförankring. En 

annan, mer gångbar lärandeteori, menar författarna, kommer från kognitiv- och 

konstruktivistisk psykologi. Där framhålls att kunskap måste läras i sitt sammanhang och att 

problemlösning nära verkligheten ska användas redan från början. När elever får kvarsittning i 

skolan får de ofta vara med på all undervisning som sker i klassen vilket innebär mycket 

långtråkig repetition av kunskap. Detta liknar den behavioristiska lärandeteorin, som idag inte 

förespråkas. Alltså är inte åtgärden med denna konsekvens något effektivt sätt att anpassa 

undervisningen till individen (Shepard & Smith 1990). 

 
 

Ekonomiska faktorer 
I USA stannar vanligtvis inte elever på samma skola och i samma distrikt. Därför märks inte 

de extra kostnaderna för exempelvis barn som går om. Kostnaderna blir utspridda och har inte 

så stor betydelse för de lokala distrikten. Shepard och Smith (1990) anmärker på att man inte 

räknar med kvarsittarna i utbildningsbudgeten och att detta inte ses över. De har själva en 

kalkyl; baserad på att 6 % elever får kvarsittning och att varje elev kostar US $4,051 per år, 

innebär det att kostnaden blir US $10 miljarder på ett år. Med US $10 miljarder skulle skolan 

i USA kunna göra mycket för att förebygga kvarsittning, ordna sommarskola och tillsätta 

extra personal med mera (Shepard & Smith 1990). Enligt en annan senare forskning får 7-9 % 
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av eleverna i USA kvarsittning varje år. Det är 2.4 miljoner barn varje år. Kostnaden för alla 

dessa elever uppgår till US $ 14 miljarder per år (Jimerson 2001; Jimerson & Kaufman 2003).  

 

Som jämförelse i Sverige gick det 1 046 441 elever i skolan år 2003. Varje elev kostade i 

medeltal i hela landet 64 106 kr per år (Skolverket 2005; Jonsson 2004). 

 
 

Pedagogers tankar om kvarsittning 
Pedagogers kunskap och tankar om kvarsittning är väldigt viktiga eftersom de ofta är högst 

inblandade i de här besluten. Klassläraren är ofta initiativtagaren till och en central person i 

beslutet (Tomchin & Impara 1992). I undersökningen av Witmer, Hoffman & Nottis (2004) 

undersöktes amerikanska lärares tro och kunskap om kvarsittning. Lärarna i undersökningen 

undervisade från Kindergarten till årskurs fyra. (Barnen går kindergarten när de är mellan fyra 

till sex år och börjar årskurs 1 året de fyllt sex år i september.) Lärarna ansåg att den 

vanligaste faktorn vid bedömning om kvarsittning var skolprestationer. På andra plats kom tre 

faktorer nämligen: social och emotionell mognad, begåvning och att visa prov på 

kraftansträngning. Olika lärare uppgav några olika källor till varifrån de fått sin kunskap om 

kvarsittning. 44 % uppgav att de fått kunskap genom sin erfarenhet av att ge barn 

kvarsittning. 22 % angav att grunden i deras kunskap var baserad på samtal med kollegor. 9 % 

uppgav att deras kunskap kom från läsning av artiklar eller workshops om kvarsittning. I 

Witmers m fl. (2004) undersökning visade det sig vanligast att elever fick kvarsittning redan i 

kindergarten. Det näst vanligaste var att ge kvarsittning i första klass (Witmer m fl. 2004).  

 

Enligt Shepard & Smith finns det något de kallar för ”kvarsittningspoliser”. 

Kvarsittningspoliserna framhåller många negativa bevis eftersom lärare och föräldrar inte tar 

till sig genomförda forskningsresultat. Utan forskning framstår kvarsittning som en 

fungerande åtgärd, framförallt om man tror på det, men enligt forskning har det övervägande 

negativa konsekvenser. Många lärare som tror på kvarsittning väljer att endast se fördelarna 

med det. Författarna ger dessa exempel: Ett svagare barn får gå vidare till nästa årskurs utan 
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kvarsittning men fortsätter att prestera dåligt även i nästa årskurs. Då säger läraren: om vi bara 

hade hållit kvar honom i klassen innan, då hade han presterat bättre. Om ett svagare barn som 

fått kvarsittning ett år men fortsatt prestera dålig, säger läraren: Han hade presterat mycket 

sämre om han inte fått sitta kvar det här extra året. Genom liknande resonemang fortskrider 

tron om att kvarsittning är en fungerande lösning (Shepard & Smith 1990). 

 

Pate-Bain tar i sin artikel upp att kvarsittning kan bero på pedagogiska och organisatoriska 

orsaker. Storleken på en klass har betydelse för om elever får kvarsittning. Det har nämligen 

visat sig att mycket färre elever får kvarsittning i små klasser än i stora klasser. Mindre 

klasser förebygger även att eleverna hoppar av skolan för tidigt (Pate-Bain 1997). 

 
  

Några fler orsaker till kvarsittning 
För att ta reda på orsaker till kvarsittning och om det finns någon speciell kategori barn som 

får det, har några forskare undersökt saken. Det är oftare pojkar än flickor som får 

kvarsittning (Cavonius 1955; El-Hassan 2001; Jimerson 2003). De är ofta äldre än sina 

klasskamrater, mittenbarn i en stor syskonskara och en tredjedel uppfostras av endast en 

förälder (El-Hassan 2001). Ett missanpassat beteende är något som är karakteristiskt för 

kvarsittare. De har ofta ett negativt klassrumsbeteende, är otrygga och har dåligt 

självförtroende. Lärare rapporterar att kvarsittare är mindre populära och har sämre social 

kompetens än andra barn. Kvarsittning har dock visat sig bero mer än väntat på föräldrarna. 

Exempelvis är det vanligare att föräldrarna till kvarsittare har lägre IQ än andra föräldrar och 

att deras brist på engagemang i barnens skolarbete och dåliga attityd till skolan är avgörande 

(Jimerson 2003). På mitten av 1900-talet visade Cavonius forskning att det var vanligare att 

barn i städer än att barn på landet fick kvarsittning. Ofta handlade det om familjer i städerna 

som bodde trångt, hade många barn, arbetade hårt för att få ekonomin att gå ihop och genom 

det inte hade tid och kraft att ägna sig åt att hjälpa barnen med läxläsning (Cavonius 1955).   
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Ett forskningsresultat från Libanon visar att misslyckande i skolan där inte är ett problem som 

beror på skolan eller systemet, utan problemet beror på och är elevens. Kvarsittning används 

som en åtgärd, dock är den inte effektiv då man inte tillsätter extraresurser. År 1994 var det 

21 % av eleverna som fick kvarsittning. I en undersökning utförd på 1633 kvarsittare i 

Libanon visade det sig att 57 %, av dem som fick kvarsittning, gick om endast ett år, 30 % två 

år, 13 % mer än två år. 40 % av kvarsittarna bytte skola två gånger. 23 % bytte skola mer än 

två gånger (El-Hassan 2001). 

 
 

Metod 

Perspektivval 
Eftersom jag endast haft tio veckor för arbetet har jag valt att inrikta mig på att undersöka 

pedagogers tankar och kunskap om kvarsittning. Valet att undersöka just detta perspektiv, är 

gjort för att skapa en helhetsbild av problematiken som pedagoger kan ställas inför. Min 

förhoppning är att jag kan finna vägledning i hur jag som framtida pedagog kan förhålla mig 

till åtgärden och ge vägledning åt andra pedagoger.  

 
 

Val av intervjumetod  
Som bakgrund till hela forskningen gjorde jag en enklare undersökning på hur många elever 

som skulle kunna vara kvarsittare i kommunen (redogjort i uppsatsens förundersökning). 

Detta för att ha något att utgå från i Sverige. Dock valde jag att inte gå djupare i den 

undersökningen och inte heller i andra aspekter eftersom jag insåg att det skulle ge för litet 

utslag på endast tio veckors arbete. Jag valde att inte använda enkätundersökning som metod. 

Detta skulle endast ha gett ett magert resultat liknande förundersökningen eftersom ämnet inte 

är undersökt och definierat i Sverige tidigare och kräver större både geografisk bredd och mer 

bakgrundskunskap för att få ett översiktligt material. Jag bestämde att inte heller göra enskilda 

intervjuer. Detta kunde ha visat mig lite av hur pedagoger tycker och vad de har för 

erfarenheter, men eftersom jag i samtal med pedagoger om ämnet inte fått ut så mycket 
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kunskap, ansåg jag mig behöva någon annorlunda metod. Jag ville göra en kvalitativ 

undersökning på något sätt och fann att metoden med intervju i fokusgrupp skulle ge många 

fördelar och på ett bra sätt uppfylla mitt syfte med uppsatsen. Fokusgrupper har som fördel att 

deltagarna samtalar med varandra vilket kan leda till att de kommer på egna frågor och 

diskuterar fritt. Samtalet kan genom detta bli personligt och visa på egna värderingar och 

attityder. Jag valde att åka ut till skolor och möta arbetslag. Att använda redan befintliga 

grupper finns både fördelar och nackdelar med menar Wibeck (2000). Fördelen är att 

deltagarna är trygga med varandra, samtalet kan därför bli likt ett vardagligt samtal och då 

spegla värderingar och attityder. Nackdel kan vara att jag som moderator missar nyanser och 

interna saker som gruppen ser som självklarheter. Vidare kan medlemmarna falla in i sina 

roller de har till vardags. Detta kan dock en moderator eliminera genom att under intervjun 

vara vaksam på detta och om exempelvis någon är tystlåten kan moderatorn ställa specifika 

frågor till den personen. Enligt Wibeck (2000) är tids- och resultattillgång för projektet 

avgörande vid beslut om hur många fokusgrupper som ska intervjuas. Hon poängterar dock 

att tre är det minsta antalet grupper. Om det blir för många, kommer det till slut inte fram fler 

nya poänger utan ämnet blir mättat (Wibeck 2003). Kreuger ger rekommendationer i sin bok; 

”Analyzing & Reporting Focus Group Results” till personer som är nybörjare i arbetet med 

fokusgrupper. Han rekommenderar att använda få grupper, få personer i varje grupp och ha få 

frågor på intervjun (Kreuger 1998). Med de här utgångspunkterna valde jag att använda tre 

grupper. I fokusgrupperna valde jag att följa Wibecks rekommendation att i varje grupp ha 

mellan fyra till sex personer (Wibeck 2000). 

 
 

Urval 
För att få tag i tre fokusgrupper kontaktade jag många skolor, jag ringde rektorer och 

kontaktade pedagoger som jag känner. Min fråga riktades till arbetslag så att pedagogerna 

skulle känna varandra väl. Jag fick många nej på grund av tidsbrist och svårigheter att samla 

en grupp (minst fyra) pedagoger samtidigt. Jag valde att i första hand försöka få pedagoger 

som arbetar i kommunala skolor. Ytterligare ett urval jag gjorde var att pedagogerna skulle 
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arbeta i grundskolans tidigare år. I första hand årskurs 1-3 men jag bestämde att förskoleklass 

och specialpedagoger också var relevanta yrkeskategorier som gärna fick vara med om de 

fanns i arbetslag med tidigare nämnda pedagoger.  

 
 

Informanterna 
Wibeck menar att ett sätt att få tag i fokusgrupper är genom en kontaktperson, som i sin tur 

kan rekommendera tänkbara gruppmedlemmar (Wibeck 2000). Det var på detta sätt jag fick 

napp hos tre grupper. De tre grupperna jag fick möjlighet att möta hade jag på olika sätt någon 

relation till. Grupp 1 bestod av ett arbetslag där jag känner alla fyra pedagogerna genom att 

jag haft min praktik där (kontaktpersonen var min vägledare). Gruppen bestod av två 

klasslärare, en fritidspedagog och en specialpedagog. Grupp 2 bestod av ett arbetslag där jag 

känner en av pedagogerna privat (kontaktpersonen) och inte har någon tidigare relation till de 

andra fyra pedagogerna. Det var tre klasslärare, en förskollärare och en specialpedagog i 

grupp två. Grupp 3 bestod av en kontaktperson som jag känner privat och ytterligare en 

pedagog jag är bekant med privat, de tre övriga pedagogerna har jag ingen tidigare relation 

till. Grupp 3 bestod av två klasslärare och tre speciallärare. I samtliga tre grupper åkte jag till 

skolorna och gjorde fokusgruppsintervjun på plats i pedagogernas arbetsmiljö. De tre skolorna 

är belägna i utkanten av staden i den aktuella kommunen, de ligger långt ifrån varandra och 

tillhör olika rektorsområden. Sammanlagt mötte jag i de tre fokusgrupperna tretton kvinnliga 

pedagoger och en manlig.  

 

Av informanterna fick jag reda på förekomsten av kvarsittning på respektive skola. Grupp 1 

var på en skola där det inte var så vanligt att barn fick gå om men det hade skett och i nuläget 

hade två pedagoger önskat att ett par barn skulle få gå om, men ej fått igenom det. Samtliga 

pedagoger arbetade med åldershomogena klasser. De var öppna för att åtgärden kunde 

användas. Grupp 2 var pedagoger på en skola där det fanns och funnits några barn som gått 

om. Det var inget de förespråkade men de accepterade att det kunde ske i undantagsfall om 

man prövat allt annat först så kunde det vara en sista utväg. Det finns bara homogena klasser 
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på skolan. Grupp 3 var på en skola där det var vanligt att låta barn gå om, det var flera barn 

som gjorde ett extra år just i år och många som hade gjort det tidigare. Skolan har 

åldersintegrerade klasser och pedagogerna ser det som naturligt att barn behöver olika mycket 

tid på sig.  

 
 

Min roll i intervjun 
Jag valde att använda en blandning av strukturerad intervjumetod och en där moderatorn inte 

är lika aktiv, då Wibeck skriver att det finns fördelar och nackdelar med båda och att det går 

bra att skapa ett mellanting (Wibeck 2000). Eftersom ämnet kvarsittning kan vara ideologiskt 

känsligt att prata om så var det viktigt att som moderator kunna gå in och bryta, om samtalet 

blev för personligt känsligt. En fördel med mer strukturerade intervjuer var att samtalet på ett 

värdefullt sätt kunde ske med fokus på min uppsats syfte och frågeställningar. Vidare var en 

av poängerna att ta del av pedagogernas naturliga samtal med varandra om ämnet, vilket 

lättast sker i en intervju med en mindre aktiv moderator. Genom valet av en blandning av 

intervjumetoderna kunde jag alltså få del av deras tankar och attityder och möjligen ta del av 

ytterligare frågor som de själva kom att tänka på samtidigt som jag kunde hålla samtalet inom 

ramen för mina syften.    

 
 

Procedur 
Wibeck rekommenderar att intervjun ska göras i ett mindre rum gärna vid ett runt bord och att 

moderatorn (intervjuaren) ska sitta så osynligt som möjligt. I samtliga tre intervjuer satt vi i 

ett mindre rum, jag satt osynligt (inte på kortändan av ett bord) och alla bord var näst intill 

runda (två var lite ovala). Jag hade en kort inledning som introducerade ämnet och ställde en 

öppningsfråga om deras erfarenheter gällande att låta barn gå om. Jag hade med mig en 

intervjuguide (skiss på planering) med frågor jag kunde ställa om det skulle behövas (bilaga 

1). Eftersom pedagogerna pratade mest med varandra och kom in på sidospår var jag aktivt 

lyssnande hela tiden och vid några tillfällen gav jag frågor för att leda tillbaka till ämnet och 
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för att fokusera på nyckelfrågorna som jag nämnt vid introduktionen. Vid något tillfälle 

ställde jag även en fråga till en enskild person som inte var så aktiv i samtalet eller om jag inte 

förstod vad som menades. Vid slutet av varje intervju läste jag några korta texter om ämnet, 

exempelvis från läroplan och utländsk forskning (bilaga 1). Pedagogerna reagerade på 

texterna och samtalade med varandra kring dem. Samtliga intervjuer höll på c:a en timma.   

 

De tre huvudintervjuerna skedde var sin dag, detta för att jag skulle kunna göra 

transkriberingen direkt samma dag och fokusera på en intervju i taget både i genomförandet 

och även i bearbetningen. Detta menar Kreuger (1998) är en fördel.    

 

 

Etiska avvägningar 
Kontaktpersonen i varje grupp frågade sina kollegor om de ville vara med på intervjun, flera 

pedagoger svarade nej vid dessa tillfällen. I grupp 2 och 3 var det fler än fyra anmälda vilket 

var bra eftersom ett återbud kom i sista stund i båda fallen, detta gjorde att det ändå var fyra 

pedagoger på intervjun. Jag skrev ett brev till alla som anmält att de ville delta i intervjun 

(bilaga 2). I grupp 1 gav jag brevet personligen till varje pedagog och i grupp 2 och 3 

skickade jag brevet med kontaktpersonen. Detta brev som Wibeck (2000) rekommenderar att 

forskaren ska skriva, gjorde jag även för att uppfylla HSFR:s (Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet) principer. I brevet presenterade jag mig själv och mitt 

projekt och dess syfte. Jag informerade om att jag skulle spela in intervjun på kassettband och 

att materialet endast skulle användas till forskningen. Jag skrev även att jag skulle 

avidentifiera personerna (ändra personliga detaljer) så att ingen annan än jag kan veta vem 

som sagt vad. De fick kontaktnummer och mailadress till mig så att de kunde höra av sig med 

återbud eller frågor. Vid intervjutillfällena började jag med en introduktion där jag läste 

igenom brevet. Detta gjorde jag för att försäkra mig om att alla deltagare tagit del av brevet 

och godkände sin medverkan. (Alla hade läst brevet innan och accepterat sin medverkan). På 

detta ovannämnda sätt och genom att vidare i bearbetningen påminna mig om HSFR:s 
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forskningsetiska principer uppfyller jag HSFR:s riktlinjer (Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990).   

 

 

Pilotintervju 
Jag valde att göra en pilotintervju några dagar innan de tre huvudintervjuerna. Enligt Kvale 

får intervjuaren självförtroende genom sin praktik och genom att göra pilotintervju innan 

projektintervjuerna ökar intervjuarens förmåga att skapa ett tryggt samspel (Kvale 1997). 

Pilotintervjun gjordes med två före detta speciallärare och hade som syfte att testa frågor, 

inspelningsmaterial, öva mig i intervjusituationen och att ta del av andra perspektiv på ämnet 

än mitt eget. Efter pilotintervjun omstrukturerade jag frågorna för att fokusera på mina 

huvudfrågor, så att jag inte skulle ta för stort talutrymme utan skapa mer möjlighet till 

gruppens friare samtal. Jag fick även förbättra inspelningsutrustningen.  

 
 

Metoddiskussion 
Valet att använda fokusgruppsintervju var mycket bra eftersom pedagogerna samtalade 

avspänt med varandra vilket gjorde att deras värderingar och personliga åsikter framgick. 

Eftersom jag intervjuade tre grupper inom samma kommun anser jag att resultatet blivit 

intressant då jag kunnat finna både likheter och skillnader mellan grupperna. Intressant var att 

det framkom åsiktsskiljaktigheter även inom grupperna och att informanterna drev samtalen 

åt håll som jag inte styrde. Resultatet blev genom detta spretigt men svarade därför på många 

olika sätt på min uppsats syfte och frågeställningar.   

 
 

Databearbetningsmetoder 
Jag gjorde transkriberingarna själv och efter det valde jag att använda en traditionell metod 

som Kreuger (1998) rekommenderar. Jag hade två kopior av alla transkriptioner, en vit 
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originalversion och en likadan i en annan färg som jag använde för att klippa och rita i. De tre 

intervjuerna fick var sin färg; lila, gul och grön. Färgerna underlättade när jag gjorde 

kategoriseringarna så att jag hela tiden visste vad som hade sagts i vilken grupp. Jag klippte 

isär de färgade papperna och kategoriserade först utifrån uppsatsfrågorna och nyckelfrågorna 

som jag använt i intervjun (se bilaga 1). Eftersom pedagogerna hade pratat med varandra och 

hade frihet att samtala fritt kring ämnet så ställde de sina egna frågor och samtalade om 

sidospår som jag inte introducerat. När jag gjorde kategoriseringarna visade det sig att jag 

fann flera ämnen som alla tre grupper berört utan att jag deltagit i just den delen av samtalet. 

Exempel på detta är att det i alla tre grupperna kom upp samtal om att det är nioårig skolplikt 

och de nationella provens betydelse. Därför har jag gjort kategoriseringar utifrån aspekter som 

återkommit och ansetts viktiga i intervjuerna. När jag hade gjort första kategoriseringen med 

12 kategorier gjorde jag en omstrukturering för att få större kategorier med underrubriker för 

att texten skulle bli lättare att läsa. Slutligen hade jag 13 kategorier som jag omplacerade för 

att de skulle stå på ett bra sätt i förhållande till varandra. Jag skrev en sammanfattning av 

varje kategori och valde ut en eller två citat som belyste kategorin, enligt Kreugers (1998) 

förslag. Citaten har jag förenklat så att de ska vara lättillgängliga och förståeliga för läsaren. I 

resultatet redovisas vad som kommit fram i intervjuerna men eftersom jag gjort 

sammanfattningar med mina ord och även justerat vissa citat är det en subjektiv framställning. 

På grund av att ämnet är etiskt känsligt har jag valt att inte skriva vem som sagt vad i 

grupperna och heller inte alltid vilken grupp som samtalat om vad.     

 
 

Resultat 
Som jag nämnt tidigare växte kategorierna (som redovisas i resultatdelen) fram ur 

informanternas samtal vid fokusgruppsintervjuerna. Det är de återkommande samtalsämnena 

som redovisas nedan. För att få en flytande text och ett sammanhang har jag försökt att se 

vilka kategorier som tangerar varandra och passar i samma sammanhang. Upplägget på 

redovisningen är; samtalsämnen som berör pedagogerna, vidare redovisas aspekter kring barn 

som får kvarsittning och sedan kommer mer allmänna skolrelaterade samtalsämnen att 
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redovisas. Sista kategorin är från pedagogernas samtal om forskningstexterna som jag läste i 

slutet av varje intervju. Varje kategori består av en sammanfattning av vad pedagogerna sagt 

och efter sammanfattningen står ett eller flera citat som exempel. 

 

 

Pedagogernas tankar och värderingar 
På flera olika sätt uttryckte pedagogerna sina tankar och värderingar kring åtgärden att barn 

går om i skolan. Hela resultatdelen utgår från detta och framförallt den första kategorin.  

I alla tre grupperna berättade en pedagog om ett barn som skulle behövt gå om men som inte 

gjorde det, samtliga tre pedagoger ansåg fortfarande att det skulle ha varit bäst för barnet. I 

två av grupperna berättade de om ett barn som gått om men som inte klarade målen i skolan 

efter det, pedagogerna i båda grupperna tyckte ändå att det var det bästa för barnet att gå om. 

Ex 1 ”Det hade varit det helt rätta för honom att gå om.” (Ett barn som inte gick om.) 

Ex 2 ”…jag är helt övertygad om att hon inte kommer att nå målen i år 5 trots att hon fått ett 

extra år, man kan säga att hon har fått alla chanser…jag ångrar det inte, det var ju föräldrarnas 

önskemål, men ja, hade vi avrått så kanske dom inte gjort det, men vi la ju korten på bordet...” 

 

 

Pedagogers kunskap 
Samtliga pedagoger i intervjuerna ansåg att de inte hade god kunskap om ämnet kvarsittning. 

De hade fått kunskap genom erfarenhet eller genom kollegors erfarenhet. I en grupp kom 

dock fram att de kände till det uttalande som chefen för skolverket gjort samma månad om att 

det ska bli vanligare att låta barn gå om. I samma grupp refererades det till en artikel om att 

det var skadligt för elever att gå om. Detta var grupp 3 där det var vanligt att erbjuda barn att 

gå om.  
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Pedagogerna berättade att om de ville ha mer kunskap om kvarsittning skulle de prata med 

specialpedagog, skolhälsovårdspersonal, gå till bibliotek, läsa böcker, rapporter och uppsatser 

och söka upp universitetslärare. 

 
 

När det är bäst för ett barn att gå om 
Samtliga tre grupper ansåg att det bästa för barn som behöver gå om är att det sker så tidigt 

som möjligt. I alla samtal framkom att förskoleklass eller årskurs 2 är att föredra. 

Förskoleklass ansågs bra för då får barnet leka av sig, mogna och bli sugen på att börja 

skolan. Årskurs 2 menade de var att föredra för att det är en behaglig klass där barnet befäster 

kunskaperna från 1:an. Om man hinner börja trean kan det bli för mycket misslyckanden 

eftersom det ska läsas mer text där.  

Ex ”de misslyckas så mycket i 3:an, om dom går om 2:an behöver dom inte misslyckas så 

mycket.” 

 
 

Faktorer som pedagogerna ansåg viktiga vid beslut att gå om 
Enligt pedagogerna i samtliga grupper finns det många olika faktorer att tänka på vid beslut 

att låta barn gå om. I alla tre grupperna sågs föräldramedverkan som mycket viktigt, att 

hemmet backar upp vid beslut. Föräldrarna och omgivningens syn på åtgärden avgör hur 

barnet upplever det, därför föreslogs att man kan föra samtal med barn och föräldrar för att 

fokusera på det positiva. Alla tre grupperna hänvisade till barnets fysiska mognad som en 

faktor att ta hänsyn till. Exempelvis om barnet är storväxt och välutvecklat kan det bli 

jobbigare att gå om för det märks så väl, jämfört med ett barn som är litet till växten och född 

i december. Om barnet är allmänt omoget och har stort lekbehov är det enligt två grupper 

betydelsefullt att barnet får stanna i förskoleverksamheten.  
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Två grupper ansåg att det inte räckte att vara svag i ett ämne, det måste vara flera faktorer som 

påverkar. Beslut måste även vara väl grundade i tester, observationer och dokumentation på 

barnet. Viktigt är att det finns ekonomiska resurser att individanpassa för barn som går om 

ansågs det i alla grupper. Man måste vara säker på att barnet mår bra av att gå om, att det 

kommer att lyckas, annars kommer det bli ett dubbelt misslyckande. En grupp menade att om 

barnet är medvetet om sina svagheter ska det inte gå om. En faktor kan enligt två grupper vara 

en onormalt stor frånvaro på grund av sjukdom eller flyttning.  

Ex 1 ”Jag tror att det är jätteviktigt /…/att man har föräldrarna med sig.” 

Ex 2 ”…just det här som vi sa hur långt dom utvecklats, är dom stora och långa och flickorna 

välutvecklade så är det inte så kul att ligga ett helt år före.” 

 
 

Fördelar med att barn får gå om 
I två av grupperna lyftes flera olika fördelar med att gå om en årskurs fram. I en grupp såg de 

inte några direkta fördelar med det, de sa att det var en åtgärd som kunde tillämpas i 

undantagsfall när det inte fanns något annat kvar att göra för barnet. 

Grupperna som lyfte fram fördelar sa bland annat att barnen får möjlighet att känna sig 

duktiga, chans att befästa grunderna och täcka igen luckor. 

Ex 1: ”Självförtroendet har landat och barnet får ett extra år på sig att bli en hel och trygg 

människa också just att man får uppleva att man lyckas ordentligt.” 

Ex 2: ”En fördel kan ju vara att man får chans till att täcka igen dom här luckorna/…/ i stället 

för att man går vidare med luckor i kunskaperna.” 

 
 

Nackdelar med att barn får gå om 
Alla tre grupperna lyfte fram möjliga nackdelar som de såg med att låta barn gå om. I två av 

grupperna sa de att det inte får ersätta andra åtgärder och exempelvis bli en billig åtgärd i tider 

av ekonomiska besparingar. De menade att det måste tillsättas extra resurser till barn som går 

om så att de inte blir utelämnade till att arbeta med saker de redan gjort och kan. Två grupper 
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berörde även separationen med gamla klasskamraterna och lärare och att det kan vara tufft att 

börja i ny klass och då till råga på allt vara ett år äldre än alla. Andra nackdelar som kom fram 

var att barnet kan uppleva det som en bestraffning och barnet kan även känna sig äldre och 

mer mogen än klasskamraterna.  

Ex 1 ”…barn är ju väldigt medvetna om hur gamla dom är, så det kan ju inte vara lätt för den 

som är överårig i en klass.”  

Ex 2 ”…det kan ju vara förödande om man bara går om och gör samma saker igen.”   

 
 

Barnets omgivning 
Innan beslut fattas är det många människor som på olika sätt är involverade. Barnet och 

föräldrarna är huvudpersoner och enligt alla tre fokusgrupperna de som har största beslutande 

rätten. Två av grupperna samtalade specifikt om hur olika föräldrar reagerar. De talade om att 

det för många föräldrar är jobbigt att ta beslut att barn ska gå om. Det berättades om långa 

bearbetningssamtal och mycket tårar vid enstaka fall, en person liknade det vid ett 

sorgearbete, förälderns sorg över att barnet inte klarar det som andra klarar. I samtliga grupper 

framgick att det ofta är läraren som föreslår åtgärden men en grupp menade att det skulle ge 

bättre utslag om föräldrarna gjorde det (lättare att få igenom både hos skolledning och 

hemma). I det sistnämna sammanhanget hade rektorn inte sanktionerat lärarens förslag och 

önskan om att barnet skulle gå om vilket gjorde att läraren inte kunde gå vidare till föräldrar. 

Rektorns roll fanns med i en grupp till, där det konstaterades att det är den som fördelar 

resurser och som har makt att skapa olika möjligheter. I alla grupper berättades det att 

pedagogerna samtalade mycket med varandra inom arbetslaget innan de gick vidare till 

elevvårdskonferens med rektor och skolhälsovård.  

Ex 1 ”…när man säger att barnet inte når målen är det en ganska vanlig kommentar från 

föräldrarna /…/ då säger de: hon ska väl inte gå om, hon ska väl inte gå ett år till, säger dom 

med fasa i rösten.” 
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Ex 2 ”… det är ju mycket vad föräldrarna önskar, dom har stor makt. (annan person) Ja, dom 

har all makt! (tredje person) Dom är ju ofta väldigt utelämnade till vad skolpersonalen tycker. 

(första person) Dom lyssnar mycket på oss, tycker jag.” 

 

 

Skolan  

Individanpassning 
I alla tre grupperna berörde samtalet att skolan ska anpassas till individerna. Dels samtalades 

det utifrån läroplanen, där det står om individanpassning. En grupp menade att Lpo 94 kan 

tolkas på två sätt. Det första sättet var; att barnet inte ska gå om för undervisningen ska 

anpassas till individen på den nivå barnet är. Det andra förslaget var att; barnet ska gå om, det 

kan också vara att individanpassa. De andra två grupperna framhöll endast en tolkning, 

nämligen var sin av dem som första gruppen lyfte fram. Gruppen som menade på att 

individanpassningen är att låta barnet gå om tillade, att det är viktigt att individanpassa för 

alla barn och även dem som inte går om. I gruppen som poängterade att barn inte ska behöva 

gå om utvecklades samtalet till att flöda med tankar och idéer på individanpassning där barnet 

befinner sig. De pratade med varandra om att ta vara på de kvalitéer som barn har, att se 

möjligheter i att arbeta på lustfyllda sätt, att lyfta individerna så att de får självförtroende. Ett 

mycket likartat samtal öppnades i första gruppen som såg att båda sätten var OK enligt Lpo 

94. En pedagog öppnade med att säga att det är upp till pedagogerna att se till att barnet inte 

misslyckas och att möta barnet där det är, en annan pedagog i gruppen menade att det var 

omöjligt att genomföra praktiskt, även om det är eftersträvansvärt. I en av grupperna berättade 

en pedagog att den försökte individanpassa genom att ge olika material, men barnen vill så 

gärna göra samma saker. Pedagogen funderade över hur barnen har fått för sig att de ska göra 

samma saker.  

Ex 1 ”Begreppet en förskola en skola för alla innebär att vi ska anpassa undervisningen till 

varje enskild individ. Det är en bra tanke, men svårt att leva upp till det med personalen som 
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finns på skolan. Därför är det nog lättare att tänka att barnet hade haft det bättre att få gå 

sexårsgrupp ett år till och mogna på.” 

Ex 2 ”…så har dom ju andra kvalitéer, om dom misslyckas med att läsa, skriva och räkna, får 

man ge mycket beröm på andra områden/…/ för självkänslan får ju inte knäckas.”  

 
 

Nationella prov 
Samtalsämnet om nationella prov kom upp på samtliga tre intervjuer. Samtalen handlade om 

att det är en ribba som alla barn måste över och att det sätter press på såväl lärare som 

föräldrar. En grupp menade att det kunde vara bra med ett extra år om det behövdes i 

samband med provet om det inte gjorts tidigare. En annan grupp hänvisade till att man vid 

införandet av nationella prov sa att de som inte klarade det skulle få gå om, men att det var ett 

missförstånd.  

Ex ”Även om dom har sina individuella utvecklingsplaner så kommer dom nationella proven i 

femman /…/ om dom inte har en chans så kan man ju inte utsätta dom för det, men sen 

kommer ändå betygen.” 

 
 

Organisatoriska faktorer 
Att arbeta åldersintegrerat togs upp i samtliga grupper. När det samtalades om att låta barn gå 

om så konstaterade alla grupper att det är lättare gjort i åldersintegrerade klasser.  

Ex ”När det är åldersblandat är det odramatisk, barnet har ju kvar kamrater och lärare.” 

 

I två av grupperna samtalades det om motsatsen till att gå om nämligen; att börja ett år för 

tidigt. De berättade att de varit med om att föräldrar önskat att barnet ska få hoppa över en 

klass. Pedagogerna tyckte att det ska vara flexibelt åt båda hållen. I en grupp konstaterades det 

att det finns problematik även för barn som hoppar över i skolan, att vara ett år yngre är inte 

kul när klasskamraterna får göra saker som inte den får.  
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Ex ”Det ska ju i så fall kunna ske åt båda håll tycker man ju i så fall, om det är elever som 

behöver fyra år på sig att göra tre år och det finns dom som klarar det på två år.”     

 

En annan idé som framkom i en grupp var att ha flexibel skolstart. Eftersom det handlar 

mycket om mognaden för dessa barn som får gå om, så kanske det vore bättre att ha som i en 

del andra länder att barnen får börja på sin födelsedag eller i annat fall kan skolan ha intag 

både höst och vår föreslog pedagogerna. 

 
 

Nioårig skolplikt 
Ett ämne som kom upp i samtliga tre intervjuer gällde att barn har nioårig skolplikt. I två av 

grupperna såg man det som en nackdel med att barn gick om, för att de då efter nio år kunde 

säga att de inte vill gå sista året i skolan. Barnen skulle alltså ha rätt att hoppa av i årskurs åtta 

och därmed inte få avgångsbetyg. I den tredje gruppen var utgångsperspektivet att skolan inte 

har skyldighet att erbjuda ett tionde år om barnet redan har gjort nio år i årskurs åtta. I detta 

sammanhang vände en av deltagarna på tanken och sa att den trodde att det var ett större risk 

om eleven hävdade att den inte behövde gå sista året. Gruppen kom fram till att det 

sistnämnda säkert var ett större problem än att skolan skulle neka en elev ett sista år.   

Ex ”Skolplikten har man ju till 16 år och då stämmer det ju inte plötsligt, kommunen har 

ingen skyldighet att erbjuda sista året om dom skulle hårdra det. (En annan person svarar) Jag 

trodde att det var tvärt om nästan att barnen då när dom inte har skolplikt längre sa att nu vill 

jag inte gå längre, att det är en större risk.”   

 
 

Följder av beslut om att gå om eller inte och tankar om ekonomi 
Det nämndes i alla grupper att om barnet inte får den hjälp som det behöver blir 

konsekvenserna fruktansvärda. De sa att om exempelvis självförtroendet är i botten så stängs 

portarna och barnet kanske börjar vara taskig mot kamrater och får det svårt socialt, kanske 

blir mobbad. Vidare kan det leda till att barnet kommer in i negativa spiraler som leder till 
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arbetslöshet och kriminalitet. Detta kostar samhället mer än att sätta in resurser i skolan sa 

samtliga grupper.       

 

I alla tre grupperna tyckte de att resurser ska sättas in, en grupp tyckte att sättet att rädda 

barnet från misslyckande var just att gå om, men en pedagog lyfte även förhållandet till att det 

kanske inte stämde i USA eftersom forskningen där menar att det inte ger positiva följder. De 

andra två grupperna menade att man genom att sätta in rätt resurser i rätt tid kan förebygga att 

barnet behöver gå om. I två grupper poängterades att det inte får vara en ekonomisk fråga om 

barn ska gå om eller inte. 

 
 

Pedagogernas tankar och reaktion på forskningen i USA  
Pedagogerna samtalade först kring forskningen om att det är vanligare att elever som gått om 

i skolan hoppar av skolan i förtid. De sa att barnen säkert blev skoltrötta om de haft det 

kämpigt. En grupp menade att man i USA inte alls verkade individanpassa skolgången och 

konstaterade att de säkert har en helt annan syn där. De verkar tycka att alla barn ska klara 

vissa mål och gör de inte det så får de gå om. Samtalet ledde till en spekulation om skolans 

framtid i Sverige. Eftersom Sverige brukar ta efter USA så kanske Sverige får det på liknande 

sätt med kunskapsmätning och att barnen får gå om ifall de inte klarar kraven. Pedagogerna 

kom på att de nationella proven kanske är ett led i det, eftersom det är på förslag att införas 

redan i årskurs två. De menade att man i USA har mycket att lära från det svenska 

skolsystemet. En grupp menade att det beror på hur barnet upplever åtgärden för om det är ett 

straff eller hot är det inte bra, men pedagogerna i denna grupp har inte sett tendenser som i 

USA utan deras barn blir avstressade och harmoniska.  

Ex ”Det är som att en form eller bägare som ska fyllas med samma material, fast att bägarna 

är olika.” (Hänvisning till målen i skolan i USA.) 

 

Pedagogernas tankar om forskningen, i USA, som visade att endast 6 % upplevde att gå om 

som något positivt var; Att det säkert var bra att gå om för de 6 % som upplevde det positivt, 
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förhoppningsvis är det just de 6 % som går om i Sverige. Det bästa är att barnet själv känner 

att den vinner något på att gå om. En pedagog berättade att det fanns ett barn som inte gått om 

som var lite deprimerad för att den inte hängde med som sina klasskompisar, så hon kunde 

referera till att barn mår dåligt.  

Ex ”För dom 6 % som upplevde det positivt var det ju positivt, men dom andra miljarderna!” 

 

 

Analys och diskussion 

Vad är barnets bästa; Att få kvarsittning eller att gå vidare till nästa årskurs  
Jag har genom intervjuerna mött ett flertal intressanta argument för vad som är bäst för ett 

barn. Några pedagoger menar att om det finns skäl, är det bäst att låta barn gå om, andra 

menar att det aldrig är bra att låta barn gå om. Något som har lyst igenom båda resonemangen 

är dock att barnet och föräldrarna först och främst måste vara villiga till åtgärden och sedan 

har båda ”sidor” även poängterat att barnet måste uppleva det som positivt och själv se 

möjligheterna. Detta kan först ske när barnets omgivning är positivt inställd till åtgärden och 

uppmuntrar barnet, menar informanterna. Samma resonemang finner vi i forskningen av 

Jimerson (2003) som menar att föräldrarnas inställning till skolan avgör barnets inställning. I 

alla intervjuerna sa pedagogerna att om barn går om, måste pedagogen vara säker på och se 

till att barnet lyckas så det inte blir dubbelt misslyckande. Något mer som alla pedagogerna är 

ense om är att det behövs extra resurser såsom speciallärare och möjlighet till mindre grupper 

oavsett kvarsittning eller inte.  

 

I forskningen som jag läst och redovisat finns det ett klart och tydligt svar på frågan, nämligen 

att barn inte ska gå om i skolan. Många argument är framlagda, intervjuer med barn och 

metaanalyser som klargör att det ger förödande konsekvenser. Forskarna anmärker på att 

åtgärden överhuvudtaget existerar i USA. Jag har funderat mycket på hur vi i Sverige kan 

förhålla oss till detta och jag tror inte vi ska köpa allt rakt av även om det kunde ha varit 

enkelt att säga att kvarsittning inte ska tillämpas. Självklart måste vi ifrågasätta forskningen 
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och se den i sitt sammanhang, samtidigt som vi inte får nonchalera den. Jag tror att det finns 

en mycket klok tanke i det forskarna Shepard och Smith säger, nämligen att; utan forskning så 

framstår kvarsittning som en fungerande åtgärd och framförallt för dem som tror att det är det. 

Det har framkommit i mina intervjuer att pedagoger tror att det är en fungerande åtgärd. 

Intressant att påpeka är att precis samma resonemang som jag mötte hos mina informanter, 

skriver Shepard och Smith om i sin artikel. Shepard och Smith menar att det är just genom 

liknande resonemang som pedagoger skapar en tro om att kvarsittning är bra utan att 

egentligen veta det. Pedagogerna sa vid mina intervjuer att de inte ändrat åsikt utan stod för 

sitt ställningstagande att barnen som inte gått om, skulle ha gått om, respektive att det var rätt 

att barnen som gick om och fortsatte att misslyckas, hade fått gå om. Eftersom vi inte har 

någon aktuell forskning från Sverige att tillgå, får vi dra lärdomar av den forskning som finns 

oavsett tid och geografisk plats. Jag vill påpeka att eftersom Shepard och Smith varnar för just 

det resonemang jag mötte hos mina informanter, borde vi se det som en varningsklocka, så att 

vi inte fastnar i en tro utan belägg.  

 

 

Förbättring av skolan i Sverige 
Jag har tidigare refererat regeringspartiets syn på vikten att granska och utvärdera och arbeta 

med brister som skolan har. Därför vågar jag mig nu på att öppna en diskussion om att 

området gällande kvarsittning är något att granska, utvärdera och förbättra.  

 

 

Kompetenshöjning för pedagoger 
Samtliga pedagoger som jag mött i mina intervjuer menade att de inte har tillräckligt med 

kunskap om att låta barn gå om. De sa att de endast har kunskap genom sina egna erfarenheter 

att låta barn gå om eller genom att ha samtalat med kollegor som gjort det. Flera pedagoger 

erkände att de inte visste hur det gått för eleverna senare i livet. Detta är en väldigt intressant 

aspekt om man kopplar den till forskningen Witmer m.fl. gjorde på samma område. I den 
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undersökningen svarade de allra flesta pedagogerna på samma sätt som informanterna i mina 

intervjuer, nämligen att de endast hade kunskap genom erfarenhet. I en av mina grupper fanns 

det tecken på fortbildning, de refererade till två tidningsurklipp om ämnet. Detta tyckte jag 

var mycket positivt, framförallt för att det visade på deras vilja att ompröva sina värderingar 

om åtgärden men också eftersom det var gruppen som aktivt tillämpade kvarsittning (två 

tidningsurklipp är dock enligt mig inte tillräcklig fortbildning). Jag skulle vilja slå ett slag för 

vikten av pedagogernas kompetens. Eftersom fenomenet att barn går om är angeläget för 

skolan i Sverige så föreslår jag att det införs fortbildning om detta. Kanske skulle pedagoger i 

Sverige ha tillgång till Workshops som de amerikanska pedagogerna nämnde om i Witmers 

forskning. Eftersom ingen av mina 14 informanter kunde referera till att de lärt sig något om 

detta i lärarutbildningen är detta även ett förslag till lärarhögskolorna i landet att införa det i 

utbildningen.  

 

 

Följder om skolan i Sverige tar efter skolan i USA 
Som jag nämnt tidigare, säger chefen för skolverket Per Thullberg att det ska bli vanligare 

med kvarsittning i skolan i Sverige, enligt Sundblad är skolministern Ibrahim Baylan också av 

denna åsikt. Mina informanter menar att det är viktigt att vara vaksam på varför det blir 

vanligare med kvarsittning, så att det inte är en följd av ekonomiska besparingar. Det får inte 

bli en enkel åtgärd att ta till, och tycka att det inte behövs speciallärare och andra resurser som 

arbetar förebyggande (mot kvarsittning). Om barn får kvarsittning, måste det vara väl 

grundade pedagogiska tankar med det och skolan måste tillsätta gott om extraresurser. 

Resonemanget som fördes i en av fokusgrupperna om att de nationella proven ska införas i 

tidigare årskurser är intressant att koppla till forskningen. Gruppen uttryckte oro att detta var 

en sak där Sverige kanske tar efter USA, att mäta kunskap tidigt och genom det få tuffare krav 

på barnen. Det är viktigt att lyssna till denna oro, eftersom det blir pedagogerna som måste se 

till att barnen klarar kraven. Ett elitsamhälle, där allt handlar om prestationer borde vi kanske 

inte eftersträva. Jag tycker som flera av informanterna att det som är eftersträvansvärt är att se 
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olika kvalitéer hos varje barn och låta dem utveckla det de älskar att göra och därigenom är 

bra på. Gruppen menade att man måste vara uppmärksam på om detta är ett led i att vi tar 

efter USA. Tar vi efter nu, kanske Sverige snart har lika dåliga erfarenheter av kvarsittning 

som USA.   

 

 

Sverige bör lära av misstag i USA 
I denna diskussion om att det ska bli vanligare med kvarsittning i Sverige vill jag lyfta fram 

en lärdom från USA. År 1999 uttalade sig USA:s president Clinton om att skolan inte fick 

släppa igenom barn som inte klarade målen. Skolriktlinjerna sa samma sak; att underkända 

betyg inte var acceptabla. Trots att det i sammanhanget även nämndes att det inte heller var 

bra med kvarsittning, så tolkade många att det var lösningen. En stor problematik ligger i 

skillnaden mellan dessa två, det är en jätteviktig balansgång. Jag tror att om inte skolan i 

Sverige är vaksam på hur man använder åtgärden kvarsittning så kan den snart öka i antal och 

mista sitt värde. Om pedagoger känner sig tvungna att få barnen att klara målen till varje pris, 

och inte får extra resurser till det, så kan kvarsittning användas som åtgärd. Det kan då bli 

förödande om den kvarsittande eleven inte får den individuella hjälpen som behövs. Samtidigt 

anser jag att skolan behöver ha vissa mål och kriterier, så därmed inte sagt att det är fel. Som 

jag nämnt innan kan det bli överslag åt andra hållet och då hamna i social promotion där barn 

glider igenom skolan utan att få hjälp att klara sig. Min förhoppning är att skolan i Sverige 

kan ta till sig och lära av misstagen som är gjorda i USA och inte göra samma misstag. 

 
 

Att gå om och repetera kunskap 
En faktor som framkom i intervjuerna var att barn inte ska vara hänvisade till 

klassrumsundervisningen om de går om, så att de får göra samma saker en gång till. 

Individanpassningen är jätteviktig för att stimulera lärande. Detta anser även forskarna 

Shepard & Smith. Som jag skrivit i litteraturgenomgången så kopplar de detta fenomen till 
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den ”omoderna” lärandeteorin Behaviorismen. De menar att om barn får sitta kvar ett år och 

göra samma uppgifter som klasskompisarna, så är de hänvisade till en långtråkig upprepande 

inlärning utan verklighetsförankring som inte då är individanpassad. Det jag lär mig av de här 

perspektiven i förhållande till min frågeställning; vad som är bra för barnet, är att om ett barn 

går om, måste det finnas en tydlig pedagogisk plan för vad barnet ska arbeta med. Det måste 

finnas resurser så att barnet får individuell hjälp och kanske kan arbeta med speciallärare när 

klassen har ”genomgångar” och arbetar med saker barnet redan har hört och som inte finns 

med i planen för barnets arbete. Pedagogen ska alltså enligt mig inte tänka: Ja, ja, det kan väl 

inte skada att barnet får höra det en gång till, repetition är ju kunskapens moder.    

 

 

Faktorer som kan styra vid beslut om kvarsittning 
Många faktorer har framkommit men att se till varje enskilt barn är det jag uppfattat som 

viktigast. Olika faktorer är viktiga på olika skolor och en betydande organisatorisk faktor att 

ha i åtanke gäller åldersblandade respektive åldershomogena klasser. I de olika intervjuerna 

har det varit tydligt att just skolan med åldersintegrerat har förespråkat att elever kan gå om. I 

den skolmiljön är detta en åtgärd som är ”naturlig”. Det blir inte så utmärkande och inte lika 

stor separation från klassen. På de andra skolorna som inte har åldersblandat har det inte setts 

som en naturlig åtgärd. Detta tycker jag är en väldigt viktig faktor att tänka på och framförallt 

om det ska bli vanligare att barn får gå om. Det måste då tas hänsyn till barnets situation. 

Kanske måste skolor som har åldershomogena klasser sätta in extra mycket förebyggande 

resurser och kanske undersöka redan i förskolan om barnen är skolmogna.   

 
 

Olika syn i olika länder och tider 
En sak som jag tydligt urskiljde redan när jag läste forskningen från andra länder var att olika 

kulturer ser väldigt olika på undervisning. I Libanon som jag har nämnt så visar forskningen 

att många elever går om i skolan men problemet är barnets eget. Skolan tycker att det är OK 
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att de går om, men tillsätter ingen extra hjälp för det. Den forskningen som Cavonius gjorde i 

Finland i mitten på 1900-talet liknar Libanon på flera sätt. Synen på barnet i Cavonius 

undersökning är att det är just hos barnet problemet ligger, det är barnet som är svagt begåvad 

eller föräldrarnas fel att barnet inte klarar skolan. Och vad jag har förstått så fick barnen 

stanna i årskursen utan någon direkt hjälp, snarare tvärt om, de blev hånade. Detta synsätt har 

jag funnit i Zetterströms bok om sig själv som kvarsittare i Sverige under samma tid. I boken 

är det tydligt att det ses som en skam för barnet och de nära anhöriga att barnet får gå om och 

undervisningen som beskrivs är att de får gå igenom samma kunskap som de gjort innan. I 

USA verkar det finnas en viss spridning i förhållningssätt som gör det lite mer 

svårdefinierbart. Forskare där anser att det är fel och lärare anser att det är rätt. I mina 

intervjuer nämnde alla grupper, även de som var negativa till åtgärden, att det kan vara bra i 

väldigt unika fall. Det beror på hur det görs, när det görs och varför. Det måste vara väl 

pedagogiskt genomtänkt. Den pedagogiska tanken kanske fanns i mitten av 1900 talet, och 

finns i Libanon och USA men det verkar vara en annan pedagogik än i Sverige i dag. Men 

eftersom det finns olika tycke och smak även i Sverige så måste vi ta till oss och reflektera 

över åtgärden som den används här och lära oss från andra länder hur vi kanske ska göra och 

undvika att göra. I flera undersökningar som jag refererat till går det att urskilja karaktärsdrag 

som kvarsittande barn har. Dock vill jag poängtera att detta inte är adekvata undersökningar 

eftersom vi inte vet om de stämmer på dagens kvarsittare i Sverige. Eftersom Sundblad menar 

att det vore rent av grymt att utsätta svagt begåvade barn för kvarsittning är det viktigt att 

urskilja de karaktärsdrag som kvarsittande barn har. Enligt mina informanter är det vanligast 

att barn som inte är socialt och kunskapsmässigt mogna får gå om. Därför håller jag med 

Sundblad om att det vore mycket intressant att undersöka varför dessa barn går om. Kanske 

kan man genom det finna nya möjligheter att individanpassa barnens utbildning. 
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Möjligheter att använda skolans resurser rätt 
Om vi ser på den ekonomiska redovisningen som jag refererat till tidigare av Jimerson & 

Kaufman och Shepard & Smith, ser vi att det kan finnas lärdomar att ta del av i ytterligare ett 

problem som forskarna i USA arbetar med. Enligt forskarna så går det åt miljarder dollar till 

en åtgärd som mest ger negativa konsekvenser. Att ha en så stor organisation där enskilda 

elever drabbas av att viktiga faktorer försvinner är enligt min uppfattning fruktansvärt. Det är 

för mig självklart att alla människor vill satsa pengar där det kan vara lönsamt och kan ge 

något resultat.  

 

Kanske skulle skolan i Sverige finna storvinster genom att ta reda på vilka åtgärder som är 

lönsamma och inte? Både lönsamma för barnens utveckling och samhällsekonomiskt 

lönsamma. En snabb uträkning genom förundersökningen jag gjorde till uppsatsen skulle 

kunna innebära att i genomsnitt 41 857 barn går om varje år i Sverige. Tänk om alla dessa 

barn har fått en felaktig åtgärd, då kunde pengarna kanske ha satsats till förebyggande 

åtgärder i stället? Det är en intressant tanke att fundera över hur det kunde se ut i skolan om 

de 64 106 kr som varje elev kostar per år kunde användas i förebyggande syfte, till barn i 

riskzonen. Dock vill jag poängtera det som flera av mina informanter sagt att det bör inte bli 

en ekonomisk fråga om barn ska gå om utan, frågan bör alltså ligga på planet; om det går att 

förebygga fenomenet. I två av intervjuerna påpekades det att det kan bli en 

samhällsekonomisk fråga om inte tillräckligt med resurser och åtgärder tillförs in i skolan. 

Om barn misslyckas i skolan och inte backas upp tillräckligt med resurser och åtgärder, kan 

det troligtvis leda till misslyckanden senare i livet, dåligt självförtroende och destruktiva 

handlingar som kan kosta samhället jättemycket mer pengar. Härav är det viktigt att använda 

pengarna till åtgärder som gynnar barnet.   
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Efterlyser fler undersökningar i Sverige 
Skolan i Sverige skulle tjäna mycket på att undersöka hur åtgärden kvarsittning används idag. 

Om det visar sig vara en ovanlig åtgärd och elever klarar sig bra utan kvarsittning, vore det 

intressant att ta reda på varför det inte behövs och uppmärksamma just det. Sverige skulle ha 

stor framgång utomlands genom att visa upp forskning och kunskap i hur man gör för att inte 

behöva använda kvarsittning.  

 

Visar det sig vara så att det finns en del barn som får kvarsittning i Sverige så har jag ett 

förslag; att det undersöks varför barn får kvarsittning och även vilka det är som får det. 

Genom att se vilka som är i riskzonen och varför barn får kvarsittning kanske man skulle 

kunna finna andra nya lösningar och sätt att förebygga det på. Om det exempelvis visade sig 

att barnen som får kvarsittning är födda sent på året eller är sent utvecklade på något sätt, 

kanske detta skulle kunna åtgärdas med att ha flexibel skolstart föreslog en informant som en 

möjlighet. Detta tycker jag låter som en intressant möjlighet, kanske behöver inte alla börja på 

sin sjuårs dag, utan kanske just när barnet är skolmogen och varför inte prova att ha intag 

både höst och vår? Om det visar sig vara en genusfråga till exempel att det är mest pojkar som 

går om (som det är i utländsk forskning) kanske det går att finna andra åtgärder. 

 

Min förhoppning är att framtida undersökningar kan undersöka barn, föräldrar och skolledares 

syn på ämnet. Värdefullt vore även att göra undersökningar på hur vanligt det är med 

kvarsittning i Sverige och vilka följderna blir. 

  

Avslutning 
För att knyta an till inledningen av uppsatsen, där jag berättade om min frustration i att inte 

veta vad som skulle vara bäst för barnet som kanske behövde gå om, vill jag berätta att min 

frustration lättat. Jag vet fortfarande inte vad som skulle ha varit bäst för just det barnet men 

jag känner mig nu redo att möta skolbarn som kanske kommer i samma situation, för nu har 

jag fått mer kunskap om vad det handlar om. Nu har jag även tillgång till ett större perspektiv. 
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Genom uppsatsens arbete har jag fått ta del av olika perspektiv på ämnet från pedagoger i 

Sverige. Jag har även genom forskning, från olika delar av världen, tagit del av dessa 

forskares perspektiv. Min förhoppning är att pedagoger, skolledare och familjer berörda av 

ämnet, genom att läsa denna uppsats kan få vägledning i sina avvägningar för beslut av 

enskilda barns framtid. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide (frågor till fokusgrupperna)  
Intro; Brevet, bandspelare, anteckningar, jag är INTE expert på ämnet, tidsbegränsat – kan 
behöva avbryta sidospår, Läs uppsatsfrågorna och berätta utgångspunkten - min erfarenhet. 
 
Öppningsfråga (Vad anser lärare om kvarsittning? Vad har de för kunskap?)  
Jag undrar vad ni var och en av er, har för erfarenhet av att barn får gå om en årskurs? 
Ja; Vill ni berätta om hur ni avvägde det hela, hur ni tänkte. 
Nej; Har ni hört om att barn fått gå om eller hört på något sätt om ämnet tidigare? 
(Reserv Nej; Om ett barn ex inte klarar knäcka läskoden vi 1:ans slut, vad gör ni då?) 
 
Nyckelfråga 1 (Vad är barnets bästa? Att få kvarsittning/gå vidare?)  
Vad tror ni är barnets bästa? Att gå om eller gå vidare till nästa årskurs?  
Vad ser ni för fördelar med att gå om? 
Vad ser ni för nackdelar med att gå om? 
Vad för andra möjligheter skulle man kunna ge ett barn som var i riskzonen att få gå om? 
(Reserv Har ni några idéer hur alla barn kan uppnå kursmålen?)  
  
Hur tror ni att kvarsittning påverkar ett barn? 
Hur påverkar det ett barn att inte få kvarsittning, vid behov?  
Hur tror ni att barnet upplever kvarsittning? 
 
Nyckelfråga 2 (Vilka faktorer styr vid beslut om kvarsittning?) 
Vilka faktorer tror ni spelar in när barn får gå om en årskurs?  
Vad skulle ni själva som pedagoger tänka på, faktorer ni skulle se på? 
 
Vem anser ni tar beslut, hur och när sker det? Hur går processen till? 
Finns det någon som du skulle kunna bolla dina tankar med? Vem? 
Känner ni behov av mer kunskap eller har ni redan kunskapen ni behöver? 
Om behov finns; Var skulle ni söka efter kunskap? 
Jag undrar hur ni fått kunskap om ämnet? 
Jag undrar om ni hade något om detta i er lärarutbildning? 
 

Läsning & önskan om reaktion av några korta texter 
Hur tänker ni om kvarsittning med reflektion till kommande påståenden (tänk på om barns ska 
gå om eller inte när jag läser texterna): 
 
I Lpo 94 står det: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov.”…”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen”.   

    



 
I USA det en vanlig åtgärd att låta barn som inte uppnår skolans mål gå om. Det är en 
skolpolicy att låta barn gå om för att det ska bli färre som misslyckas och hoppar av skolan, 
men undersökningar visar på raka motsatsen. Det är vanligare att just barn som fått gå om 
hoppar av skolan tidigare och över lag så innebär det att gå om övervägande negativa följder. 
 
Alla skolbarn kostar staten pengar. Flera undersökningar visar att det kostar mycket att låta 
barn gå om. Uträkningar i USA visar på att 6 % -9 % barn går om, detta kostar mellan 10-14 
miljarder dollar varje år. Hur tänker ni om det?  
- Ser ni några andra sätt de ekonomiska resurser skulle kunna användas på? 

 
Barn upplever att gå om som mycket stressande. Endast att bli blind eller att mista en förälder 
skulle vara värre. I intervjuer med barn som gått om var det endast 6 % som såg detta som en 
positiv möjlighet. De andra barnen uttryckte att de kände sig kuggade, misslyckade, ledsna, 
dåliga och generade.  
 
Sammanfattning av intressanta aspekter och tankar som har pratats om. Har jag uppfattar 
er rätt? 
 

Slutfrågan:  
Har ni kommit på något nytt, något ni vill tillägga, någon mer aspekt ni vill säga något om 
eller något ni vill poängtera.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Bilaga 2 
Hej! 
Mitt namn är Anna Isaksson. Jag läser 3:e året på lärarprogrammet i Norrköping och skriver 
just nu min C-uppsats, som handlar om barn som får gå om en årskurs. 
 
På xxxdag, den xx maj, kommer jag till Er skola för att möta dig och dina kollegor i en 
fokusgruppsintervju. Detta betyder att vi kommer att sitta ner och samtala med varandra och 
ha ett ämne i fokus för vårt samtal. Ämnet vi ska prata om är: elever som går om en årskurs i 
skolan (kvarsittning). 
 
Syftet är att jag vill ta del av era tankar om ämnet. Utgångspunkt för samtalet blir era 
erfarenheter, hur ni tycker och tänker om ämnet. Min förhoppning är att ni själva under 
intervjun samtalar med varandra om ämnet och jag lyssnar mest. Vid halvtid ungefär kommer 
jag att läsa något kort ur några forsknings resultat och be er reagera och samtala om det. 
 
Jag kommer att spela in intervjun med en kassettbandspelare, eftersom jag behöver 
transkribera den (skriva den). Detta är viktigt för att jag ska komma ihåg och kunna analysera 
det vi pratat om på bästa sätt. Jag kommer att fingera namn och andra personliga detaljer så 
att ingen annan än jag kan koppla det som sägs till en specifik person. Materialet kommer 
endast att användas i min forskning och inte på något sätt spridas utanför forskningsområdet. 
 
Min beräkning är att vi sitter i intervjun en timma. Med början kl xx:00. 
 
Eftersom det är av största vikt att vi är tillräckligt många vid intervjun så ber jag er att vid 
förhinder lämna återbud till x eller mig. 
 
Vid frågor ring mig gärna: xxx eller maila: annis916@student.liu.se 
 
Ser fram mot att få möta er! 
 
Vänliga hälsningar Anna Isaksson 
 

 

 

    

mailto:annis916@student.liu.se

