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Abstract 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns det en koppling mellan inkludering och 

lärande för fem intervjuade IMPRO - elever. 

 

Arbetet börjar med att ge en översikt av tidigare forskning kring inkludering och lärande samt 

skolans påverkan. Det teoretiska ramverket som används i detta arbetet är det sociokulturella. 

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer intervjuades fem stycken elever på en medelstor 

gymnasieskola i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och resultaten från de intervjuade 

eleverna tematiserades efter vad eleverna valde att ta upp i intervjuerna.  

 

Elevernas upplevelser kring deras tid som IMPRO elev på gymnasiet är stommen i detta 

arbete. De teman som eleverna tog upp och var mest framträdande var: elevernas syn på sin 

situation och bakgrund, olika anpassningar, lärarens påverkan samt specialpedagogens roll. 

Dessa olika teman påverkar på olika sätt elevernas upplevelser och resultat. Ett övergripande 

tema som är återkommande i samtliga teman är inkludering. Inkludering är framträdande dels 

i samtliga elevers bakgrund på grundskolan på olika sätt men även i deras gymnasiestudier, 

även här på olika sätt. De olika anpassningar som görs främjar i elevernas fall, oavsett om de 

är i det ordinarie klassrummet eller inte, inkludering.  

Eleverna sammanfattar det som att flexibilitet, lärarens upplägg samt läraren som viktiga 

faktorer för att lyckas med sitt IMPRO ämne. 

 

 

 

 

Ämnesord: 

 

Gymnasieskolan, IMPRO, Inkludering, introduktionsprogrammen 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Programinriktat individuellt val (IMPRO) är enligt skolverket (2014) till för de elever som 

saknar viss behörighet men där tanken är att de ska bli behöriga till ett nationellt 

yrkesprogram. Under tiden dessa elever läser upp sina betyg följer de oftast det nationella 

yrkesprogrammet de siktar på fullt ut. Vägen för dessa elever fram tills dess att de är fullt 

behöriga till sitt program kan se väldigt olika ut. Då IMPRO - elever kan sakna olika ämnen 

för att vara behöriga kommer denna rapport enbart fokusera på elever som är antagna till ett 

programinriktat individuellt val (IMPRO) och som saknar grundskolebetyg i ämnet engelska 

årskurs 9. 

 

Detta arbete kommer att behandla IMPRO - elevers upplevelser av att inkluderas i det vanliga 

engelska 5 klassrummet. Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag under hela min 

verksamma tid som lärare/specialpedagog har varit i kontakt med IMPRO - elever på 

gymnasiets yrkesprogram på ett eller annat sätt. Dessa elever har av olika anledningar inte 

klarat engelskan i grundskolan men har genom en så kallad IMPRO - plats på ett 

yrkesprogram blivit antagna till gymnasiet. Vad som är intressant med dessa elever är att 

beroende på hur skolan lägger upp sin IMPRO - undervisning finns det flera olika sätt att 

bedriva undervisning på, till exempel tillsammans med den ordinarie engelska 5 klassen som 

är första engelska kursen på gymnasiet. Ett annat sätt att bedriva IMPRO - undervisningen 

kan vara att eleverna har en egen grupp med en egen lärare utan kontakt med sina 

klasskamrater som läser engelska 5. Enligt skollagen, 17 kap 3§, beskrivs syftet med IMPRO 

undervisningen är att eleven skall få en utbildning som är riktad mot ett nationellt 

yrkesprogram och att de så fort som möjligt ska bli antagen till det programmet (SFS 

2010:800).  

 

Det som är utmanande med dessa elever är att de kunskapsmässigt kan ligga på väldigt olika 

nivåer. Lärarens inställning och bemötande till de elever som inte klarat grundskolans 

engelska kan även vara utmanande. Mitt eget intresse kring ämnet väcktes när jag kom i 

kontakt med en lärare som inkluderade dessa elever i sin vanliga engelska 5 undervisning fullt 

ut, utan att eleverna hade IMPRO - engelska utanför klassrummet. Ännu mer intressant var att 

denna lärare berättade att IMPRO - eleverna ibland presterade bättre än engelska 5 eleverna 
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på vissa moment. Hos mig väcktes ett intresse om inkludering och lärande och hur stor 

påverkan undervisningsupplägget och läraren verkligen har på eleverna.  

Problem som kan uppstå för dessa elever är när eleverna erbjuds att första läsåret läsa enbart 

engelska årskurs 9 för att sedan i årskurs 2 på gymnasiet läsa engelska 5, som är den första 

gymnasiekursen i engelska. Detta kan bli problematiskt då eleverna i dessa fall inte följer sin 

klass fullt ut och har ett schema som blir väldigt påfrestande då de i årskurs 2 på gymnasiet 

skall läsa engelska 5 när deras klasskamrater redan läst kursen. Mot denna bakgrund valde jag 

att intervjua fem stycken elever som blev antagna som IMPRO - elever på ett yrkesprogram 

på gymnasiet och som nu antingen klarat engelska 5, är nära att göra det eller har påbörjat 

engelska 6. Deras upplevelser kring den undervisning de haft som IMPRO - elever i engelska 

kommer att vara stommen i detta examensarbete. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

 

Det övergripande syftet för denna rapport är att ta reda på om det finns det en koppling mellan 

inkludering och lärande för de intervjuade IMPRO - eleverna. För att svara på detta kommer 

detta arbete utgå från två frågeställningar. 

 

Frågeställningarna som jag vill ha svar på är: 

- Hur upplevde eleverna tiden som IMPRO - elev i engelska? 

- På vilket sätt är inkludering anledningen till deras resultat? 

 

1.2 Studiens avgränsning 

 

Studien avgränsas av de fem intervjuer som genomförts med fem olika IMPRO - elever. För 

att ge ett så brett resultat som möjligt valdes olika yrkesprogram på den skola där dessa fem 

elever går. Anledningen till att olika yrkesprogram valdes var för att ge en bredare bild av 

elevernas upplevelser samt om dessa upplevelser var kopplade till enbart den undervisande 

läraren eller till någonting annat. Hade dessa fem intervjuer inte gett tillräcklig data hade 

intervjuantalet utökats. Den data som de fem intervjuerna gav har ansetts vara tillräcklig för 

att besvara på frågeställningarna som ställts upp för denna rapport. 
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2. Aktuella begrepp och tidigare forskning 

 

2.1 Aktuella begrepp 

 

För detta arbetets skull behövs vissa aktuella begrepp klargöras. 

 

IMPRO 

Programinriktat individuellt val (f.d PRIV) eller IMPRO, som det numera heter, är för elever 

som saknar exempelvis betyg i engelska från årskurs nio i grundskolan men har betyg i 

svenska, matematik och minst fyra stycken andra ämnen (Skolverket, 2014). Detta gör att 

dessa elever kan påbörja ett gymnasieprogram med yrkesinriktning och samtidigt läsa upp det 

ämne som de saknar för att bli fullt behöriga. Programinriktat individuellt val eller IMPRO 

måste erbjudas av kommunen och upplägget för detta bestämmer kommunen själv enligt 

skolverket. Tanken är att en IMPRO - plats skall leda till att eleven blir fullt behörig under ett 

år så att eleven läser vidare på programmet som nationell elev. Detta innebär också, enligt 

skolverket (2014), att eleven inte blir inskriven i den nationella klassen förrän eleven är klar 

med sitt obehöriga ämne och tillhör fram till dess introduktionsprogrammen som helhet. Även 

om tanken är att eleverna skall bli behöriga under ett år kan det i vissa fall behövas mer än ett 

år för eleverna att bli behörig inom sitt obehöriga ämne. 

 

Inkludering 

Mitchell (2016) beskriver att inkluderande undervisning som begrepp, i sin mest 

grundläggande form, kan beskrivas med att undervisa elever i behov av särskilt stöd i 

ordinarie undervisningsmiljöer. Viktigt enligt författaren är att poängtera att inkluderande 

undervisning inte enbart handlar om placering utan även mycket mer. Inkluderande 

undervisning beskriver författaren såhär:  

 

 Det handlar om att införa en hel rad åtgärder, inklusive anpassad läroplan, 

 anpassade undervisningsmetoder, modifierad bedömningsteknik och 

 tillgänglighet, som alla kräver stöd för pedagogen på klassrumsnivå. Kort sagt är 
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 inkluderande undervisning en multikomponentsstrategi eller som en 

 megastrategi (Mitchell, 2016, s. 297).  

 

Författaren beskriver även att på senare år har begreppet inkluderande undervisning förändrats 

och blivit bredare genom UNESCO:s definition: 

 

…en process som omfattar omvandling av skolor och andra lärosäten så att de 

tillgodoser alla barns behov – pojkar och flickor, elever från etniska och språkliga 

minoriteter, barn på landsbygden, barn som drabbats av hiv och aids, har 

funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. (Mitchell, 2016, s.297). 

 

Skillnaden mellan integration och inkludering är enligt Mitchell (2016) att integrering handlar 

om att placera elever i behov av stöd i den ordinarie klassen under en kortare tid för att sedan 

lyftas ut till stödgruppen. Författaren fortsätter med att beskriva att inkluderande undervisning 

är en fråga om jämlikhet och rättvisa, vilket har gjort att många länder idag ser inkluderande 

undervisning som en självklarhet. Men även om det i många länder är självklart kan det inom 

landet råda stora skillnader vad gäller tolkningen av inkluderande undervisning. Dessa 

skillnader beror enligt författaren på kulturella skillnader samt ekonomiska och historiska 

aspekter. 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Farell, Dyson, Polat, Hutcheson och Gallannaugh (2007) har forskat kring inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd och den påverkan det har på eleverna i behov av särskilt stöd 

samt deras klasskamrater i England. Författarna beskriver att genom deras forskning ser de 

lite eller inget samband alls med att inkludering av elever i behov av särskilt stöd skulle sänka 

de andra elevernas resultat. Den sänkning av resultat hos de andra eleverna som antyddes 

härleder forskarna till andra faktorer utanför skolan och behandlades således inte i studien. 

Forskningen som genomfördes initierades av att författarna ansåg att stor del av befintlig 

forskning hade tillägnats fördelarna med inkludering och att väldigt lite forskning hade gjorts 

kring den påverkan som inkluderingen hade på de andra eleverna i klassen.  
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Frågan väcktes även vidare av ”regular schools” i England som hade svårigheter med att se 

hur inkluderingen praktiskt skulle genomföras i klassrummen med elever i behov av särskilt 

stöd. Genom forskningen som Farell et. al (2007) gjorde, genom case studies ute på olika 

skolor i England framkom att vissa faktorer var framträdande för att elever i behov av särskilt 

stöd skulle klara sig bra i skolan. Den första gemensamma nämnaren var att det måste finnas 

en flexibilitet mellan att helt enkelt placera en elev i behov av särskilt stöd i ett vanligt 

klassrum och att göra anpassningar för eleven. Dessa flexibla anpassningar kunde innebära att 

eleven inte satt i klassrummet med sina klasskamrater under vissa av lektionerna. En viktig 

aspekt av detta var att kontinuerligt utvärdera de flexibla lösningarna så att eleven blir 

utmanad och kommer vidare i sin utveckling.  

 

Vidare såg Farell et. al (2007) att tankarna kring inkludering var tvungna att finnas hos lärarna 

på skolan. För att vidareutveckla detta menar författarna att tanken om just ordet 

”inkludering” inte behövde finnas hos varje lärare utan mer en tanke om att göra så bra som 

möjligt för varje elev. Att inte enbart fokusera på eleverna i behov av särskilt stöd utan 

faktiskt se till varje elevs bästa var en av framgångsfaktorerna för de skolor som observerades. 

Genom att skolorna hade tankar kring och åtgärder för att öka måluppfyllelsen innefattade 

detta även elever i behov av särskilt stöd och i detta såg författarna inga skillnader i 

högpresterande skolor och lågpresterande skolor kopplat till måluppfyllelse och elever i behov 

av särskilt stöd. 

 

Slutligen såg Farell et. al (2007) att de observerade skolorna inte såg eleverna i behov av 

särskilt stöd som något ”extra” i sin tjänst som tog tid, utan lärarna såg dessa elever som sina 

elever som var deras ansvar. Däremot ansåg de intervjuade lärarna att elever som störde 

lektionerna och ordningen i klassrummet var de som var svårast att hantera. Författarna liknar 

dessa skolors hantering av elever i behov av särskilt stöd och inkludering som ett känsligt 

ekosystem. I detta ekosystem är allt i balans. När det fungerar krävs det däremot endast små 

saker, som till exempel en sjukskrivning av en lärare eller en utåtagerande elev, för att 

ekosystemet skall börja fallera.  
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Powell (2006) skriver om de olika modellerna kring undervisning av elever i behov av särskilt 

stöd och vad som gör att dessa elever inte kommer lika långt i sin utbildning som sina 

jämnåriga klasskamrater. Författaren har i sin jämförelse mellan USA och flera europeiska 

länder identifierat olika sätt att ordna skolan på för elever i behov av särskilt stöd. Tre 

övergripande modeller presenteras för att beskriva vilka former för eleverna som används. 

Den första formen är ett så kallat parallellsystem där Powell beskriver att eleven följer en 

specialskola. Tanken är att skoldagen/kursplanen skall följa den vanliga skolan så långt som 

möjligt. Det andra systemet som författaren beskriver är multi-systemet där eleven går in och 

ut i vanliga skolan samt specialskolan/specialgruppen. Det tredje systemet kallas för en-

spårsystemet där det inte finns några specialskolor utan eleven är i det ”vanliga” klassrummet. 

I sin jämförelse mellan bland annat Tyskland och USA såg författaren att man i Tyskland 

oftare placerar elever i specialskolor än vad man gör i USA. När författaren undersökte vilka 

elever som benämns som elever i behov av särskilt stöd ser han att det även här skiljer sig 

mycket åt länder emellan. Detta gör det svårt att jämföra länder med varandra och hur de 

hanterar elever i behov av särskilt stöd. Vad som enligt författaren både försvårar men även 

kan klargöra lite frågetecken kring organisationen av elever i behov av särskilt stöd är att 

USA har ett multi-system och att Tyskland har ett två-spårsystem. 

 

Fördelarna med multi-systemet som USA använder sig av är enligt Powell (2006) att elever i 

behov av särskilt stöd inkluderas i den vanliga klassen/skolan till skillnad från Tyskland som 

har specialskolan och den vanliga skolan parallellt. Nackdelen med ett multi-system, som 

författaren lyfter fram, är att man väldigt tidigt i barnens skolgång försöker ta reda på vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd och vilka som inte är det. Detta skapar en tidig 

stigmatisering. I Tyskland upplever dessa elever sig, enligt författaren, som mer exkluderade 

men mindre stigmatiserade eftersom de senare i skolgången ”blir” elever i behov av särskilt 

stöd.  

 

Evans och Lunt (2002) skriver om problemen kring inkludering och benämningen 

”responsible inclusion”, ansvarsfull inkludering. Genom Salamancadeklarationen anser 

författarna att många skolor har lagt alltför stor vikt vid inkludering och närmare bestämt full 

inkludering (Svenska Unescorådet, 2008). Det första som författarna tar upp är att ordet 

inkludering betyder olika saker för olika personer vilket gör planeringen kring inkludering 

oerhört problematisk. Författarna börjar med att beskriva att ordet inkludering ersatte ordet 
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integrering där integrering handlade om elever med funktionshinder och 

funktionsnedsättningar. Ordet inkludering innefattar däremot mycket mer än enbart 

funktionshinder och funktionsnedsättning. Enligt författarna innefattar ordet även flera sociala 

aspekter. 

 

Evans och Lunts (2002) undersökning av 60 lärare i England och Wales visade att de största 

farhågorna hos lärarna handlade om exkluderingen av elever med beteendeproblematik. 

Undersökningen visade även att farhågorna hos lärarna var att dessa exkluderade elever med 

beteendeproblematik skulle marginaliseras och kanske hamna i brottslighet. Problemet med 

dessa exkluderade elever är att de ofta blir placerade i specialskolor enligt författarna. Tyvärr 

har specialskolorna väldigt få platser vilket gör att skolorna, enligt författarna, använder 

hemskolning några timmar i veckan som lösning på problemet. I undersökningen visade det 

sig även att väldigt få skolor (13 %) hade en policy kring inkludering och elever i behov av 

särskilt stöd. Sammanfattningsvis visar studien att olika svårigheter ansågs olika svåra/lätta att 

inkludera i det vanliga klassrummet. De lättaste behoven att inkludera var funktionshinder och 

sensomotoriska svårigheter.  De svåraste behoven att inkludera i klassrummet var, enligt 

studien, beteendeproblematik, autism och elever med flera olika svårigheter och diagnoser. 

 

Avramidis och Norwich (2002) undersökte i detalj lärares attityder och beskriver i sin artikel 

att lärarnas attityder mot elever i behov av särskilt stöd är en av de största faktorerna som 

påverkar om eleven känner sig inkluderad eller inte. Detta innebär enligt författarna att om 

lärarna på exempelvis en skola inte har samma tankar kring inkludering så kommer eleverna 

att behandlas olika. Olikheterna beror till viss del på relationen som läraren har till eleven, 

men till största del på vilka svårigheter eleven har. Vad författarna anser vara intressant är att 

ju större svårigheter eleven har så kommer samma lärare hävda att full inkludering för en elev 

med mindre svårigheter till full exkludering för en elev med större svårigheter. 

Undersökningen visar att trots att skolor har policys kring inkludering så kommer inte lärarnas 

attityder vara det som till sist påverkar om elev är inkluderad eller inte, utan det är 

flexibiliteten. Flexibiliteten i främst resurser är den faktor som är avgörande för att fler elever 

känner sig inkluderade. Flexibiliteten genom resurser anser författarna vara till exempel 

specialpedagogen som den stöttande externa personen som läraren kan vända sig till för stöd 

och stöttning. Författarna avslutar sin artikel med att poängtera att det förebyggande arbetet 
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kring eleverna, oavsett om det gäller pengar, personal eller lokaler, måste göras före en elev i 

behov av särskilt stöd inkluderas fullt ut i den vanliga klassen. 

 

Ingestad (2006) beskriver i sin avhandling Dokumenterat utanförskap elever som inte når 

målen och har svårigheter att komma vidare till gymnasiestudier. Författaren beskriver att det 

i svensk skola finns policys på många skolor om hur dessa elever i behov av särskilt stöd skall 

nå sina mål. Trots detta går var tionde elev ut grundskolan utan betyg och saknar då betyg i 

något eller några ämnen. Detta innebär att det finns en stor skillnad mellan tanke och 

verklighet och att det är eleverna som kommer i kläm. Genom intervjuer med rektorer 

framkom att det är främst på grund av ekonomiska anledningar som stöd uteblir och att 

måluppfyllelsen sjunker. Flera av de intervjuade rektorerna ansåg att stöd i den ordinarie 

skolverksamheten är att föredra. Trots dessa insikter visar undersökningen att en tydlig gräns 

skapats mellan elever i behov av stöd och elever i behov av särskilt stöd. Stödverksamheterna 

som går parallellt med den ordinarie verksamheten har ökat och genom detta har även 

kategoriseringen ökat enligt författaren. Kategoriseringen samt att ungdomar placeras i 

homogena grupper är något som i undersökningen har visat sig minska måluppfyllelsen. 

 

Henriksson (2009) beskriver i sin studie hur ungdomarnas upplevelser i skolan påverkade 

dom och var närvarande även i deras dagliga liv. Ungdomarnas upplevelser av lärare är något 

som framkommer tydligt enligt författaren. ”En lärare ska inte bara vara lärare” (s.70) 

beskriver en av de intervjuade eleverna. Detta innebär att relationen mellan lärare och elev är 

viktig och författaren fortsätter genom att beskriva resultaten av studien:  

 

…upplevelser av att misslyckas i skolan har mer att göra med den pedagogiska 

relationen mellan lärare och elev än relationen mellan eleven och hennes eller hans 

lärande av specifika skolämnen. (Henriksson, 2009, s.71)  

 

De intervjuade eleverna i Henrikssons (2009) studie visar att de skolminnen som eleverna 

hade ofta handlade om hur läraren undervisande och inte så mycket om vad som 

undervisades. Detta styrker lärarens påverkan och vikten av relationen till eleverna. De elever 

som författaren träffade under studiens gång beskrev även att de upplevde sig ignorerade av 
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lärare och till och med övergivna i vissa fall. Känslan hos eleverna var att skolan hade gett 

upp hoppet om dom.  

 

Nilholm (2012) beskriver att inkluderingen av elever skall ses som en tillgång eftersom alla är 

olika och kan bidra med olika saker till lärandet. Författaren vill genom detta påpeka att det 

handlar om så mycket mer än att bara placera elever i ett klassrum och kalla det inkludering. 

Många gånger ses elevernas olikheter av skolan som något som är en brist hos den 

individuella eleven. I detta ”bristperspektiv” blir det lätt, enligt författaren, att enbart titta på 

till exempel elevens brister i hans/hennes sociala bakgrund. Bristperspektivet kommer enligt 

författaren också att spela en stor roll när det gäller elever som har någon form av 

funktionsnedsättning. Detta blir då elevens individuella anledning till skolsvårigheter. 

 

Ett sätt att se på skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder beskriver 

författaren på följande sätt:  

 

I ett funktionshinderperspektiv brukar man skilja mellan funktionsnedsättningen och 

funktionshindret där funktionsnedsättningen är den brist som lokaliseras till individen 

medan funktionshindret uppstår i individens relation till miljön. (Nilholm, 2012, s.63) 

 

Författaren fortsätter med att beskriva att många gånger blir eleverna ”bärare” av de problem 

som skolan inte riktigt klarat av. Eleven tar då dessa brister från sin undervisningsmiljö med 

sig till nästa undervisningsmiljö. I dessa fall behöver särskilt stöd sättas in enligt författaren. 

Vad som kan problematisera det särskilda stödet är att det då kan innebära att det särskilda 

stödet också kan vara i form av en pedagogik som inte passar eleven och således skapa mer 

negativitet. Nilholm (2012) avslutar med att poängtera att undervisningsmetoder som blir 

”mer av samma” inte gynnar eleven utan man måste hitta det specifika för just den eleven om 

lärande skall ske. 
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3. Teoretiskt ramverk: Sociokulturell teori 

  

Fokus för denna uppsats ligger på elevernas upplevelser i skolans kontext och hur lärandet 

sker i de undersökta situationerna. Med detta syfte kommer därför sociokulturell teori 

användas som teoretisk ramverk för att tolka resultaten. Vygotsky (1978), som är grundare för 

denna teori, anser att lärande sker i en kontext, ett sammanhang. Lärandet som sker måste 

analyseras i relation till sammanhang för att skapa en förståelse. Kommunikationen är en stor 

del i denna teori vilket gynnar denna uppsats då elevernas upplevelser, genom intervjuer, är i 

fokus. I skolan och dess undervisningsmiljöer är det enligt det sociokulturella perspektivet 

som den verkliga utvecklingen sker. Samspelet mellan elev och elev men även mellan lärare 

och elev är det som enligt denna teori påverkar elevernas psykologiska utveckling. Skolan 

som kontext är väldigt speciell, enligt Vygotsky, då denna innehåller speciella regler för hur 

budskap tas emot av eleverna.  

 

Säljö (2000) beskriver vikten av den kontext som eleverna befinner sig i och hur denna kan 

påverka. Författaren beskriver att elever kan till exempel lösa en uppgift inom 

samhällskunskap på rätt sätt enligt att utläsa en tabell. När samma uppgift ges inom en 

matematiklektion så löser eleverna uppgiften helt fel då kontexten är helt annan. Detta innebär 

enligt författaren att kontexten både kan hjälpa och stjälpa eleven i skolan. 

 

Den sociokulturella teorin lägger sin vikt, enligt Vygotsky (1978), på att människors sociala 

och kulturella sammanhang spelar stor roll. Detta blir ytterst tydligt inom skolan då det finns 

olika kontexter som får eleverna att handla på olika sätt. Inom skolan anser Vygotsky även att 

allt lärande sker i samband med andra kamrater eller vuxna där de vuxna hjälper barnen att nå 

sin potentiella utvecklingszon (1978). Denna potentiella utvecklingszon benämns även som 

den nära utvecklingszonen.  

I en historisk bakgrund så poängterar Nilholm (2016) att den ryske forskaren Vygotsky har 

varit den som inspirerat det sociokulturella perspektivet mest. Vad som är viktigt att 

poängtera enligt författaren beträffande Vygotskys forskning var att han arbetade med ett fast 

ramverk där huvudtanken var att människan måste förstås i ett historisk sammanhang. Efter 

dessa biologiska principer är det de sociala och kulturella sammanhangen som blir vitala för 

utvecklingen för barn och ungdomar.  
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

Då denna rapport syftar till att undersöka IMPRO - elevers upplevelser ansågs en empirisk 

undersökning av kvalitativ art mest lämplig. Backman (2008) beskriver skillnaden mellan 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar med att kvantitativa undersökningar syftar till att 

samla in exempelvis data och föra statistik via enkäter. Då elevernas upplevelser står i fokus 

för denna rapport ansågs den kvalitativa undersökningen mest lämplig då relationer och 

upplevelser skulle studeras och inte upplevelser i förhållande till statistik. Då elevernas 

berättelser kunde skilja sig avsevärt mellan varandra valdes en semistrukturerad intervjuform.  

 

Kvalitativa intervjuer syftar till att få ut fylliga svar som inte är styrda efter ett formulär samt 

att den intervjuade skall vara i centrum (Bryman, 2011). Då eleverna kan frångå de 

teman/frågor som ställs behöver inte detta betyda att deras svar är irrelevanta utan snarare att 

intervjun har tagit en annan riktning. Författaren beskriver detta fenomen som att intervjun 

kan avvika i stor utsträckning och vara flytande vilket kan innebära att nya frågor kommer 

upp till ytan som kan vara relevanta för studien. Även om detta riskerar validiteten enligt 

författaren så är det att föredra när man vill undersöka upplevelser hos de intervjuade.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Urvalet till denna rapport gjordes genom målinriktat urval som Bryman (2011) beskriver. Då 

fokus för denna rapport var IMPRO - elever i engelska som var i slutet av sin utbildning och 

eventuellt hade klarat även engelska 5 blev det ett målstyrt urval för att intervjua dessa elever.  

 

Undersökningsgruppen som valdes var fem elever varav två manliga och tre kvinnliga som 

går på olika yrkesprogram på samma skola. Dessa fem elever kommer sommaren 2017 att ta 

studenten och har således kort tid kvar av sin tid på gymnasiet. Vad som gagnar denna rapport 

är att dessa elever har cirka tre år av gymnasiestudier att se tillbaka på när det gäller IMPRO - 

engelska samt engelska 5. Eleverna valdes ut via kontakt med specialpedagogen på skolan. 
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Dessa elever går på en gymnasieskola med ca 750 st elever i södra Sverige. Elevernas namn 

som presenteras nedan är fiktiva namn för att anonymisera eleverna. 

 

Eva var den första eleven som intervjuades av mig på skolan där hon går. Eva går nu sista året 

på restaurang och livsmedelsprogrammet där hon innan detta program gick ett år på 

introduktionsprogrammet. Eva har således fyra år totalt på skolan. Anledningen till att Eva 

gick introduktionsprogrammet först var att hon saknade betyg i flertalet ämne vilket gjorde att 

hon inte kunde bli antagen som IMPRO - elev första året, utan var tvungen att läsa upp några 

betyg först för att kunna bli antagen. Eva intervjuades i ett litet grupprum mittemot där 

specialpedagogen hade sin studieverkstad. Ljudinspelningen skedde med Ipad. 

 

Johan var den andra eleven som intervjuades direkt efter att Evas intervju var klar. Johan går 

också sista året på gymnasiet, på handels och administrationsprogrammet. Johan intervjuades 

även han i samma grupprum som Eva, med Ipad som ljudupptagnings metod. 

 

Anna var den tredje eleven som intervjuades och den första som intervjuades via telefon. Då 

Anna var ute på praktik skedde de första konversationerna via Facebook så att vi kunde 

bestämma tid för telefonintervjun så att den inte störde hennes praktik. Samtalet skedde under 

en av Annas pauser på praktiken. Anna går på handels och administrationsprogrammet i 

samma klass som Johan.  

 

Sigge var den fjärde eleven som intervjuades och den andra som intervjuades via 

telefonintervju. Även Sigge kontaktades via Facebook för att bestämma detaljer kring när det 

gick bra att ringa under praktiken då även han var ute på praktik. Sigge går sista året på 

restaurang och livsmedelsprogrammet i samma klass som Eva. 

 

Petra var den sista eleven som intervjuades och den tredje som intervjuades via 

telefonintervju. Likt Sigge och Anna kontaktades Petra via Facebook för att bestämma de 

sista detaljerna kring när det var lämpligt att ringa under hennes praktikperiod. Petra går sista 

året på restaurang och livsmedelsprogrammet i samma klass som Sigge och Eva. 
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4.3 Genomförande 

 

Genomförandet av datainsamlingen skedde genom intervjuer. Två av intervjuerna gjordes på 

plats på skolan då eleverna och jag hade bestämt tid denna dag. De tre andra intervjuerna 

gjordes via telefonintervjuer. Anledningen till att tre intervjuer skedde via telefon var att dessa 

tre elever var svåra att få kontakt med samt att de datum vi bokade för att träffas på skolan 

fick eleverna förhinder. Genomförandet av intervjuerna försvårades även av diverse 

studiedagar samt att eleverna har långa perioder av APL – praktik vilket gör det svårt för dem 

att träffas på skolan om de exempelvis har praktik i en annan stad. Med hjälp av 

specialpedagogen på skolan samt det sociala nätverket Facebook kunde jag få kontakt med de 

tre elever som fått förhinder de gånger vi bokat inför att träffas på skolan.  

 

De två första intervjuerna skedde på plats på skolan med Eva och Johan i ett grupprum i 

närheten av där specialpedagogen hade sin studieverkstad. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning via en Ipad varav eleverna först godkände att de blev inspelade med 

ljudupptagning. De tre andra intervjuerna med Anna, Sigge och Petra skedde via telefon med 

nedskrivning av noteringar/meningar direkt på datorn. Vid intervju med Anna, Sigge och 

Petra skedde således ingen ljudupptagning av intervjuerna.  

 

Samtliga intervjuer varade ca 15 – 20 minuter beroende på den intervjuade eleven. I vissa fall 

hade eleverna inte mer tid att avsätta till intervjun på grund av raster på praktiken. I vissa av 

fallen var eleverna väldigt fåordiga vilket gjorde att efter frågorna var eleven tyst och 

utvecklade inte sina svar något nämnvärt. Det var enbart i telefonintervjuerna som fåordighet 

förekom. 

 

4.4 Bearbetning 

 

Bearbetningen av datamaterialet som insamlades via intervjuerna bearbetades via 

anteckningar direkt efter intervjuerna med Eva och Johan. Vid intervjuerna med eleverna 

Anna, Sigge och Petra bearbetades anteckningar direkt efter att samtalet var slut för att inte 

glömma något av innehållet i intervjuerna då ingen ljudupptagning hade gjorts. Datamaterial 
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från samtliga intervjuer transkriberades senare på dagen där relevant material transkriberades 

ordagrant. Bearbetning skedde även genom att läsa igenom transkriberingen flertalet gånger 

för att inte missa viktig information. I alla intervjuerna fanns delar av information från 

eleverna som var irrelevant för denna rapport. Delar som inte ansågs vara relevanta för denna 

rapport var bland annat hur de har det på praktiken och hur de har gillat själva skolan med 

mera.  

 

För denna rapport valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom fokus för 

denna rapport är att analysera de intervjuade elevernas upplevelser. Kvale och Brinkman 

(2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun på följande sätt: 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa; 

den syftar inte till kvantifiering. Den har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar 

av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld; den arbetar med ord, inte 

med siffror. Den kvalitativa intervjuns precision i beskrivningen och stringens i 

tolkningen av meningen motsvarar exaktheten i de kvalitativa måtten.(s.47) 

 

Författarna beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju som något som är en blandning av 

professionellt samtal och vardagligt samtal med målet att samla information som kan 

användas för att förstå de intervjuades livsvärld. I denna livsvärldssträvan är det viktigt att 

som intervjuare vara fördomsfri men även sträva efter fördomsfria beskrivningar från de 

intervjuade. I dessa intervjuer är det även, enligt författarna, viktigt att skilja på att samtalet 

sker på två plan, nämligen faktaplanet och meningsplanet. För att få ut så mycket som möjligt 

på båda plan är det viktigt att även lyssna in vad som sägs mellan raderna av de intervjuade.  

 

Vid kvalitativa intervjuer anser Kvale och Brinkman (2014) att man även skall vara medveten 

om att det är en ytterst mellanmänsklig situation. I denna situation påverkar både jag som 

intervjuare men även den som intervjuas. Detta innebär att det blir ett utbyte, vad som 

däremot är viktigt att inse är att det kan finnas risker med detta enligt författarna. De risker 

som finns är att själva fokus för intervjun kan vara ångestskapande vilket leder till försvar hos 

den intervjuade.  
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Kvale och Brinkman (2014) beskriver även att kvalitativ innehållsanalys är väldigt viktigt vid 

dessa former av kvalitativa undersökningar. I bearbetningen av innehållet från intervjuerna 

finns en stor del likheter men även en stor del skillnader, och dessa är även viktiga att 

poängtera enligt författarna. I bearbetningen av innehållet från intervjuerna kom flertalet 

teman upp som gjorde uppdelningen i resultatdelen mer överskådlig. De teman som framkom 

var relevanta för frågeställningen och syftet för denna rapport. Genom denna tematiserade 

bearbetning hoppas jag kunna göra någon form av kvalitativ generalisering som slutsats för 

denna rapport.  

 

4.5 Tillförlitlighet 

 

Bryman (2011) beskriver att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är 

att i kvantitativa undersökningar är reliabiliteten viktigast samt att undersökningen är 

strukturerad och tydlig. Även om reliabiliteten är att sträva efter i kvalitativa undersökningar, 

likt denna, blir intervjupersonens upplevelser det vitala. Reliabilitet, som begrepp, i denna 

rapport baserar sig på tankarna om att reliabilitet i relation till ett resultat kan reproduceras 

och ge samma resultat igen (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

Validiteten i denna rapport tolkas till den giltighet, sanning, som de intervjuade eleverna 

förmedlar om sina upplevelser. Då semistrukturerade kvalitativa intervjuer användes vid 

intervjuerna kan validiteten ifrågasättas då eleverna inte kan berätta helt fritt om sina 

upplevelser. Däremot visar de intervjuades svar på en stor pålitlighet då de var tämligen fria 

att prata om sina upplevelser utan att de frågor jag hade styrde eleverna i någon, enligt mig, 

riktning som skulle kunna påverka validiteten. 

 

Pålitligheten från de intervjuade anser jag vara hög då de är i slutet av sin utbildning och kan 

se tillbaka på sin utbildning på ett moget sätt. Sannolikheten att eleverna skulle försköna sina 

berättelser anser jag inte vara så trolig då samtliga intervjuade beskriver både positiva och 

negativa upplevelser kring sina studier.  
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4.6 Etik 

 

De fyra krav som nämns enligt Vetenskapsrådet (1990) är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Alla dessa fyra krav anses vara uppfyllda i intervjuerna. Samtliga intervjuade elever är 

myndiga och har fått information muntligt och skriftligt om intervjun/undersökningen och att 

de är fria att tacka ja eller nej. Samtyckeskravet är även uppfyllt då eleverna har varit 

medvetna om att informationen i intervjuerna ska användas i forskningssyfte enbart och att de 

inte kommer användas till något annat. De intervjuade elevernas riktiga namn används inte 

heller i denna rapport vilket uppfyller konfidentialitetskravet.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Studiens resultat är uppdelad i fem olika kategorier baserat på det som de intervjuade eleverna 

tog upp i intervjuerna. Följande teman framkom flertalet gånger: elevernas syn på sin 

situation och bakgrund, olika anpassningar, lärarens påverkan samt specialpedagogens roll.  

 

5.1 Resultat 

 

Elevernas syn på sin situation samt bakgrund 

 

Samtliga intervjuade elever beskriver sina upplevelser som IMPRO - elever på ett 

yrkesprogram som övervägande positivt. Denna positiva syn på sin skolgång kommer sig av 

olika anledningar för alla de intervjuade eleverna. Då eleverna går sista året på gymnasiet 

kunde de se tillbaka på hela sin skolgång och beskriva alla år de gått på skolan detaljrikt. De 

intervjuade eleverna beskriver även att det var stor skillnad mellan att gå på högstadiet och på 

gymnasiet. Temat med koppling till grundskolan är återkommande i alla intervjuerna med 

eleverna. Grundskolan är således deras bakgrund som kommer fram i intervjuerna. På olika 

sätt har alla dessa intervjuade ungdomar haft svårigheter i grundskolan och till viss del på 

gymnasiet, vilket de också beskriver i intervjuerna. Eva beskriver på följande sätt sin 

gymnasietid:  

 

”Hur lärarna la upp studierna och att de plockade så att de passade mig och inte 

bara alla andra. Jag gjorde det mesta i min takt så att jag skulle klara av det lättare. 

Att stressa på går inte då stänger jag ner.”.  

 

Evas beskrev hur ändringen av upplägg och anpassning påverkade henne på ett positivt sätt. 

Även Johan beskriver hur skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet gynnade honom: 

  

”Framförallt att man får mer hjälp här på gymnasiet och det underlättade ju en del.”  
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Johans positiva attityd mot gymnasiet och relativt negativa attityd mot grundskolan kan ha att 

göra med Johans upplevelser kring hanteringen av hans utredning då han beskriver följande: 

 

”Mer hjälp här direkt vilket jag inte fick där. På grundskolan var inte min utredning 

klar vilket gjorde att jag inte fick hjälp. Hade jag fått min utredning tidigare hade jag 

nog fått mer hjälp tidigare. Lärarna hjälpte mig inte så mycket på grundskolan de 

hade mest sina lektioner och sen var det klart liksom. Jag blev även lurad av en lärare 

att jag skulle klara engelska grund om jag kom till sommarskolan efter nian. Han sa 

till mig att om jag gick de två veckorna på sommarskolan så skulle han inte 

underkänna mig men jag blev underkänd ändå.” 

 

Känslan av att ha blivit lurad av grundskolan återkommer även hos Sigge och Petra då även 

dessa elever gick sommarskola och blev ”lovade” betyg i engelska. Petra beskriver på 

följande sätt:  

 

”Lärarna ljög om att om att jag var på sommarskolan så skulle jag klara engelska 

grund.  Gjorde alla uppgifter och allt som de sa men blev inte godkänd ändå.” 

 

Johan och Petra och Sigge gick sommarskola på grundskolan innan de började gymnasiet och 

blev således påverkade av nederlaget som skedde på sommarskolan efter att blivit ”lovade” 

betyg i engelska grund om de hade full närvaro. Eva och Anna var de elever som inte hade 

gått sommarskola innan de påbörjade gymnasiet. Dock beskriver Anna liknande upplevelser 

som Petra, Sigge och Johan:   

 

”De såg inte vad jag hade för problem. Såg det försent. Då hade jag redan kämpat 

och fuskat för att försöka klara det. Efter utredningen så blev det ingen skillnad.”    

 

Eva gick först ett år på introduktionsprogrammet då hon saknade betyg i matematik, svenska 

och engelska och har således fyra år på skolan. Eva har svårare att komma ihåg hur det var på 

grundskolan, däremot ser hon steget från grundskolan samt tiden på IM som de största 

förändringarna för henne: 
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”För mig så var det steget från högstadiet som gjorde stor skillnad. Jag klarade 

matten 1 året på IM bland annat, jag gick sedan på RL och fortsatte där att läsa med 

lärare X och detta gick jättebra. Jag gjorde även engelska 5 med samma lärare. 

Kändes som om allt lossnade när jag kom hit till skolan och fick hjälp.” 

 

Olika anpassningar 

 

En av de olika anpassningar som eleverna beskriver är att ha engelska grund tillsammans med 

sina klasskamrater i engelska 5 klassrummet. I samtliga intervjuer har eleverna på något sätt 

haft engelska tillsammans med sina klasskamrater som läste engelska 5.  

Eva beskriver att en av hennes anpassningar var att ha engelska med sina klasskamrater i 

engelska 5 klassrummet:  

 

”Vi hade en stökig klass med väldigt många och då kunde jag inte koncentrera mig. 

Jag tyckte mer om mindre grupper så jag kunde koncentrera mig.” 

 

Anledningen till att Eva kanske var lite obekväm med stora klasser kan vara att på 

introduktionsprogrammet som hon gick satt hon enbart i mycket små grupper. Även fast Eva 

ibland inte kunde koncentrera sig beskriver hon att hon tog hjälp för att klara lektionerna:  

 

”Jag tog hjälp av kompisar bredvid och sen att jag hade lite extra lektioner och till 

exempel gå till specialpedagogen. Det gjorde mycket.” 

 

Även Anna och Petra tog hjälp av sina klasskamrater för att klara av uppgifterna i 

klassrummet när klasskamraterna hade engelska 5 och Anna beskriver på följande sätt:  

 

”Jag har bett klasskamrater om hjälp i engelska 5 och det har funkat bra. I det stora 

hela så har jag fått mycket hjälp med engelskan. Ibland har det funkat jättebra och 

ibland lite sämre.”. 
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Vad Petra beskriver är att även hon tog hjälp av klasskamraterna. Hon beskriver följande:  

 

”Vågade inte fråga för mycket i engelska 5 klassrummet för att verka dum i huvudet. 

Klasskamraterna hjälpte mig mycket men ville inte störa för mycket. Ibland tittade jag 

på film för att inte störa.”.  

 

Detta innebär att även om Petra tyckte att det fungerade med att ta hjälp av klasskamraterna så 

ville hon inte göra det för mycket då risken var att verka ”dum i huvudet”. 

 

Vad Eva, Anna och Petra beskriver är att de ibland, och kanske till och med ofta, kände sig 

utanför beroende på vilken uppgift som klassen jobbade med. Var det en svår uppgift som 

eleverna behövde mycket hjälp med för att klara av, så kände de sig mer utanför än om det var 

en lättare uppgift de kunde klara själva utan hjälp från klasskamraterna. Nästan alla de 

intervjuade eleverna hade även tider då de träffade en annan lärare för att läsa engelska 

utanför klassrummet. 

Johan beskriver sitt sätt att se på engelskan som bedrevs utanför engelska 5 klassrummet:  

 

”Man lärde sig engelska typ från grunden också så det blev ett steg till typ. För att jag 

låg typ på gränsen till engelska 5. Så jag klarade det väldigt bra ändå för jag klarade 

grundskolans nationella så något måste ha blivit rätt ju. Det blev jag glad för. Det har 

varit ett bra upplägg typ.” 

 

På dessa lektioner beskriver eleverna att de ibland jobbade med material från engelska 5 

klassrummet samt att de ibland jobbade med enbart engelska grund material. Anledningen till 

detta, enligt de intervjuade eleverna, var beroende på vilka uppgifter som engelska 5 läraren 

gav dem och om nationellt prov var på gång för engelska grundskolan. Anna är den enda av 

de intervjuade eleverna som inte hade någon extra undervisning utanför klassrummet. 

Anledningen till att Anna inte hade undervisning utanför engelska 5 klassrummet var enligt 

eleven att läraren ansåg att hon låg så pass nära godkänt till engelska grund och klarade 
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engelska 5 uppgifterna utan problem. Således gjorde Anna aldrig uppgifter utanför 

klassrummet på engelska grundnivå.   

 

Anna beskriver sin lärare på följande sätt:  

 

”Läraren var bra och förklarade på ett annat sätt.”. 

 

Klassrumsklimat och inkludering 

 

I alla intervjuerna har både positiva och negativa aspekter tagits upp kring inkludering och 

utanförskap kopplat till att eleverna hade engelska tillsammans med engelska 5 

klasskamraterna. Vad som är tydligt i två av de fem intervjuerna är att eleverna själva har 

varit delaktiga till att skapa ett positivt klimat. Anna beskriver sitt sätt att hantera 

klassrumsklimatet: 

 

 ”Jag gjorde inte en grej av det att jag var IMPRO - elev. Jag fick samma uppgifter 

som dom andra för det mesta. Ibland var det lite jobbigt och jag kände mig lite 

utanför. Mest för att jag visste att jag inte var klar med grundskolans engelska och 

mina klasskamrater var det.”  

 

Då Anna och Johan går i samma klass beskriver även Johan hur han på liknande sätt som 

Anna hanterade situationen i klassrummet:  

 

”Jag kände mig som en i gänget liksom. Jag berättade för alla i klassen i början att 

jag inte klarat engelska grund och de tog emot det väldigt bra. Jag kände mig absolut 

inte utanför. Jag tycker att man skall lägga alla kort på bordet så att man kan få all 

hjälp.” 
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Anna och Johan var väldigt öppna mot sina klasskamrater när de började skolan med att de 

inte var klara med engelska grund och beskriver att de på så sätt eliminerade mycket av 

frågetecknen kring just IMPRO - engelskan för deras del.  

 

Eva, Sigge och Petra som går i samma klass kände sig ibland utanför. I samtliga fall var det 

när uppgifterna var för svåra eller för omfattande. Petra beskriver en av situationerna såhär: 

 

 ”Speciellt när de andra kunde svara lätt och inte jag. Jag fick mycket hjälp av mina 

klasskamrater x och y.”  

 

Vad som enligt eleverna hjälpte dom att känna sig inkluderade var att de tog hjälp av sina 

klasskamrater och läraren. Anna och Johan var mer aktiva att skapa ett gott klimat i 

klassrummet, även om klassen som helhet kan ha varit en bidragande faktor då den inte 

beskrivs som stökig.  

 

I den mer stökiga klassen, som Petra, Sigge och Eva går i, känner således samtliga elever i 

klassen sig någon gång utanför i engelska 5 klassrummet. I Johans och Annas klassrum verkar 

deras öppenhet gentemot övriga elever ha skapat ett mer positivt klimat även om deras klass 

kan ha varit lugnare från början. 

 

Lärarens påverkan 

 

Att lärarens påverkan är stor tas upp av samtliga intervjuade elever då de på olika sätt 

beskriver hur lärare, både på gymnasiet och grundskolan, påverkade dem både positivt och 

negativt. Eva beskriver att läraren gjorde ett bra upplägg och plockade ut bitar av engelska 5 

till henne som passade perfekt till hennes nivå. Eva beskriver även att olika lärare kan fungera 

till olika elever på följande sätt:  
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”Man hittar ju olika lärare man kopplar med och ibland kopplar man inte och förstår 

inte varandra och då funkar det inte. Det har jag haft svårt med väldigt mycket på 

grundskolan.”.   

 

I grundskolan beskriver Johan att alla elever i klassen hade samma upplägg och att detta inte 

fungerade då Johan inte visste var han befann sig i engelskan. Vidare beskriver Johan sina 

upplevelser kring lärarna på grundskolan kontra gymnasiet på följande sätt: 

 

”Mer hjälp här direkt vilket jag inte fick där. På grundskolan var inte min utredning 

klar vilket gjorde att jag inte fick hjälp. Hade jag fått min utredning tidigare hade jag 

nog fått mer hjälp tidigare. Lärarna hjälpte mig inte så mycket på grundskolan de 

hade mest sina lektioner och sen var det klart liksom.”.    

 

På liknande sätt beskriver även Anna, Sigge och Petra att lärarens upplägg till hela klassen i 

grundskolan inte fungerade då de hade behov av stöd. Anna beskriver även väldigt tydligt:  

 

”Tyckte inte om lärarna i grundskolan.”.  

 

Kanske är det så att Annas lärare i grundskolan påverkade Anna mer än vad Anna först 

beskrev, då hon uttryckte följande angående lärarens påverkan:  

 

”Lite kanske. Har ändrat mitt sätt att se på engelskan. Ibland kul att förstå och ibland 

bara skit. För det mesta skit.”  

 

Att Anna i början av svaret enbart tror att läraren påverkat henne lite men sedan ändrar sig till 

att avsluta med ”skit” skulle kunna innebära att hon genom sitt svar ändrade sin tanke om 

lärarens påverkan.  Johan beskriver till skillnad från Annas grundskolelärare att lärarna på 

gymnasiet gav en annan sorts hjälp:  
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“Framförallt att man får mer hjälp här på gymnasiet och det underlättade ju en del. 

Lärarna har förstått liksom att jag var IMPRO - elev och hjälpt mig rätt. Det tyckte 

det var bra att jag fick så mycket engelska som möjligt. Utan att ta för stora steg.” 

 

Trots att Anna hade tråkiga upplevelser av sina lärare i grundskolan beskriver hon samma 

gymnasielärare som Johan på följande sätt:  

 

”Har funkat bra. Jag har fått mycket hjälp. Jag har även haft bra lärare. Har haft två 

lärare tror jag och båda var bra. Lärde mig mycket av lärarna och de hjälpte mig att 

få klart saker.”.  

 

Den engelska 5 lärare som både Johan och Anna hade verkar ha stöttat och visat förståelse för 

både Johans och Annas engelska och deras individuella behov. Detsamma gäller för Eva, 

Sigge och Petra där de också tar upp det positiva kring läraren som de hade i engelska utanför 

klassrummet. Eva beskriver upplägget med läraren på följande sätt:  

 

”Men jag fick även extra lektioner med lärare X. Gjorde sedan nationellt prov med 

lärare X och klarade det och fick betyg.”.  

 

Även Sigge beskriver läraren som de hade engelska med utanför klassrummet som:  

 

”Läraren jag hade var bra och brydde sig liksom. ”.  

 

Petra har dock en blandad känsla inför samma lärare när hon beskriver det på följande sätt:  

 

”Funkade bra med läraren. Fick mig igenom men det tog 1,5 år.”.  

 

Att det just tog 1,5 år för Petra att bli klar med IMPRO - engelskan kan bero på flera olika 

orsaker som läraren kanske inte har kunnat påverka. Petras kunskaper inom engelska kan 
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exempelvis ha varit relativt låga när hon kom till skolan vilket kan ha gjort att det behövdes 

längre tid för henne att bli klar med engelskan än Sigge och Eva. Att denne lärare brydde sig 

och såg eleverna tolkar jag som en framgångsfaktor för eleverna. Denne lärare såg även deras 

behov och gjorde olika upplägg till alla elever med en tydlighet som eleverna verkade 

uppskatta.  

 

Specialpedagogens roll 

 

Specialpedagogen och dennes arbete tas upp av 3 av 5 intervjuade elever. Eva beskriver på 

vilket sätt hon träffade specialpedagogen på skolan:  

 

”… sen att jag hade lite extra lektioner och till exempel gå till specialpedagogen. Det 

gjorde mycket.”  

 

Likadant ansåg Johan att specialpedagogen gjorde skillnad:  

 

”Här på gymnasiet fick jag hjälp och fick kontakt med en specialpedagog som hjälpte 

mig mycket.” 

 

Johan nämner även att specialpedagogen visade olika tekniska hjälpmedel, något som eleven 

inte kommit i kontakt med på grundskolan, vilket även detta hjälpte honom vidare med sin 

engelska. Anna nämner specialpedagogen och visste var denne fanns och att eleven kunde få 

hjälp där. Dock var hon väldigt få gånger där. Sigge beskriver att:  

 

”Jag fick kontakt med specialpedagogerna på skolan nästan direkt typ samma vecka 

som jag började.”.  

 

Dessa elever visar att specialpedagogen var synlig i verksamheten och stöttade eleverna med 

till exempel tekniska hjälpmedel som i Johans fall.  
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5.2 Sammanfattning av resultaten 

 

Samtliga intervjuade elever har beskrivit i intervjuerna de positiva och negativa aspekterna 

med att ha engelska tillsammans med sina engelska 5 klasskamrater. De intervjuade eleverna 

som hade engelska utanför klassrummet med en lärare beskriver att detta också har varit bra 

och har varit en bidragande faktor till att de klarat engelska grund samt i vissa fall även 

engelska 5. Johan och Anna har även varit mer aktiva och i viss mån delaktiga till att skapa ett 

lärklimat som gynnade båda. Eva, Sigge och Petra beskriver att de oftare kände sig utanför i 

engelska 5 klassrummet än vad Johan och Anna beskriver. Eva, Sigge och Petra beskriver 

även att klassen bitvis kunde vara ganska stökig vilket kan ha påverkat lärklimatet negativt 

och således även deras upplevelser i klassrummet.  

 

5.3 Teoretisk tolkning 

  

I detta avsnitt kommer min undersökning av dessa elevers upplevelser samt resultat att 

analyseras med hjälp det teoretiska ramverket för denna uppsats. 

 

För att finna mönster i intervjuerna delades resultaten upp i olika teman som var frekvent 

förekommande i samtliga intervjuer. De teman som utkristalliserades var: elevernas syn på sin 

situation samt bakgrund, olika anpassningar, klassrumsklimat och inkludering, lärarens 

påverkan samt specialpedagogens roll. Inom dessa övergripande teman visar sig flera 

liknande mönster men även skillnader till viss del.   

 

Det övergripande syftet för denna rapport var att undersöka om det fanns en koppling mellan 

inkludering och lärande för de intervjuade eleverna. För att synliggöra denna koppling 

intervjuades fem elever från olika yrkesprogram för att undersöka deras upplevelser. 

 

Utifrån intervjuerna på skolorna visade det sig att eleverna till väldigt stor del påverkas av 

sina lärare, både lärare de haft i grundskolan men även de lärare de har på gymnasiet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv visar det sig att kommunikationen och i vilken miljö eleverna 

befinner sig i spelar stor roll för dessa elevernas upplevelser (Vygotsky, 1978). Samtidigt som 
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relationerna med den undervisande läraren och attityden från den undervisande läraren ansågs 

som viktiga, visar det sig genom resultaten att temat inkludering och integration alltid finns 

med i samtliga svar från eleverna. 

 

De intervjuade eleverna beskriver en känsla av att på grundskolan enbart varit integrerade i 

den vanliga klassen medan de i gymnasiet varit mer inkluderade i den vanliga klassen vilket 

har resulterat i positiva aspekter kopplat till deras lärande. Ur ett sociokulturellt synsätt så kan 

elevernas negativa sampel med läraren i grundskolan ha resulterat i en minskad utveckling 

hos eleven (Vygotsky, 1978). För eleven har det således aldrig funnits en nära utvecklingszon 

utan snarare en icke utvecklingszon kopplat till engelskan i grundskolan. Då samtliga elever 

är klara med engelska grund och vissa av eleverna är klara med engelska 5 ses upplevelsen på 

gymnasiet som väldigt positiv och utvecklande av den övervägande delen av de intervjuade 

eleverna.  

 

I Mitchells (2016) beskrivning av inkludering problematiseras begreppet med att inte bara 

innefatta att elever i behov av stöd undervisas i ordinarie undervisningsmiljöer utan något mer 

komplext. Denna komplexitet som innefattar en rad åtgärder, enligt författaren, liknas vid den 

flexibilitet och anpassning som de intervjuade eleverna mötte på gymnasiet. Denna så kallade 

megastrategi, eller delar av den, är något som har påverkat elevernas upplevelser på 

gymnasiet på ett annat sätt än de strategier de mötte på grundskolan. Sammanhanget för dessa 

elever, kopplat till det sociokulturella, blir för dessa elever något som gynnar både läraren och 

eleven. Eleverna känner att de är del av en kontext som innebär utveckling och för läraren så 

sker där en utveckling hos eleven istället för misslyckande. 

 

Inom det andra temat som framkom i intervjuerna gällande olika anpassningar beskriver de 

intervjuade eleverna en flexibilitet som även denna visade sig ha positiv påverkan på 

elevernas lärande. Flexibiliteten i dessa anpassningar kunde vara att eleverna hade engelska 

med sina klasskamrater i det ordinarie klassrummet men även anpassningar gällande 

nationellt prov och de uppgifter som gjordes i klassrummet. Flexibiliteten i anpassningarna i 

detta gäller även elevernas egna initiativ till att ta hjälp av sina klasskamrater i det ordinarie 

klassrummet. Problemet med denna typ av anpassning som eleverna gör själv är att det som i 

Petras fall kan resultera i att eleverna inte vill ta hjälp av sina klasskamrater då risken finns att 
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de visar att de inte är lika bra på engelska som sina klasskamrater.  I detta tema så blir det 

tydligt att det är omvärlden som formar eleven liksom att eleven formar omvärlden. I Petras 

fall blir det även tydligt att hon kände av att klasskamraternas utvecklingszon låg längre fram 

än hennes vilket resulterade i att hon tog ett steg tillbaka i sin utveckling inom engelska 

(Vygotsky, 1978). Med den andra läraren så beskriver Petra, Eva och Sigge att de fick en 

tydlighet över vad de hade gjort och skulle göra, likt en portfolio eller planering. Denna 

planering blir ytterst viktig för dessa elever som i intervjuerna tidigare beskrivit at de saknade 

struktur och individuell planering. I detta fall så har portfolion/planeringen inneburit att Petra, 

Sigge och Eva fått syn på sin lärande process vilket de inte sett tidigare. Detta innebär också 

att Petra, Sigge och Eva tillsammans med läraren vet var sin utvecklingszon är och hur de 

skall gå vidare för att uppnå ett godkänt betyg. 

 

När det gäller klassrumsklimatet beskriver eleverna två olika klassrumsklimat som på olika 

sätt påverkar eleverna antingen positivt eller negativt. I Annas och Johans klassrum var 

klassen lugn och mer öppen vilket kanske inbjöd både Anna och Johan till att vara helt öppna 

inför sina klasskamrater med att de inte var klara med engelska årskurs 9. Detta kan ha ökat 

den känsla av inkludering som Anna och Johan beskrev gällande sin klass. Nilholm (2016) 

beskriver att språket och miljön är viktigast för elevers utveckling. I denna sociokulturella 

tanke är Anna och Johan med i klassen med hjälp av sitt språk och skapar därför ett 

sammanhang med de andra eleverna som är positivt.  

 

Petra, Sigge och Eva beskrev på ett annat sätt hur deras relativt stökiga klass innebar att de 

oftare kände sig utanför och sökte andra sätt att klara engelska årskurs 9. Klassrumsklimatet 

som Eva, Petra och Sigge beskriver utanför det ordinarie klassrummet hos läraren som de 

hade engelska grund med beskrivs i positiva ordalag. Den påverkan som elever har på 

varandra, både positiv och negativ, i relation till inkludering blir påtaglig i detta tema. Miljön 

i Petras, Sigges och Evas klassrum beskrivs som något som dessa elever inte känner sig 

bekväma i. Eleverna i det stökiga klassrummet lärde sig inte av varandra utan såg mer 

klassrummet med den andra läraren som ett sammanhang där de passade in. Kanske är det så 

att den stökiga klassen aldrig gav tillfälle för Petra, Sigge och Eva att kunna vara i sin 

utvecklingszon. 
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Lärarens påverkan är den faktor som oftast nämns av eleverna gällande resultaten av deras 

inlärning. Både relationen och påverkan med läraren i grundskolan blir synlig i deras attityder. 

De negativa händelser som eleverna hade i grundskolan kopplat till inkludering, löften och 

utredningar blir synliga i svaren kring hur stor roll läraren faktiskt har. Detta har såklart 

inneburit att elevernas förväntningar på lärarna på gymnasiet varit tämligen låga. Genom de 

individanpassade upplägg som dessa elever möter når de på sitt eget sätt framgångar. Lärarens 

upplägg och attityder ser jag som vitala delar i varför de intervjuade eleverna beskriver detta 

så positivt. I Petras, Sigge och Evas fall blir miljön som de tillsammans med läraren, i det 

andra klassrummet skapat, en miljö som gör att de lär av varandra. Läraren, i deras fall, ser 

jag som en väldigt positiv förebild samtidigt som grupperingen av eleverna kan ha haft stor 

betydelse.  

 

Specialpedagogens roll i dessa elevers skolgång blir tvådelad då den både innefattar stöd till 

pedagogerna men även till eleverna. För eleverna blir kontakten med specialpedagogen både 

direkt, med att träffa och få hjälp med tekniska hjälpmedel eller med engelska. Vetskapen om 

var specialpedagogens finns blir av vikt för eleven på ett indirekt plan. Själva synligheten i 

verksamheten är något som samtliga intervjuade elever beskriver. De tekniska hjälpmedel 

som specialpedagogen kan visa för eleverna kan innebära att eleverna kommer närmare sin 

utvecklingszon som kan innebära att de har undervisning i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater.  

 

5.4 Slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen var att ge en bild om kopplingen mellan inkludering och lärande för de 

intervjuade IMPRO - eleverna. Genom att belysa och tolka resultaten genom innehållsanalys 

framkom flera teman som av eleverna ansågs ha stor vikt för deras lärande. Dessa olika teman 

påverkar på olika sätt elevernas upplevelser och resultat. Ett övergripande tema som är 

återkommande i samtliga teman är inkludering. Inkludering är framträdande dels i samtliga 

elevers bakgrund på grundskolan på olika sätt men även i deras gymnasiestudier, även här på 

olika sätt. De olika anpassningar som görs främjar i elevernas fall, oavsett om de är i det 

ordinarie klassrummet eller inte, inkludering.  
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

6.1 Diskussion 

 

Det övergripande syftet med denna rapport var att undersöka kopplingen mellan inkludering 

och lärande för de intervjuade IMPRO – eleverna. Genom intervjuerna med eleverna kommer 

rapportens frågeställningar och resultaten av intervjuerna leda till en fördjupad analys i denna 

diskussion. Tankarna kring inkludering gör sig påmind i samtliga svar från eleverna då de ofta 

i sina upplevelser kopplar ihop sina resultat till klassens och lärarnas påverkan. Även om de 

intervjuade eleverna inte nämner just ordet inkludering i intervjuerna hamnar detta på 

meningsplanet, likt det Kvale och Brinkman (2014) beskriver. Då eleverna enbart beskriver 

sina upplevelser på faktaplanet blir det min uppgift som intervjuare att analysera det som sägs 

mellan raderna på det så kallade meningsplanet.  

 

Det som är tydligt hos eleverna är att det, i motsats till Evans och Lunts (2002) beskrivning av 

responsible inclusion, blivit utsatta för något jag vill kalla irresponsible inculsion på 

grundskolan. Då elevernas upplevelser är fokus för denna rapport kan tolkningen göras att 

eleverna ur grundskolelärarnas synsätt var inkluderade genom respsonsible inclusion. 

Däremot ur elevernas synsätt så var de snarare exkluderade i en tillsynes inkluderande 

verksamhet. Denna påverkan som grundskolan hade på samtliga elever är den tydligaste 

faktorn på att läraren och lärarens upplägg är mycket viktigare än vad jag initialt trodde. 

Utifrån detta så ser jag tydligt den påverkan som de sociala relationer, likt de Farell et. al 

(2007) samt Avramidis och Norwich (2002) beskriver, som lärarna bör ha och som innebär 

framgång för elevernas lärande. 

 

Även om elevernas upplevelser är stommen för denna rapport bör även en kritisk analys göras 

av elevernas ”sanningar”. Elevernas upplevelser är naturligtvis sanna för dom och bör 

behandlas som sanningar, däremot hade lärarnas upplevelser kring samma händelser varit 

intressanta att analysera. Jag tror att lärarna hade haft en annan bild av vad som hade inträffat 

vid exempelvis händelserna kring vissa av elevernas sommarskola. Då elevernas upplevelser 

kring denna händelse var att de blev lurade av läraren så kan läraren ha förmedlat en annan 

historia om samma händelse. Kanske är det så att bristen på relationer skapade denna händelse 
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där eleverna, likt i Henrikssons (2009) studie, kände sig övergivna av skolan. Mycket troligt 

är också att lärarna, likt i Ingestads (2006) studie, kan ha varit begränsade av skolans budget 

när det gällde stöd och stödinsatser.      

 

Uppläggen är något som eleverna tar upp frekvent i intervjuerna. Upplägget på grundskolan 

tolkas här som ett upplägg som skall passa alla elever. Detta gjorde att de intervjuade eleverna 

hamnade utanför och fick negativa upplevelser av skolan. De upplägg som eleverna senare 

möte på gymnasiet var mer individanpassade. Dessa individanpassade upplägg till eleverna 

kopplar jag ihop med innebörden av flexibilitet.  Flexibiliteten som eleverna, samt Farell et. al 

(2007) samt Avramidis och Norwich (2002), beskriver gör att eleverna känner sig inkluderade 

både i den ordinarie undervisningen men även i undervisningen som skedde utanför 

klassrummet. 

     

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Denna rapports ambition var att undersöka kopplingen mellan inkludering och lärande för fem 

stycken IMPRO – elever. Genom intervjuer kopplades frågeställningarna kring upplevelser 

och inkludering tillsammans med flera olika teman. Då syftet var att undersöka elevernas 

upplevelser ansåg jag att en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer var mest 

lämplig. De semi-strukturerade intervjuerna var fokuserade på elevernas tid som IMPRO – 

elever på skolan vilket gjorde att det fanns en stor frihet för både eleverna och mig som 

intervjuare att ställa följdfrågor på intressanta aspekter som eleverna berättade. Detta gjorde 

att rapporten fick ett djupare material att kunna analysera, vilket har varit givande.  

 

Skolan där dessa elever går är en normalstor gymnasieskola i södra Sverige. Då enbart en 

skola valdes för denna rapport valdes två olika yrkesprogram på skolan för att få en spridning 

på elevernas tankar kring olika former av undervisning. Det primära målet var att intervjua de 

deltagande eleverna i ett grupprum individuellt. På grund av olika faktorer uppnåddes inte 

detta mål. Två av intervjuerna spelades in via ljudupptagning under intervju med eleverna på 

plats på skolan. De resterande tre intervjuerna skedde via telefon utan ljudinspelning. 
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Nackdelen med telefonintervjuerna var att jag inte såg eleverna och därför inte kunde se deras 

kroppsspråk. Vidare så togs dessa intervjuer på deras raster på APL – praktiken. Detta kan ha 

inneburit att eleverna känt sig stressade att återgå till praktiken, detta får dock vara osagt om 

det påverkat resultatet av intervjuerna. 

 

Då ett hermeneutiskt förhållningssätt användes för att tolka intervjumaterialet kan min egen 

förförståelse kring dessa elevers upplevelser påverka vad eleverna säger "mellan raderna" i 

intervjuerna. Även om denna förförståelse kan hindra analyser för att bli djupare ser jag att 

det i denna rapport har bidragit till att uppfatta varje elevs upplevelser kring hur det var att 

vara antagen som IMPRO – elev.   

 

6.3 Tillämpning 

 

För den specialpedagogiska rollen blir dessa resultat av vikt för både skolan som organisation 

men även för läraren och eleven. På ett organisatoriskt plan innebär dessa resultat att även om 

policys finns på skolor, likt Evans och Lunt (2002), Avramidis och Norwich (2002) samt 

Ingestad (2006) beskriver, är det viktigt att dessa blir verklighet. I en roll som skolutvecklare 

blir specialpedagogen en given aktör med detta mål. Då resultaten även visar att det kan råda 

en viss förvirring kring begreppet inkludering kan även detta vara ett mål för 

specialpedagogen att eftersträva i sin verksamhet. Likt Nilholm (2012) bör specialpedagogen 

sträva efter att alla på skolan ser elevers olikheter som en tillgång och inte en brist. I detta 

bristperspektiv ökas tyvärr kategoriseringen och därmed minskar även möjligheterna till 

inkludering för dessa elever. 

 

Specialpedagoger som arbetar med IMPRO – elever bör även vara medvetna om vilka olika 

undervisningssystem som, likt de Powell (2006) beskriver, finns för att se både positiva och 

negativa aspekter av de olika systemen. Annars finns risken, som Nilholm (2012) poängterar, 

att stödundervisningen enbart blir ”mer av samma”. Denna ”mer av samma” 

undervisningsmetod verkar vara den metod som de flesta intervjuade eleverna mött på 

grundskolan, vilket även påverkat deras gymnasiestudier.   
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6.4 Fortsatt forskning 

 

För vidare forskning hade tankarna kring hur stor lärarens påverkan på elevernas resultat 

kopplat till inkludering varit ytterst intressant. Att enbart fokusera på denna del hade kanske 

inneburit att IMPRO – elever och deras relation till den undervisande läraren fått en större roll 

än tidigare i framtida undervisning. Då det i denna rapport framkom övervägande positiva 

aspekter av hur den undersökta skolan anordnade undervisningen hade ett annat fokus varit 

intressant. Hade fokus legat på brister och förbättringsmöjligheter kring IMPRO – 

undervisningen i undersökningar på flera skolor hade kanske resultaten visat något helt annat. 

 

Avslutningsvis hade frågan om påverkan kring elevernas känslor kring utanförskap och 

exkludering varit oerhört intressant att undersöka vidare. Då fokus för denna rapport var deras 

upplevelser kring undervisningen kopplat till inkludering hade ett fokus på psykisk ohälsa 

kopplat till känslan kring utanförskap varit aktuell och ytterst givande att undersöka vidare. 
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Frågeguide 

 

Hur upplevde du din tid som IMPRO elev på skolan? 

 

Hur mycket hade du engelska med engelska 5 klasskamraterna och hur mycket hade du 

utanför klassrummet? 

 

Hur såg det ut när du började skolan? Hur såg upplägget ut?  

 

Var det något som var mindre bra med att vara IMPRO elev? 

 

Tror du att det blivit ett annat resultat med en annan lärare? 

 

Vilka ämnen saknade du när du började skolan? 

 

Tyckte du att nivån skiljde sig mellan engelska åk9 och engelska 5? 

 

Vad var skillnaden mellan engelskan i grundskolan och engelskan här på gymnasiet? 


