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ABSTRACT 

 

Enligt styrdokumenten för grundskolan är det av vikt att alla barn har rätt till den hjälp de 
behöver inom ramen för sin klass. Att vara inkluderad på sina villkor är en rättighet för alla 
elever. Då det är rektor som är ansvarig för verksamheten i skolan är det betydelsefullt hur 
rektor ser på begreppet inkludering när det gäller elevers rätt till specialundervisning.  

För att få reda på hur några rektorer tänker runt inkludering valde vi att intervjua sju rektorer 
med hjälp av Grundad Teori som arbetsmetod. Vi valde den metoden då det ger ett 
förutsättningslöst samtal utifrån en enda fråga: Hur tänker rektorer om möjligheten att 
förverkliga skolans uppdrag angående inkludering?  

Efter intervjuerna fann vi indikatorer som kunde kategoriseras i ensamhet, okunskap och 
uppgivenhet. Det framkom att ingen av de intervjuade rektorerna använde inkludering på ett 
sätt som motsvarar de politiska styrdokument och den akademiska forskningens riktlinjer och 
råd. Vår teori är att detta mynnar ut i ett otydligt ledarskap hos rektorer när det gäller elevers 
rätt till specialundervisning av inkluderande karaktär.  

 

 

Nyckelord: 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Vi arbetar båda som specialpedagoger men i två olika kommuner. Den ene av oss arbetar på 
en friskola för år sju till nio. Den andra på en kommunal skola för år f-6. Det 
specialpedagogiska uppdraget ur elevens perspektiv är det som fascinerar och länkar samman 
oss båda. Vi upplever att det ofta är svårt att ge stöd till elever utanför klassrummet då de inte 
vill utmärka sig från kamraterna. Lösningen på denna svårighet kan vara att tillämpa 
inkludering. 

Vi har inom vår studiegrupp haft många och långa diskussioner om vad inkludering 
egentligen innebär. När vi hörde att Sverige undertecknat Salamancadeklarationen (UNESCO, 
2006), där de skriver hur den inkluderande synen ska genomsyra all undervisning, började 
vårt intresse för begreppet inkludering väckas på allvar och ämnet för vår C-uppsats började 
ta form. Vi läste med stort intresse två artiklar om hur inkludering verkligen kan fungera. I 
Avesta kommun upplöste skolpolitikerna redan 2003 de särskilda undervisningsgrupperna för 
barn med t.ex. autistiska drag eller Aspergers syndrom. I hela kommunen finns idag bara sju 
elever med stora sociala problem placerade i en egen grupp. 2005 beslöt politikerna att 
erbjuda alla elever med rätt till särskola att få gå i vanlig klass i sin hemskola. De pengar som 
sparades på de indragna undervisningsgrupperna satsades på extra pedagoger i klasserna 
(Hammar, 2008). I Sigtuna pågår ett projekt med inkludering av elever med grav 
språkstörning och där hela arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för undervisningen 
(Sundberg, 2008). 

Det finns alltså ställen där inkluderingen fungerar, men vår erfarenhet är att det inte är så 
vanligt. Då det är rektorer som styr över resurser, organisation och målbeskrivningar på skolor 
bestämde vi oss för att ta reda på hur några rektorer tänker om inkludering och hur de 
resonerar kring skolans uppdrag att arbeta mot en ökande inkludering. Vi ville nu ta reda på 
hur kommunikationen ser ut på skolorna rörande inkluderingen och om rektorerna förespråkar 
inkludering eller exkludering. 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 1998b) beskrivs hur viktigt det är att lärare ska 
kunna möta varje barn och ge rätt stöd (Skolverket, 1998b) och i Grundskoleförordningen 
påpekas tydligt att detta stöd ska ske inom klassens ram (SFS, 1997:599). Den inkluderande 
synen ska genomsyra all undervisning, vilket betyder att normaliseringsbegreppet utvidgas så 
vi närmar oss en skola för alla (SOU, 1999:63).  

Hur påverkas rektorernas tankar av styrdokumenten, kommunpolitikerna, rektorskolleger å 
ena sidan och personal, föräldrar, elever å andra sidan? Sådana frågor kommer att dryftas i 
denna uppsats. Flera undersökningar har gjorts som visar på att det saknas samsyn mellan 
rektorer och att de avskärmar sig från frågor om särskilt stöd (Byström & Nilsson, 2003; 
Scherer, 2003; Groth, 2007). I rapporten från Skolverket (1998a) kommer dessutom siffror på 
att behovet för stödundervisning ökar, vilket de befarar kan vara ett tecken på att 
normaliseringsbegreppet är på väg att förskjutas bort från den skola för alla som SIA-
utredningen redan på sin tid föreslog (SOU 1974:53). 
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I vår kurs har vi läst om olika undersökningsmetoder och metoden Grundad Teori (GT) 
verkade vara den metod som passar oss bäst då den tillåter att man som forskare närmar sig 
sitt undersökningsområde med en nyfikenhet och med så få färdiga frågor som möjligt. Men 
GT är en metod vi aldrig använt så det är med stor nyfikenhet och spänning vi bestämde oss 
för att starta detta arbete. För oss blir det lika spännande att prova metoden som att se 
resultatet av undersökningen . 

Vår förhoppning är att detta arbete kan tillföra läsaren en inblick om hur det kanske kan och 
borde vara när det gäller elever rätt till inkluderande specialundervisning. Det är möjligt att, 
förutom specialpedagoger, även rektorer och beslutsfattare kan läsa arbetet med intresse. 

1.2 Disposition 

För att göra det tydligt för våra läsare väljer vi att ge en översikt över uppsatsens disposition. I 
vår inledning ger vi en bakgrund till vårt gemensamma intresse för vår uppsats samt en kort 
presentation av metodvalet. I kapitel två har vi gjort en bakgrund dels historiskt och dels med 
aktuella styrdokument samt vad begreppet inkludering innebär enligt tidigare forskning. Detta 
kapitel innehåller även rektorers uppdrag. Sedan följer syftet för undersökningen och i kapitel 
fyra redovisas metodvalet och en utförlig redovisning av metoden grundad teori enligt Glaser. 
Efter det redovisar vi vår genomförda undersökning. Kapitlet innehåller även en 
metoddiskussion. I kapitel fem beskriver vi de resultat som vår undersökning gav. Efter detta 
kommer en diskussion i kapitel sex, vilken behandlar de resultat vår undersökning gav oss. 
Avslutningsvis redovisas de källor vi använt i form av en referenslista. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Begrepp 

I hela arbetet kommer vissa begrepp att användas flitigt. I avsnittet om inkluderingsbegreppet 
finns utförliga beskrivningar men här är kortfattade förklaringar.  

Inkludering är enligt Skolverkets rapport (1998a) ett uttryck som ungefär betyder att delta i en 
helhet. Haug (1998) menar att lärarna ska ha en generell eller universell kompetens och ska i 
princip kunna undervisa alla barn. Därigenom upphör skillnaden mellan specialundervisning 
och undervisning. Vernersson (2002) menar att en inkluderad elev får sitt stöd i sin ordinarie 
klass. 

Integrering betyder enligt Vernersson (2002) att eleven tillhör sin ordinarie klass men får 
extra stöd enskilt eller i mindre grupp. 

Segregering innebär enligt Haug (1998) att man skapar en ultimat miljö för en elev så 
maximal inlärning kan ske. Vernersson (2002) menar att segregering oftast innebär att eleven 
avskiljs från sin ordinarie klass och arbetar i en grupp som bedöms kunna tillgodose elevens 
aktuella behov på ett bättre sätt.  

2.2 Styrdokument 

2.2.1 Skollagen 

I skollagen (SFS 1985:1 100) föreskrivs att ”särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet.” I den reviderade Grundskoleförordningen (SFS 1997:599) 
utvecklas detta till att” En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte 
kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde 
skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.” I Grundskoleförordningen 
framgår också att stödet i första hand skall ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör 
(SFS 1997:599 kap 5, § 5 ). 

2.2.2 Läroplanen 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 
1998b) finns flera stycken om hur viktigt det är att alla ska behandlas lika, må bra, få 
utvecklas och inte kränkas.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 
och förmedla (Skolverket 1998b, s 3) 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling (a.a., s 3). 
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Dessutom framgår att alla vi i skolan ska ge varje barn det stöd den behöver för att utvecklas. 
I kapitel 1 om skolans värdegrund kan man under rubriken En likvärdig utbildning läsa att:  

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket 1998b, s 
4) 

I läroplanen står det också att detta stöd gäller även icke undervisande personal. Det är rektors 
ansvar att detta stöd kommer eleven till del. Rektor ansvarar för att: 

– undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 
hjälp de behöver, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 
som lärare gör (Skolverket 1998b, s 17) 

Rektorns roll som pedagogisk ledare har också beskrivits i läroplanen: 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande 
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. (Skolverket 1998b, s 
17)  

2.2.3 Salamancadeklarationen och Salamanca + 10 

I staden Salamanca i Spanien anordnade UNESCO 1994 en världskonferens om undervisning 
av elever i behov av särskilt stöd. Där antog de deltagande 92 ländernas regeringar och 25 
internationella organisationer en deklaration, vilken mer är av politiskt betydelse än juridisk. 
10 år senare sammanställdes vilken betydelse Salamancadeklarationen fått för de deltagande 
länderna. Där skrivs att många länder nu formulerat om sin utbildningspolitik mot ökad 
inkludering men att resultaten är blandade och ofta begränsade till små projekt. De konstaterar 
att  

”utbildningsreformer är särskilt svåra att genomföra när det brister i allmän förståelse om 
reformernas innehåll” (UNESCO, 2006, s 42). 

I dokumentet Salamanca och Salamanca +10 har konferensdeltagarna utvecklat synen på den 
integrerade pedagogiken för alla barn i behov av särskilt stöd. 

7. Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall 
undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade 
skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika 
inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom 
lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete 
med lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av 
särskilda behov i varje enskild skola. 

8. Inom de integrerade skolorna skall barn med behov av särskilt stöd få allt det extra stöd de 
eventuellt behöver för att de skall kunna undervisas på ett effektivt sätt. Integrerad skolgång är det 
effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras 
kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser eller 
avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning att förordas endast i 
de sällsynta fall där det har klart påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 
undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra 
barns bästa. 

(UNESCO, 2006, s 17) 
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Skolledarnas ansvar för sin skolas synsätt och organisation framkommer också i 
deklarationen. 

36. Skolcheferna/rektorerna har ett särskilt ansvar för att stimulera till positiva förhållningssätt inom 
hela skolan och tillse att det sker en effektiv samverkan mellan klasslärare och stödpersonal. Lämpliga 
arrangemang för att organisera stödinsatserna och den exakta arbetsfördelningen mellan de olika 
aktörerna i undervisningsprocessen bör fastställas via samråds- och förhandlingsvägen. 

(UNESCO, 2006, s 26) 

Av citaten ovan framgår således att alla barn med behov av särskilt stöd ska få detta stöd så 
långt det är möjligt inom klassens ram. Dessutom uttalas att det är skolledarens särskilda 
ansvar att detta sker. 

2.3 Inkluderingens framväxt 

Redan på 1800-talet förekom en diskussion om åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för 
att tillgodose de behov som fanns i en heterogen skolklass. Diskussionen gällde främst om det 
gick att tillgodose dessa behov eller om separata lösningar var befogade (Bladini, 1990). 

En förklaring till att diskussionen uppstod kan vara att ett särskiljande var en förutsättning för 
folkskolans genomförande. 1842 fattades beslutet om folkskola, men det var inte en skola för 
alla, den gällde inte de sämst ställda barnen. För att vinna de bättre bemedlade föräldrarnas 
gillande så var ett särskiljande en nödvändighet. Först 1915 omfattade folkskolan i stort sett 
alla barn. I de större städerna inrättades ”svagklasser”, vilket inte skedde utan protester. 
Aktiva lärare menade att det innebar en sortering av det normala, det vill säga bättre och 
sämre begåvade barn. Skolverket (1998a) beskriver att genom att ”avsöndra” dessa grupper 
från varandra skulle man ge alla grupper de bästa förutsättningarna” (a. a., s 14).  

En institutionalisering och segregering av barn och ungdomar med olika typer av 
funktionshinder och sociala problem ägde rum under slutet av 1800-talet fram till mitten av 
1900-talet. Tre motiv till detta kan iakttas. För det första skulle levnadsvillkoren förbättras för 
utsatta grupper, för det andra förelåg en optimism inom det medicinska och pedagogiskt 
rehabiliterande området och för det tredje skulle de besvärliga och arbetskrävande eleverna 
flyttas bort av hänsyn till omgivningen (Heimdahl - Mattson, 2006). 

Under 1940-talet började man samla eleverna i hjälpklasser, och genomförde 
individualisering genom organiserad homogenisering Den tendens som såg särskiljande som 
något för elevens bästa har varit och är fortfarande något som genomsyrar verksamhet riktad 
mot elever i behov av särskilt stöd. Motiveringen är att specialundervisning är en social 
förmån som eleven har rätt till och att den ska bidra till att jämna ut skillnader mellan elever 
(Vernersson, 2002). 

Först under 1950-60 talet sattes eleven i centrum, det utvecklades en integrerad skola. Det 
fanns en ambition att skapa en skola för alla, där elever med svårigheter kunde erbjudas 
riktade stödinsatser. Helhetssyn och ett optimistiskt synsätt där elevens förutsättningar och 
behov sattes i förgrunden. Ett samordnande av specialundervisning inom arbetsenhetens ram 
var ett sätt att komma ifrån klinikklasser och särskiljande av elever (Malten, 1985). 

1974 kom Utredningen om skolans inre arbete (SIA) (SOU, 1974:53) som innebar ett brott 
mot den traditionella synen. Utredningen förespråkade generella åtgärder i undervisningen i 
stället för individuella och specifika. Under 1980- talet resulterade SIA-utredningen i 
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integrationstanken och samordnad specialundervisning. Utredarna ”framhöll vikten av att 
specialpedagogiska metodiken genomsyrade skolans hela verksamhet och i analysen av 
skolsvårigheter framfördes behovet av att se över skolans mål, organisation och arbetsformer” 
(Persson, 1995, s. 6). 

Bladini (1990) skriver att med SIA-utredningen så förändrades synen på skolsvårigheter. 
Dessa skolsvårigheter infördes nu i ett vidare perspektiv där symtomen var resultat mellan 
individuella dispositioner och den omgivande miljöns påverkan. ”Ett positivt synsätt där man 
fokuserade elevens möjligheter till utveckling istället för att identifiera brister ”(a.a., s 242). 

Under de senaste åren har exkluderingen i skolan ökat. I grundskolan har särskilda 
undervisningsgrupper och nivågrupperingar av elever blivit mer förekommande. Detta trots 
att elever som placeras i permanenta, segregerade grupper utvecklar en negativ påverkan på 
självbild och motivation visar både internationell och svensk forskning (Heimdahl - Mattson, 
2006; Groth, 2007). 

2.4 Inkluderingsbegreppet  

Inkludering är ett begrepp som, enligt Vernersson (2002), innebär att eleven får sitt stöd i sin 
ordinarie klass. Persson (2003) definierar Inklusion som ett begrepp, vilket myntades i USA 
under slutet av 1980-talet och som innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och 
samhället i stort att ”ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att 
känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan så att ingen exkluderas ur det 
gemensamma och gemensamhetsskapande” (a.a., s. 8). Haug (1998) menar också att 
begreppet inkludering härstammar från viljan att skapa mer kollektiva och demokratiska 
värden, lika rätt till deltagande och en uppfattning om social rättvisa. Heimdahl-Mattson 
(2006) menar att inkludering skulle kunna beskrivas som en viljeinriktning att förändra 
pedagogiken så att särskiljandets negativa effekter minskar då alla elevers individuella och 
växlande behov ska tillgodoses.  

I Skolverkets rapport (1998a) kan man läsa att: Inklusion/inkludering är ett nytt uttryck som 
ungefär betyder att delta i en helhet. Enligt förespråkarna för inkludering ska undervisningen 
ske inom ramen för den ordinarie klassen; den sociala gemenskapen och samvaron prioriteras 
högt. Skillnader mellan barn accepteras och respekteras. I detta perspektiv blir skillnaderna 
mellan specialundervisning och vanlig undervisning liten och i princip krävs att all 
lärarpersonal har tillräckliga kunskaper för att undervisa alla barn. Med utgångspunkt från 
detta sätt att tänka kritiseras också begreppet integrering, eftersom det i princip innebär att 
någon som står utanför blir insläppt (a.a., s 21).  

En inkluderande undervisning kan indelas i olika typer; rumslig inkludering som beskriver i 
vilken omfattning elev delar lokal med den klass som den tillhör, social inkludering ska 
förstås som i vilken utsträckning eleven deltar i sociala sammanhang med andra elever och 
personal och till slut en didaktisk inkludering när de didaktiska förutsättningarna anpassas för 
att elevens lärande främjas. Ofta kan elever vara inkluderade på mer än ett sätt (Skolverket, 
2008). Den didaktiska undervisningen är enligt Assarson (2007) när det blir en undervisning 
för alla elever. 

Vernersson (2002) menar att segregering oftast innebär att eleven avskiljs från sin ordinarie 
klass och arbetar i en grupp som bedöms kunna tillgodose elevens aktuella behov på ett bättre 
sätt. Integrering betyder enligt Vernersson att eleven tillhör sin ordinarie klass men får extra 
stöd enskilt eller i mindre grupp.  
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Haug (1998) menar att genom att använda begreppen segregerande respektive inkluderande 
integrering, får man fram nyanser som inte framträder när man använder det vanliga 
begreppet integrering. De båda riktningarna har en mycket lång historia inom 
specialundervisningen, och att de kan härledas tillbaka till 1800-talet. Samma debatter 
återkommer om och om igen, och riktningarna är klart olika vad gäller ideologi, värdegrund, 
kunskapsgrund, kunskapssyn och målsättningar. För de flesta framstår de båda alternativen 
som mindre olika varandra i praktiken än vad de egentligen är. Därför vill Haug (1998) göra 
en jämförelse mellan dessa två mest aktuella riktningarna av integrering med de två mest 
aktuella definitionerna av social rättvisa, kompensation och demokratisering. Inom den 
segregerande integreringen gäller det att hitta den optimala miljön för den enskilda eleven. 
Sakkunniga ska rådfrågas och diagnostisera barnets behov. I detta fall blir värdegrunden en 
kompensation utifrån individuella behov och effekter. Det viktigaste med utbildningen är 
maximal inlärning och prestation. Svårigheterna är en individuell patologi hos barnet, och 
utmaningen blir att ge kompensatorisk behandling så att barnet kan anpassa sig till skolan och 
samhället. Argumenten för en inkluderande integrering är att social rättvisa först och främst 
innebär lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Man bedömer att det 
mest rättvisa och bästa för eleven och för samhället är att alla deltar i samma 
samhällsgemenskap och får gemensam undervisning. Skolan ska vara en plats att vara på, stor 
vikt ska läggas vid social träning och på att utveckla gemenskap med andra. Lärarna ska ha en 
generell eller universell kompetens och ska i princip kunna undervisa alla barn. Därigenom 
upphör skillnaden mellan specialundervisning och undervisning.  

Dessa begrepp står för olika handlingsstrukturer eller mönster när det handlar om att möta 
avvikelse i form av psykiska eller fysiska handikapp. Vad sådana handlingsstrukturer har fått 
för följder har i specialpedagogisk forskning i Sverige belysts av flera (Haug, 1998; Persson, 
1998; Vernersson, 2002).  

2.5 En inkluderande skola för alla 

Meijer (2001) beskriver hur ett inkluderande arbetssätt är beroende av de resurser som finns 
och hur lärare fördelar resurserna mellan eleverna 

To realize the inclusion of these pupils in mainstream education, teachers will try to enhance the level 
of resources and differtiate between pupils with respect to the amount and type of resources available 
to them. The idea is that a successful inclusion of pupils with special needs depends largely on the 
availability of resources in the mainstream classroom and on the way teachers differentiate the 
resources between pupils. (a.a., s 10) 

Assarson (2007) visar på det stora glapp som finns mellan politiker, styrdokument och 
klassrumsgolvet. Skolan riskerar att fortsätta vara en sluten värld, opåverkbar. Hon diskuterar 
hur uttrycket en skola för alla egentligen blir en skola för ett fåtal. Då det är eleverna med 
särskilda behov som avses. Och främst då de elever som stör andra i deras inlärandesituation. 
Hon menar att inkludering av några elever kan retoriskt betyda exkludering av andra. Haug 
(1998) menar likaså att ”Tanken är att behovet av segregerande särskilda åtgärder har skapats 
av att skolan inte är konstruerad för att alla ska kunna fungera där” (a.a., s 22). 

Att se särskiljande som en åtgärd för elevens bästa och för de övriga i gruppen skapa en bra 
undervisningssituation används fortfarande som en motivering för specialundervisning och 
framställs som ett kompletterande argument och är en genomgående tendens i skolan 
(Skolverket, 1998a). 



12 

Enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 1998a) innebär en skola för alla en likvärdig 
utbildning som alla elever ska ha tillgång till. En god inlärningsmiljö som väcker lust och 
nyfikenhet är det som behövs i första hand. Särskilt stöd till de elever som av olika orsaker får 
svårigheter behövs dessutom. Dessa elever vill och bör i så stor utsträckning som möjligt vara 
kvar i sin egen, vanliga grupp och dess verksamhet. 

I en studie från European Agency (2006) beskriver författarna hur komplicerat det är att förstå 
vad som händer i ett inkluderande klassrum: 

However, what teachers do in classrooms depends on their training, experiences, beliefs and attitudes 
as well as on the situation in class, school and factors outside the school (local and regional provision, 
policy, financing and so on) 

(a. a., s 14) 

Läroplanskommittén (SOU 1999:63) säger i sitt betänkande till ny lärarutbildning att den 
stora utmaningen är hur förskolans och skolans personal skall hantera det faktum att elever 
har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter 
framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för 
alla elever gynnsam riktning? I betänkandet betonar man att det inte hittills visat sig fruktbart 
med specialpedagogisk undervisning utanför den vanliga klassrumsundervisningen. ”Det är 
inom den reguljära undervisningen, som differentierings- och individualiseringsproblematiken 
skall hanteras. Det är därför skolan som helhet som behöver specialpedagogiskt stöd i bl.a. 
arbetslagen för att utveckla den sammanhållna verksamheten”(SOU 1999:63, s 192). 
Kommittén menar att nya lärarutbildningen ska ha ett grundläggande inkluderande synsätt där 
arbetslaget tillsammans är ansvariga och kompetenta för undervisningen för alla barn. Även 
om det i vissa avseenden har skett en betydande förändring av den tidigare 
speciallärarutbildningen speglar nuvarande examensförordning och dess olika inriktningar 
såväl specialundervisningens tradition som specialpedagogikens motsägelsefulla och 
motstridiga funktioner. Denna konflikt handlar om att specialundervisningen skall, så långt 
det är möjligt, leda till att elever i behov av särskilt stöd får detta i sin ordinarie grupp/klass. 
Skolans verksamhet skall, med andra ord, anpassas till elevens behov och förutsättningar. 
”För att klara detta uppdrag måste skolan tillvarata och bygga sin verksamhet på att elever är 
olika och differentiera i undervisningen” (SOU 1999:63, s 193). 

Heimdahl - Mattson (2006) menar i sin rapport att det är skolan som ska anpassa sig till varje 
enskild elev och inte tvärtom. Utgångspunkten och normen ska vara heterogeniteten och inte 
homogeniteten. Skolan måste lära sig att se eleven som en resurs och inte som ett problem. 
Det är därför viktigt att skolan karaktäriseras av samarbete mellan olika professioner, av 
flexibilitet och pedagogisk problemlösningsförmåga och inte minst delaktighet för elever och 
föräldrar. Det behövs specialpedagogisk kompetens och spetskunskap i arbetslagen för att det 
ska komma alla barn till del. 

Det är enligt Grundskoleförordningen 5 kap. 5 § meningen att specialpedagogiska insatser för 
barn i behov av särskilt stöd ska i första hand ske inom den klass eller grupp som eleven 
tillhör (SFS 1997:599). Därmed kommer den specialpedagogiska insatsen flyttas från 
individuell specialundervisning och segregation till individualisering inom gruppen och 
inklusion (Byström & Nilsson, 2003, s. 7). 
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2.6 Rektor och inkluderingsuppdraget 

Enligt Grosin (Berg & Scherp, 2003) är det av största betydelse att rektor formulerar tydliga 
mål och leder arbetet i skolan. Ett tydligt och beslutsamt ledarskap är en viktig faktor för 
varför vissa skolor lyckas bättre än andra menar Skolverket (2005b). Ahlberg (2001) markerar 
ytterligare betydelsen av ledarskap genom att säga att rektors ledarskap har en avgörande 
betydelse för skolans utveckling. Rektor har fått fler arbetsuppgifter med ett totalt ansvar för 
ett rektorsområde. Det är många gånger en besvärlig ”mellanställning” mellan personal, 
föräldrar, områdeschefer och politiker. Berglund m fl (2007) har i tidskriften EDUCARE 
redogjort för sin undersökning där de funnit att det finns det ett stort glapp mellan politiker 
och tjänstemän inom kommunen och rektorer och lärare ute i verksamheten. De ser också ett 
avstånd mellan rektorer och lärare och menar att det pedagogiska arbetet och planeringen av 
undervisningen är lärarnas ansvar. 

Kåräng (1997) redogör för hur rektors arbete övergått från den regelstyrda verksamheten till 
en mål- och resultatstyrd verksamhet, vilket lagt ett ökat ansvar på rektorn att driva 
förändringsarbetet på skolan. Tinglev (2005) menar att det bästa är en ”kombination av en god 
ledare och en strävan efter en inkluderande undervisning där elever görs delaktiga och blir 
bekräftade” (a.a., s 261).  

Groth (2007) skriver i sin avhandling hur han sett att det saknas samsyn mellan rektorer när 
det gäller den specialpedagogiska verksamheten. Han menar att det inte finns tillräckliga 
övergripande visioner hos skolledarna för hur de vill rikta åtgärder i skolan. Och trots 
personalens vilja att prioritera frågor rörande elever i behov av särskilt stöd fanns det en 
tendens hos rektorerna att avskärma sig. I rapporten Elever i behov av särskilt stöd 
(Skolverket, 1998a) redogörs för hur det har skett en ökning av behovet för särskilt stöd och 
Skolverket menar att:  

Orsakerna till ökningen inom skolan måste i första hand sättas i samband med skolan, samhället och 
de krav som ställs på unga människor. Besparingarna spelar också in. Det finns anledning att närmare 
studera kommunernas och skolornas förmåga att svara upp mot behoven och vara uppmärksam på den 
förskjutning av normalitetsbegreppet som ökningen kan vara uttryck för (a.a., s 25). 

Men i rapporten framkommer det också att besparingar eller resursökningar inte är lika 
avgörande för elevers stöd, som hur resurserna används. Det visar sig att skolorna i hög grad 
styrs av sina traditioner och uppfattningar om vad som är goda lösningar. Skolledare står 
enligt rapporten inför en målkonflikt:  

mellan att satsa på de generella resurserna, som innebär mindre klasser och flera lärare till alla barn på 
bekostnad av specialresurser, eller att satsa på specifika insatser med förhållandevis fler speciallärare 
och större grupper. (Skolverket 1998, s 41) 

Det är således skolledarens förhållningssätt som styr vilket stöd elever ska få. Antingen så 
utgår rektor från elevers behov eller tillgång på lärare. Eller så utgår rektorn från det 
inkluderande synsättet att sprida specialkompetens till många lärare för att så långt det är 
möjligt låta alla elever få det stöd de behöver inom klassens ram (Skolverket, 1998a). 

Specialundervisningen sker för det mesta i små undervisningsgrupper eller med enskilda 
elever enligt rapporten om Elever som behöver stöd men får för lite (Skolverket, 2005a) vilket 
tyder på ett exkluderande synsätt.  

Heimdahl - Mattson (2006) visar också på hur några rektorer vill att arbetslaget, tillsammans 
med specialpedagogen, ska verka för att alla elever ska undervisas i sin sociala klassmiljö och 
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där få den hjälp som behövs. Men ytterligare några andra skolledare hade synsättet att 
specialpedagogen ska arbeta i särskilda specialgrupper. Dessutom visade hennes rapport att 
de, utanför skolan, organiserade specialgrupperna ökar i antal. Hon beskriver också att det 
blivit en förbättring under en 10-årsperiod hos rektorer i att se till elevers individuella behov. 
En slutsats rapporten pekar på är å ena sidan att en del rektorer är inriktade på att organisera 
verksamheten i fungerande arbetslag och då bidrar till att man försöker finna inkluderande 
lösningar som inte stänger elever ute från den ordinarie klassen. Medan å andra sidan en del 
rektorer inte ser den enskilde eleven som ett för arbetslaget och skolan gemensamt ansvar, och 
därför vill att specialpedagogen går in som lärare i mer eller mindre permanentade små 
segregerade grupper. Dessa rektorer verkade för en exkluderande syn. I rapporten redogörs 
för hur inkluderingstankar finns i arbetet mot en skola för alla men att resurserna inte räcker 
till. En majoritet av rektorerna uttrycker en vilja att utveckla skolan mot en ökad inkludering 
men beskriver inte vägen dit. 
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3 PROBLEM 

3.1 Syfte och frågeställning 

Skollagen ger elever med svårigheter rätt till särskilt stöd (SFS 1985:1 100). I 
Grundskoleförordningen 5 kap 5 § (SFS 1997:599) är det uttalat att specialpedagogens arbete 
ska vara individualiserat och att stöd ska ges inkluderande inom den klass eller grupp eleven 
tillhör. Men möjligheten finns att ge stöd i särskild undervisningsgrupp om eleven och 
vårdnadshavare så beslutar.  

Då det är rektorerna som har ansvar för hur resurser och organisation används är vårt syfte 
med denna uppsats att ta reda på hur några rektorer tänker när det gäller alla elevers 
möjligheter att få det stöd de behöver inom klassens ram. Vilka tankar uttrycker de, och hur 
resonerar de om åt vilket håll de vill styra sin skola rörande inkludering? Då vi arbetar enligt 
Grundad Teori är det en mycket öppen fråga vi ställer för att inte styra rektorernas 
reflektioner. Meningen är att vi i analysen ska söka efter mönster och kategorier som säger 
något om de tankar de uttrycker. 

 

 

Vår forskningsfråga är: 

Hur tänker rektorer om möjligheten att förverkliga skolans uppdrag angående inkludering?  
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4  METOD 

4.1  Metodval 

Då syftet med vår undersökning var att undersöka hur rektorer reflekterar/resonerar/tänker 
kring inkluderingsuppdraget som passar en kvalitativ metod för vår undersökning. Metoden 
Grundad Teori gav oss möjligheten att inleda vår undersökning med endast en öppen 
frågeställning.  

Grundad teori, nedan kallad GT, är en metod som ursprungligen utarbetades av de två 
amerikanska forskarna Glaser och Strauss i början av 60-talet. Fram till och med 70-talet 
arbetade och utvecklade de metoden GT samt skrev boken THE DISCOVERY OF 
GROUNDED THEORY: strategies for qualitative research som utgavs 1967. Det var främst 
Glaser som skrev medan Strauss under den aktuella tiden befann sig i Europa.  ”I wrote 90 % 
of the book while he (Strauss) was in Europe and gave it to him as a surprise present when he 
returned.” (Glaser, 1998. s 22) 

Anledningen till att de båda forskarna valde att utarbeta en ny metod var att de bar på ett 
missnöje med de traditionella induktiva och deduktiva metoder som fanns till hands. GT som 
metod anses skära rakt igenom dessa traditionella uppdelningar (Hartman, 2001).  

Glaser och Strauss menar att den deduktiva metoden är problematisk då den rättfärdigar 
hypoteser men inte ger vägledning hur dessa ska generas. De menar att de hypoteser som 
forskaren ”upptäcker” har generats ur etablerad teoribildning och bara kompletterar det redan 
fastslagna. Ytterligare hinder som den deduktiva metoden utgör är enligt Glaser och Strauss 
att den inte är möjlig att använda vid kvalitativa undersökningar (Glaser, 1967). 

Induktion som metod i traditionell forskning är vanligt förekommande vid kvalitativa 
undersökningar. Men även mot denna metod har Glaser och Strauss invändningar då de anser 
att man som forskare riskerar att styras av förutfattade meningar och ”… att samla in det 
datamaterial man på förhand tror är viktigt, till skillnad från det som verkligen är viktigt…” 
(Hartman, 2001. s 35) 

Mellan den deduktiva och den induktiva metoden befinner sig Grundad Teori som en Gyllene 
mittenväg. Den ska för den skull inte uppfattas som kraftlös kompromiss eller en halvtam 
medelväg. Metoden GT är en induktiv metod med deduktiva element (Hartman, 2001. s.36). 
Genom att göra urval, datainsamling och analys interaktivt så blir det en blandning av 
induktion d. v. s att tänkandet utgår från erfarenhet och att händelser och företeelser utgör 
grund för de slutsatser och generaliseringar man som forskare gör. Deduktion däremot är när 
man som forskare utgår från vissa grundläggande antaganden och utifrån ett logiskt 
resonerande styrt av formella logiska regler kommer fram till en slutsats (Pedagogiskt 
Uppslagsverk, 1996). 

Glaser och Strauss arbetade tillsammans under 60 och 70-talet fram till dess att Strauss 
tillsammans med Juliet Corbin skrev boken Basics of Qualitative Research: Grounded Theory 
Procedurs and Techniques 1990. Boken kom att utgöra slutet på samarbetet mellan Glaser och 
Strauss då den tidigare menade att den framställning av metoden som Strauss och Corbin gör 
av GT i avgörande mening skiljer sig från den ursprungliga metoden. ”Medan grundad teori 
enbart har några enkla regler om konstant jämförande och teorigenerering så har den metod 
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Strauss beskriver ett helt regelverk som tvärtom tvingar forskaren att behandla data på ett 
förutbestämt sätt” (Hartman, 2001. s 34). 

Hartman (2001) menar att Glaser är den av forskarna som ligger närmast den ursprungliga 
metoden och vill hålla kvar den ursprungliga renheten hos metodologin medan Strauss 
orienterar sig mot andra metodströmmar. Glasers metod kommer att utgöra grund för detta 
arbete.    

4.2  Metoden Grundad Teori enligt Glaser 

GT är en interaktiv process som är noga styrd av metodregler. ”Grounded theory 
methodology leaves nothing to chance. It provides rules for every stage on what to do 
subsequently” (Glaser, 1998. s 13). Metoden är empirinära och kan kallas för en 
induktiv/deduktiv mix (Hartman, 2001; Glaser, 1978). 

Metoden är explorativ, det vill säga att den utvecklas ur de data som insamlas, och genererar 
en teori. GT innebär att så förutsättningslöst som möjligt gå in i en undersökning.   Man kan 
dock inte som forskare vara ett oskrivet blad skriver Glaser. Han menar att man som forskare 
har ett perspektiv och, med hjälp av detta, en förmåga att se relevanta data samt i sin 
granskning av dessa data uppfatta de signifikanta kategorier som leder arbetet framåt (Glaser, 
1967).  

Dey skriver att så förutsättningslöst som möjligt betyder att ”… there is a difference between 
an open mind and an empty head” (Dey s 251). 

Glaser poängterar att det som ska styra undersökningen inte är på förhand bestämda 
frågeformuleringar utan det som man upptäcker ur data. Man ska som forskare hos de 
människor som ingår i undersökningen ta reda på vad som pågår och vilka problem de är 
ställda inför. Det som är drivande för undersökningen är med andra ord ett intresse för 
undersökningen samt ett intresse för de människor och deras agerande inom det område som 
valts (Hartman, 2001). 

Det som ska utgöra slutprodukt i en undersökning baserad på GT är en teori vilken är 
genererad ur data insamlat i de olika faserna i undersökningen. Teorin beskriver med andra 
ord inte data, utan data är grunden för teorin. Det finns tre kriterier för att en teori genererad 
ur data ska betraktas som rätt. Det första kriteriet är att teorin har relevans, det som är tänkt 
att beskrivas ska verkligen ha blivit beskrivet. Det andra kriteriet som krävs är teorin ska 
kunna gå att använda i praktiken och ha en funktion, om så inte är fallet är teorin värdelös. 
Modifierbarhet är det sista kriteriet för att teorin ska vara hållbar. Med modifierbarhet menas 
att genom att samla in nya data så kan teorin förändras. En teori grundad på data är inte en 
konstant sanning utan en kontinuerlig process där data utgör grund (Glaser, 1967; Glaser, 
1992; Hartman, 2001). 

Grundad teori är att betrakta som en mellankategori det vill säga att: 

den varken ger allmänna förklaringar till samhället i stort, eller bara beskriver relationer mellan några 
få egenskaper. De beskriver istället en domän som består av fenomen som är gemensamma för en 
grupp människor (Hartman, s. 50. 2001). 

Den teori som generas kan vara antingen formell eller faktisk. En faktisk teori är när ett 
speciellt område eller en grupp människor beskrivs. Genom analys av insamlat datamaterial 
genereras alltid dessa faktiska teorier. En formell teori å andra sidan beskriver inte något som 
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kan relateras till en specifik grupp människor utan beskriver rent begreppsliga relationer så 
som samband mellan hälsa, sjukdom och livskvalitet.(a.a., s 50)    

4.3  Genomförande av undersökning enligt Glaser 

När man påbörjar en undersökning med GT som metod har man som forskare identifierat en 
grupp människor som undersökningsobjekt. En allmänt hållen helt öppen frågeställning bör 
utgöra den inledande datainsamlingen. Valet av frågeställning grundar sig på ett intresse från 
forskaren för gruppen människor och deras agerande inom det valda området frågan berör. 
Vidare bör den som använder sig av GT vara öppen för området och drivas av en nyfikenhet 
för det som ska undersökas. Forskaren ska vara beredd på att verkligen se det som försiggår 
och inte försöka tvinga tidigare förklarande teoretiska ramar på det undersökta (Hartman, 
2001). 

4.3.1  Den öppna fasen 

Inledningsvis genomförs de datainsamlingar man valt vanligtvis med hjälp av intervjuer. 
Detta arbete bör genomföras så förutsättningslöst som möjligt. Data kodas direkt och ur dessa 
data uppstår indikatorer. Flera indikatorer i data genererar kategorier som sedan ger forskaren 
nya frågeställningar att ytterligare söka data om. Detta genomförs med hjälp av nya intervjuer 
där de kategorier som växt fram ur data fylls på tills mättnad uppstår. Kategorier kan vara av 
två sorter, dels dem som data ger vid handen och dels så kan forskaren själv konstruera utifrån 
vad data indikerar. I den inledande öppna fasen är det av vikt att söka finna så många 
kategorier som möjligt. Detta för att dels berika materialet och dels för att tillföra de redan 
funna kategorierna med egenskaper för att nå mättnad. När mättnad uppstår går det även att 
utröna den kategori som växer fram som kärnkategori (Glaser, 1967; Hartman, 2001; Glaser, 
1998). 

4.3.2  Den selektiva fasen 

Efter den inledande fasen kommer den selektiva fasen där det sker en utgallring av de 
kategorier som inte går att relatera till kärnkategorin. En kärnkategori är en kategori som 
förekommer i data hela tiden. Egenskaper ur data ska tillföras kärnkategorin så att den 
beskriver det centrala problemet i undersökningen. Efter detta sker ny datainsamling i form av 
riktade intervjuer, litteraturstudier o.s.v. Forskaren fortsätter att mätta de funna kategorierna 
med egenskaper. I varje fas sker ett urvalsarbete samtidigt som man arbetar med 
textmaterialet. Det som styr urvalet är de teoretiska frågor som uppstår och som man som 
forskare vill ha svar på. Dessa frågor genereras ur de teoretiska idéer som texten ger (Glaser, 
1967; Hartman, 2001). 

4.3.3  Den teoretiska fasen 

Under den tredje fasen av arbetet med undersökningen söker man som forskare efter 
relationer mellan de kvarvarande kategorierna. Relationer mellan de olika kategorierna 
bestäms och vikten av att de är relaterade till varandra samt till kärnkategorin är väsentlig. 
Relationerna benämns av Glaser som teoretiska koder eller hypoteser. Det urval som sker 
under denna tredje fas grundar sig på vem som kan ge relevant information (Glaser, 1967; 
Glaser, 1998; Hartman, 2001).  

4.3.4  Den avslutande fasen, sortering 
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Under den avslutande fasen sorteras de minnesanteckningar eller memon som skrivits 
fortlöpande under hela processen. Dessa sorteras och läses ett flertal gånger. Anledningen till 
sortering av minnesanteckningar är att finna de relationer som kategorierna har, samt ger ett 
teoretiskt ramverk där teorin slutligen genereras (Hartman, 2001). 

4.4  Undersökningens genomförande 

4.4.1  Urval 

Efter att ha bestämt oss för vårt syfte med vår undersökning; Hur tänker rektorer om 
möjligheten att förverkliga sitt uppdrag angående inkludering så började vi fundera på var vi 
skulle göra de inledande intervjuerna.   

Vi valde att genomföra undersökningen främst i två kommuner i södra Sverige. Vi har 
sammanlagt intervjuat sju rektorer. Inledningsvis togs kontakt med två kommuner och i 
vardera kommunen valdes två skolor, en skola belägen i stad samt en landsortsskola där vi 
ville genomföra tre intervjuer. För att urvalet skulle bli likvärdigt var antalet elever av vikt, 
detta för att det skulle vara likvärdigt på de olika skolorna. De tillfrågade skolorna hade elever 
från F-6. Vid en av skolorna fanns en rektor med ansvar även för de senare åren. Därefter 
genomfördes två nya intervjuer med rektorer på två andra skolor i en av kommunerna. 
Skolorna tillfrågades och informerades via missivbrev (bilaga1) samt telefonsamtal om syftet 
med studien och konfidentialiteten av genomförda intervjuer. Datum för genomförandet av 
intervjuerna med rektorerna skedde efter överenskommelse. Senare i undersökningen valde vi 
två rektorer i andra kommuner i södra Sverige och genomförde telefonintervjuer med dem. 

4.4.2  Den öppna fasen 

I den öppna fasen ska enligt GT ingå moment som, den inledande öppna frågeställningen och 
kodningen av insamlad data som genererar de indikatorer, vilka i sin tur ger de första 
kategorierna.  

Efter överenskommelse genomförde vi tre inledande intervjuer på de skolor där rektorerna 
arbetade. Vi valde vid varje tillfälle ett rum där det var ostört och intervjuerna spelades in på 
band. Intervjuerna var av öppen karaktär d.v.s. vi hade en inledande fråga; Hur tänker du om 
möjligheten att förverkliga ditt uppdrag angående inkludering? Vi genomförde sedan 
intervjuerna mer som ett samtal och resonerande runt den öppna frågeställningen. Detta 
resulterade i cirka tre timmars bandinspelningar. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Det 
samlade textmaterialet från de tre inledande intervjuerna resulterade i ca 50 sidor datautskrift. 
Dessa texter kodade vi och fick fram indikatorer som gav oss de första kategorierna. 
Kodningen av textmaterialet genomfördes direkt efter transkriberingen av intervjuerna. 

Efter de inledande kodningarna av data så genomfördes ytterligare två intervjuer med rektorer 
i samma kommuner som tidigare. De intervjuade rektorerna var bland de tidigare tillfrågade.  
Även dessa intervjuer spelades in på band men vi transkriberade inte utan valde att flertalet 
gånger lyssna igenom och söka efter indikatorer och egenskaper för att ytterligare mätta de 
kategorier som framkommit.  

4.4.3  Den selektiva fasen 
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De moment som utgör den selektiva fasen i GT, utgallring av de kategorier som inte går att 
relatera till kärnkategorin, nya datainsamlingar i form av riktade intervjuer och 
litteraturstudier genomfördes och urvalet av dessa styrdes av de frågor som genererats ur den 
textmassa de inledande intervjuerna hade gett.   

Efter utgallring av de kategorier som inte skulle vara med då de inte relaterade till 
kärnkategorin samt att mättnad uppstått i de återstående kategorier vi funnit i data så gick vi 
vidare i den selektiva fasen av undersökningen. Vi valde då att genom litteraturstudier söka 
egenskaper hos de kategorier som uppkommit. Litteraturen bestod av avhandlingar och för de 
uppkomna kategorierna relevant tidigare forskning. Dessa studier är att betrakta som data och 
har därför redovisats i resultatet. Under hela arbetets gång så förde vi minnesanteckningar 
fortlöpande. Under denna fas genomfördes även två telefonintervjuer med frågeställningar 
som kunde ge oss relevant information om de relationer mellan kategorierna som 
framkommit.  

4.4.4 Den teoretiska och sorterande fasen 

Att finna de teoretiska koder eller hypoteser som Glaser kallar relationer mellan kategorier 
och kärnkategorin är det moment som utgör den teoretiska fasen i GT. I den avslutande 
sorterande fasen så ligger fokus på sortering av de minnesanteckningar som skrivs under hela 
processen. Sorteringen är för att finna de relationer mellan kategorierna och ge ett teoretiskt 
ramverk åt den teori som undersökningen genererat. 

Efter att ha uppnått mättnad och det framkommit tre kategorier sökte vi nu de relationer de 
kvarvarande kategorierna hade till varandra och till kärnkategorin. Detta genomfördes genom 
ytterligare noggranna studier av data. Vi läste våra minnesanteckningar, ritade relationskartor 
och befäste genom detta de relationer som kategorierna visade. 

I den avslutande sorterande fasen så gick vi igenom våra minnesanteckningar ytterligare samt 
formulerade den teori som vår undersökning resulterat i. 

Arbetsfaserna i sina fyra delar redovisas i resultatet där vi visar och redovisar de olika 
fasernas tillkomst och hur en teori har utkristalliserats under arbetets gång. 

4.5  Relevans, Funktion och Modifierbarhet enligt GT-metoden 

Med relevans enligt metoden GT menas att det som är tänkt att undersökas också har 
undersökts. Då vårt syfte var att undersöka hur rektorer i de kommuner som ingick i studien 
tänker kring inkludering och det resultat vi redovisar beskriver detta ämne så håller studien 
för de uppställda kraven på relevans. 

Att en undersökning ska vara funktionell för det undersökta området eller den grupp som 
ingått i undersökningen är det andra kravet som metoden GT har, enligt Glaser. 
Undersökningen fyller en funktion då den ger en teori om vad som fattas för att inkludering 
ska fungera inom de tillfrågade skolorna. 

Modifierbarhet är det tredje kravet GT-metoden kräver för att en teori ska anses hållbar. Då 
undersökningen är genomförd på en grupp rektorer i skolan så kan alltid nya data tillföra och 
förstärka den uppkomna teorin. I en verksamhet där elever är målgrupp så finns det inget 
statiskt utan den genomgår hela tiden förändringar. En teori om inkludering i en skola som 
ständigt är i förändring blir med nödvändighet modifierbar.  
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4.6  Etiska ställningstaganden 

När man bedriver forskning som berör individer har Vetenskapsrådet utformat fyra etiska 
principer. Den första principen gäller informationskravet, d.v.s. ”forskaren skall informera 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. Detta krav uppfyllde vi genom att 
skicka missivbrev samt ta telefonkontakt. Dessutom berättade vi vid intervjutillfället om vårt 
syfte och GT-metoden. Den andra principen gäller samtyckeskravet, d.v.s. ”deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. Detta gäller för om och när 
de vill avbryta utan påtryckning eller påföljd. Detta informerade vi respondenterna om vid 
intervjutillfället. Den tredje principen gäller konfidentialitetskravet d.v.s. ”uppgifter om alla i 
en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Detta 
krav informerade vi tydligt om för att det öppna samtalsklimatet skulle kunna fungera. Den 
fjärde principen gäller nyttjandekravet, d.v.s. ”uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål” och även detta krav tillgodosåg vi genom att berätta 
om hur intervjuerna skulle kodas och hur rapporten skulle hanteras (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi har således medvetet beaktat de fyra av Vetenskapsrådet uppställda principerna i vår 
genomförda undersökning.  

4.7 Metoddiskussion 

4.7.1 Fördelar med metoden GT 

 Vi har valt att ge en översikt av de fördelar och nackdelar som metoden GT innebär enligt vår 
uppfattning. Dessa redovisas i följande text. Vi avslutar med en sammanfattning av våra 
reflektioner över hur vi upplevt att använda metoden. 

Grundad teori ger med sitt öppna ingångsförfarande en stor frihet till sina forskare. Med en 
stor öppen frågeställning tillåts man närma sig ett område eller en grupp människor som man 
som forskare har intresse av. Att börja på toppen av ett forskningsområde eller ämne driven 
av en nyfikenhet och sedan med hjälp av en tydlig struktur insamla och bearbeta de data som 
intervjuer och andra undersökningsinstrument ger är en spännande resa. 

Den tydliga struktur som metoden har, något som man kanske inte först uppfattar när man 
närmar sig metoden är ett bra redskap som vägleder forskaren genom hela processen. De olika 
faserna i metodens arbetsgång är tydligt avgränsade och man har som forskare ett bra och 
tydligt stöd i sitt arbete. 

Det sätt som data analyseras på kan inledningsvis kännas något otydligt och svårt att följa, 
men efter hand som arbetet fortskrider faller bitarna på plats. Den första öppna fasen ger 
forskaren möjlighet att utforska ett för honom/henne intressant område och samla in de första 
data. Detta utan att man behöver styra frågeställningar eller enkätfrågor. Som forskare ges 
man möjligheten att beforska ett område med öppna sinnen och förväntas och ges förtroendet 
att uppfånga så mycket som möjligt.  

De data som samlats in börjar man sedan bearbeta omgående, en process som pågår under 
hela arbetet. Detta gör att man hela tiden tvingas att reflektera över vad data redovisar och 
genom de minnesanteckningar som förs fortlöpande utmanas man som forskare i sina tankar 
över vad som är den springande punkten i undersökningen.  
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Den följande selektiva fasen, också den tydligt instruerad i sin arbetsgång, ger forskaren 
möjlighet att göra jämförelser och ytterligare granska och komplettera med insamlat data för 
att förstå samt förstärka de olika kategoriernas egenskaper. Att söka nya data ger ytterligare 
frihet och möjligheter att förstärka sin undersökning. När de olika kategorierna är mättade 
med egenskaper kan man sortera ut dem som inte kan relateras till den kärnkategori som visat 
sig i materialet. Fördelen med detta arbete är att man som forskare ges utrymme för sin 
kreativitet och lyhördhet för data. 

De två avslutande faserna den teoretiska och den sorterande fasen ger fördelar på så sätt att 
man som forskare har ett material som lyfts ur rådata men ändå är grundat i data. Med detta 
material, de återstående kategorierna och kärnkategorin utmanas forskaren ytterligare genom 
att metoden ger tydliga instruktioner om kravet på relationer mellan kategorier och 
kärnkategorin. Med de minnesanteckningar som forskaren fortlöpande under arbetets gång har 
gjort som vägledning kan en teori formuleras.   

Ytterligare en stor fördel med metoden Grundad Teori är att under hela forskningsprocessen 
tvingas man som forskare att hålla fokus på de tre mycket starka krav relevans, funktion och 
modifierbarhet som metoden har. Dessa krav gör att meningen med forskningen hela tiden 
följer som en röd tråd genom arbetet med undersökningen. Om man avviker från dessa krav 
så faller hela idén med det som man startade, nämligen att hitta en för verkligheten användbar 
teori. 

4.7.2 Nackdelar med metoden GT 

När man startar upp en undersökning med metoden Grundad Teori kan den uppfattas som 
svårtolkad då den litteratur som finns tillgänglig kan uppfattas som motsägelsefull. Dels 
förekommer det olikheter mellan de två upphovsmännen Glaser och Strauss och dels 
förekommer det ett flertal tolkningar av metoden som inte ger forskaren tydlig information. 
Det krävs därför av den som väljer GT som metod att sätta sig ordentligt in i vad 
upphovsmännen har för avsikter och regler för sin metod. Fortsättningsvis blir man tvingad att 
avgöra vilken av de två Glaser eller Strauss som man ska välja. Vid studier av den 
metodlitteratur som finns tillgänglig är man begränsad till ett antal böcker främst skrivna av 
Glaser. Dessa är också utgivna på hans eget förlag. Man lämnas alltså redan inledningsvis till 
att själv tolka och kritiskt granska den litteratur som finns. Det förekommer även en del 
litteratur med väldigt fria tolkningar som inte överrensstämmer med den ursprungliga 
metoden. Därför kan man i metodlitteratur läsa om GT som en metod som kan se olika ut vid 
varje undersökning genomförd enligt metoden.    

Vid första mötet med metoden är det lätt att som forskare att tro att den erbjuder en stor frihet 
och utrymme för egna tillvägagångssätt, så är inte fallet utan metoden bör betraktas som fri 
under ansvar. Som forskare har man ett ansvar att hålla sig till de regler och moment som 
genomsyrar hela processen. Att skriva fram en teori som inte håller de tre grundreglerna 
relevans, funktion och modifierbarhet innebär att man inte kan åberopa teorin som hållbar då 
den inte är överförbar eller användbar för det beforskade området. 

Man kan som forskare lätt hamna i problem med sin databehandling om man avviker från de 
olika faserna i metodens upplägg. Det föreligger en risk i att för fort hitta de indikatorer och 
kategorier som man sedan bygger hela sin undersökning och den slutliga teorin på. 
Svårigheten ligger med andra ord i att inte forcera sina data utan att återvända till dem vid 
upprepade tillfällen samt hålla så mycket av de förkunskaper som man eventuellt har utanför 
arbetet med undersökningen.  



23 

Ytterligare svårigheter kan uppstå vid arbetet med att mätta kategorierna och dess egenskaper. 
Man kan lätt hamna i ett alldeles för stort material att arbeta med. Att utveckla teoretisk 
känslighet kan upplevas som svårt men om man som forskare är lyhörd för data så faller det 
på plats efter hand som arbetet fortskrider. 

Slutligen bör det omvända arbetssättet tas upp som en svårighet då man i traditionell 
forskning oftast börjar med att läsa in sig på det område, det ämne man avser att beforska. 

Metoden GT innebär att man startar upp sin undersökning ute på fältet och först under den 
andra selektiva fasen söker litteratur och tidigare forskning för att mätta de kategorier som 
uppkommit samt deras egenskaper. 

4.7.3 Sammanfattning 

Metoden GT kräver av sina forskare att man drivs av en nyfikenhet, lyhördhet samt en 
förmåga att se till möjligheter och vara kreativ och självgående. Att med hjälp av GT-metoden 
kunna inleda en undersökning med en helt öppen frågeställning och sedan fortsätta att 
bearbeta data utifrån de tydliga regler som GT innebär en utmaning och en lärorik resa. 
Metoden ger möjligheter att med ett öppet förhållningssätt närma sig en undersökning och se 
alla de bitar som ingår i en problematik. Att uppfatta och undersöka samband och relationer 
mellan de olika delarna i en helhet samt hitta en väg, en teori som för utvecklingen framåt. 
Detta går att likna med den specialpedagogiska rollen och det uppdrag som det medför. Att se 
till hela elevens situation och samla de olika bitarna se relationerna mellan dem och att knyta 
ihop dem till en för eleven hållbar väg. 
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5 RESULTAT 

5.1 Resultatkapitlets disposition  

I resultatkapitlet kommer de data undersökningen av rektorers tankar om uppdraget 
inkludering givit att presenteras under rubrikerna, den öppna fasen, den selektiva fasen, den 
teoretiska och den avslutande sorterande fasen. I den avslutande fasen redovisas den teori som 
undersökningen med hjälp av Grundad Teori kommit fram till. 

I den inledande öppna fasen framkommer det ett mönster av data som kan grupperas och som 
består av indikatorer, dessa indikatorer kan bestå av ord eller fraser. Dessa indikatorer 
redovisas nedan i löpande text i form av citat. Nästa fas kallas den selektiva fasen där det 
växer fram kategorier som bildar kärnkategorin. Dessa kategorier har egenskaper som är 
relaterade till den teori som så småningom växer fram grundad ur data. I den efterföljande 
teoretiska fasen redovisas de relationer mellan de kategorier som kommit fram i den selektiva 
fasen. Den sista fasen, den sorterande redovisar den teori som genererats ur data. 

5.2 Den öppna fasen 

I de tre första intervjuerna diskuterade vi den öppna frågeställningen: Hur tänker rektorer om 
möjligheten att förverkliga sitt uppdrag angående inkludering? Och då framkom att 
rektorerna uttryckte följande indikatorer, vilka utvecklas nedan enligt GT-metoden. 

• Bristande kunskap om begreppet 

• Bristande kunskap om uppdraget 

• Rädsla hos undervisande personal 

• Rädsla hos föräldrar 

• Bristande kommunikation  

• Ensamhet 

• Uppgivenhet 

Efter ytterligare två intervjuer kunde vi fortsätta arbetet med mer mättnad i indikatorerna. Här 
nedan har vi valt att citera uttalanden av respondenterna i kursiv stil. Övrig text är våra 
kommentarer till citaten, om inte annat anges. 

5.2.1 Bristande kunskap om begreppet 

Respondenterna diskuterade vad begreppet inkludering betyder?:  

- Ja allt beror ju på vad man menar med ordet inkludering. Det kanske är att alla har rätt att 
delta på sina villkor. - Nej, jag har inte hittat det, i vår arbetsplan finns det absolut inte.- Vet 

man inte vad det innebär så är det ju inte självklart med inkludering men jag kan inte komma 

på att jag kan se att det stått uttryckligen.  
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En av respondenterna hade ingen kunskap alls utan ville ha vår definition: Vad tycker du att 
det betyder då? 

Egna tankar och tolkningar framkom hos respondenterna:  

-För det ingår ju liksom att ingen får diskrimineras och alla ska behandlas lika. Så egentligen 
har man väl tänkt att det är så självklart på nåt sätt att alla ska vara det men… -Jag menar 

att inkludering är att delta i sin grupp i bästa möjliga mån. 

Några respondenter lägger positiva värderingar i själva ordet inkludering och tolkar begreppet 
så att inkludering kan vara att exkludera en elev: Om man lyfter ut ett barn för att det bär sig 
illa åt då är det exkludering och det är något negativt men om man arbetar utanför klassen i 

liten grupp då kan det vara inkludering för det är något positivt. 

Flera respondenter berättar om hur de inkluderat elever med särskilda behov: vi har ju 
inkluderat flera barn med diagnoser och särskola. Men de förklarar inkludering som 
individualisering och menar att det gäller speciella barn som inte kunde vistas hela sin skoltid 
inne i den vanliga klassen. Vi diskuterar mer individualisering istället för inkludering.  

5.2.2  Bristande kunskap om uppdraget 

Här visar vi hur rektorerna uttryckt bristande kunskap om sitt uppdrag. Figur 1 visar på hur 
styrdokumenten styr rektorernas uppdrag.  

 

Några av våra respondenter hade information om Salamancadeklarationen, andra hade det 
inte, (UNESCO, 2006) eller Grundskoleförordningens passus om att särskilt stöd ska ges 
inom klassen (SFS, 1997:599). Inte heller har de kommunala skolplanerna något uttalat om 
inkluderingsuppdraget. Nej nån plan eller nåt mål för inkludering finns inte.  

Nationella och internationella styrdokument 

Kommuners styrdokument 

Rektor på den enskilda skolan 

Figur 1: Relation mellan styrdokument och rektors uppdrag. 
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Kommunen jobbar inte aktivt för inkludering menar en av respondenterna. Dessutom säger 
han att: politikerna vet inte ens vad det är. 

Jag har inte en aning om hur mina chefer ser på det här. 

En vanlig tanke respondenterna uttryckte när det gällde arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd var att barnen arbetade enskilt med en assistent eller en annan resursperson: Egentligen 
har ju barnet varit med från början fast den har fått gå ut i korridoren … nu har du ett eget 

rum och där sitter du och jag och jobbar och det har blivit riktigt bra och sen så går vi in i 

klassen.  

Resurspersonerna går iväg med de här barnen. Det är speciella barn som man vänder sig till 

resursteamet om. 

Speciallärarna hämtar dem till sina rum där de får sin undervisning individuellt. 

Ett annat arbetssätt var undervisning i liten grupp: Jag hade önskat att vi hade lite fler elever 
så man hade haft möjlighet att skapa en sådan liten grupp för de här barnen. 

Vi har ju lilla gruppen i det där huset. Där kan även andra barn med behov få arbeta. Men 

det är mest särskoleinskrivna barn där. 

Respondenterna återkommer till att inkludering mest berör särskoleinskrivna barn: den mesta 
inkludering som vi har pratat om är det som berör särskoledelen. 

Vi har ju inkluderat flera barn med diagnoser och särskola. Men då handlar det om att skapa 

små speciella grupper i skolan. Ja, vi diskuterar ju såna elever om vad som kan göras! 

Det är en utopi att elever ska kunna arbeta med egen studiegång och vara inkluderad! menar 
en av respondenterna. Och en undrar: Till vems glädje ska inkludering ske? 

5.2.3 Rädsla hos undervisande personal 

Rädslan att inkludering inte ska fungera och barnet ska misslyckas är tankar hos några 
respondenter: för de barnen som ständigt råkar ut för misslyckanden är det ju bra om de får 
gå i en liten grupp så självkänslan ökar. Att barnets självkänsla påverkas negativt av att bli 
exkluderad tänker en av respondenterna på: alltså jag tänker vad gör det med människan? 
När det gäller förtroendet. 

Rädsla för krav från personal som vill bli av med jobbiga elever gör att det är lättare att 
exkludera barnet och säga att det är det bästa. Hos vissa känner jag det (vilja till förändrat 
arbetssätt, förf. anm) och hos vissa känner jag ett väldigt motstånd.  

Vi är ju utsatta för att personalen själva ibland trycker på att den (eleven, förf. kommentar) 
ska bort. 

Rädslan hos de undervisande lärarna grundar sig ofta i brist på kunskap och en önskan om 
fortbildning: Jag upplever nog mest att det är ett besvär eller att det är en rädsla för man vet 
inte hur man ska möta man vet inte hur man ska hjälpa. 

Jag kan ju tycka att det inte är bra som vi har, det är mycket rädsla och osäkerhet. Man vet 

inte vad det handlar om när det är särskilda behov. 

Personalen känner rädsla då de inte har den utbildningen. 
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Det finns enstaka lärare som har kunskaper som behövs men de flesta har ju inte den 

kunskapen och då blir det ju inte bra. 

Respondenterna talar om speciella barn, avvikande barn, vilka är i behov av särskilt stöd: De 
platsar inte riktigt eller… de blir inte accepterade på samma sätt det gäller att hänga med i 

aktiviteter.  

Ja om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag faktiskt att det finns en handfull lärare som tycker 

att de här barnen är besvärliga. Och lägger problemet hos barnet. Och tycker att det får nån 

annan ta hand om. 

En av respondenterna funderar runt hur läroplanens uppnåendemål kan vara en orsak till att 
personalen är obenägna att undervisa alla barn oavsett behov av stöd: Jag tror att 
uppnåendemålen ökar exkluderingen och pressen på alla. Det ligger en duktighetstanke i det. 

5.2.4  Rädsla hos föräldrar 

Respondenternas funderingar runt föräldrarnas rädsla för det avvikande är tydligt: Föräldrar 
känner att de kan skrika på skolan och komma med orimliga krav och är det en elev som stör 

så ska han eller hon bort. 

Vi är ju utsatta för att personalen själva ibland som trycker på att den (eleven, förf. 
kommentar.) ska bort utan vi har ju föräldratrycket också.  

Kraven från de andra föräldrarna måste vi ju också lyssna på. 

Respondenterna uttrycker också en rädsla för att mista elever: föräldrarna har ett fruktansvärt 
stort inflytande sån makt. Passar det inte oss så väljer vi en annan skola. 

En av respondenterna uttrycker sin oro att det finns en rädsla hos föräldrar för att fatta 
felaktiga beslut rörande sitt barn: Föräldrarna är ju de som bestämmer men har de 
kunskapen? 

5.2.5 Bristande kommunikation 

Ingen av respondenterna redogjorde för någon form av diskussion eller annan kommunikation 
med någon av sina chefer när det gäller inkluderingsuppdraget: Det är nog mer outtalat och 
jag tror att de tänker som jag, men vi har inte pratat om det.  

Jag har inte en aning om hur mina chefer ser på det här. 

Jag kan ju inte påstå att jag fått särskilt mycket hjälp nu när jag har en ny chef. 

Inte heller politiker eller skolnämnd diskuterar detta: Politikerna har inte en aning om det här. 

Kommunen jobbar inte aktivt för inkludering menar en av respondenterna. Dessutom säger en 
annan av respondenterna att politikerna inte ens vet vad det är. 

Inte heller förekommer det någon diskussion eller annan kommunikation på rektorsnivå: De 
här spännande och viktiga frågorna hinner vi aldrig med. Vi har inte alls diskuterat i 

rektorsgruppen det här med inkludering. 

På skolnivå redogörs inte för någon kommunikation heller: Nej vi har absolut inte diskuterat 
detta (inkludering, förf. kommentar) särskilt mycket på skolan, det har vi inte. 
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Det är flera respondenter som funderar runt att det nog måste diskuteras: Det är väl de bitarna 
som jag känner att vi inte är klara med, vi måste prata oss samman och förståelsen måste bli 

större för sen jag började här på skolan har jag hört att vi måste ha bort de här, alltså de 

passar inte in i mallen. 

De ser också att arbetet med inkludering blir olika även inom skolan: En del speciallärare vill 
att barnen ska komma till dem och träna medan andra går mer ut i klassen. Det är upp till 

speciallärarna och de informella ledarna i arbetslagen hur man jobbar. 

Dessutom vill respondenterna tro att all personal jobbar mot ett sådant mål utan att ha riktig 
täckning för påståendet då kommunikation saknas: Jag tror ju att alla egentligen jobbar för 
att alla ska ha en tillhörighet i en klass. Alltså det finns så där outtalat mer. 

5.2.6 Ensamhet 

Alla respondenter uttrycker tankar om ensamhet. De har ingen att diskutera med för att 
klargöra sina tankar om inkludering: vi har inte alls diskuterat i rektorsgruppen det här med 
inkludering. 

De här spännande och viktiga frågorna hinner vi aldrig med. 

Stödet från respondenternas chefer är också obefintligt när det gäller att diskutera 
inkluderingsuppdraget: jag kan ju inte påstå att jag fått särskilt mycket hjälp nu när jag har 
en ny chef. 

Det är nog mer outtalat och jag tror att de tänker som jag, men vi har inte pratat om det.  

Denna ensamhet känns stressande för rektorerna: Man går i en neråtspiral ibland och känner 

sig stressad. 

5.2.7 Uppgivenhet 

Respondenterna uttrycker uppgivenhet inför uppdraget med inkludering. De förkastar själva 
teorin om resursbrist: Ja (suck) vad är det som hindrar egentligen? Istället kommer deras 
tankar att fokusera på att det är en omöjlighet med inkludering: Men jag vet inte om det går. 

Allvarligt så… Nu låter det som om vi är mycket negativa men det är ju verkligheten. 

Egentligen är ju hela konceptet om inkludering inte rimligt för alla. 

Jag hade väl kunnat önska att det skulle gå att inkludera alla.  

Man drömmer inte ens längre! 

Respondenterna har tidigare redogjort för de inkluderingsexempel de har i sina skolor men 
börjar efterhand tänka på om det är rätt det de gör: de har sin hemmaklass men man kan inte 
säga att de är inkluderade, varken i den lilla gruppen eller i klass. Alltså de är i gränslandet. 

Alltså man får ont i magen när man börjar tänka på djupet. 

Uppgivenheten gäller också rektorernas möjlighet att förändra: Jag kan känna ett slags 
håglöshet i svensk skola det är så mycket gnäll och måsten och var kommer det ifrån? 

Skolan är ju en koloss som det tar tid och ork att förändra. 
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En respondent uttrycker då det meningslösa i att ens försöka: erfarenhetsmässigt vet jag att 
inkludering lika bra som det kan fungera kan det gå åt pipan också. 

5.3 Den selektiva fasen 

 

 

 

Nedan redovisas de samband mellan kategorierna som den inledande fasen av analysarbetet 
genererat. Okunskap om begreppet och okunskap om uppdraget har alla tre gemensamma 
data. Ensamhet och brist på kommunikation har gemensamma data, uppgivenhet och rädsla 
har flera gemensamma data. I denna del tillkommer data genererat ur aktuell forskning. Nya 
data i form av två nya intervjuer där vi lät rektorer återigen resonera utifrån den öppna 
frågeställningen: Hur tänker rektorer om möjligheten att förverkliga sitt uppdrag angående 
inkludering? De data som framkom genererade med tydlighet de tre kvarstående kategorierna: 

• Okunskap om uppdraget 

• Ensamhet  

• Uppgivenhet 

5.3.1 Okunskap om uppdraget 

Respondenterna har sällan diskuterat eller funderat över vad begreppet inkludering kan 
innebära och därför är de osäkra på sin skolas uppdrag att inkludera alla barn. Ur data 
framkommer det en sammanblandning av begreppen inkludering, segregering och integrering 
hos rektorerna. 

Som Nilholm (2006) beskriver ska inkludering betecknas av att helheten anpassas till delarna 
och det betyder att skolan ska vara organiserad utifrån det faktum att alla barn är olika och har 

Teoretiska frågor 

Tidigare forskning Data 

Figur 2: Samband i den selektiva fasen. Arbetet i den selektiva fasen kan liknas vid en triangel 
där tidigare forskning samt egenskaper ur insamlad data förstärker och tydliggör de teoretiska 
frågor som leder arbetet framåt. 
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rätt att bli bemötta på skilda sätt. Därför kan inkludering ses som ett begrepp på mångfald. 
Enligt Vernersson (2002) innebär det att barnet får det stöd den behöver i sin ordinarie klass. 
Integrering innebär, enligt Nilholm (2006) att delarna anpassas till helheten och i skolan är det 
att barn, vilka som anges vara ”avvikande” ska passas in i en helhet som inte är organiserad 
med hänsyn till att barn är och har rätt att vara olika. De barnen undervisas enligt Vernersson 
(2002) så att eleven tillhör sin ordinarie klass men får extra stöd enskilt eller i mindre grupp.  
Segregering slutligen är enligt Vernersson (2002) när eleven får sin undervisning avskilt från 
sin ordinarie klass och arbetar i en grupp som bedöms kunna tillgodose elevens aktuella 
behov på ett bättre sätt. 

I kommunernas skolplaner finns begreppet alla barns lika rätt så det är, enligt rektorerna, 
möjligt att tyda det som en önskan till inkludering. Men några uttalade riktlinjer, diskussioner 
eller fortbildning har inte förekommit hos respondenterna. 

Inte heller i rektorssammankomster eller med skolans personal har begreppet inkludering 
förekommit. Därför har respondenterna inte heller några tankar om hur man kan förverkliga 
uppdraget om inkludering. Groth (2007) beskriver också hur det saknas samstämmighet hos 
rektorer när det gäller den specialpedagogiska undervisningen. Han menar att det inte finns 
tillräckliga övergripande visioner hos skolledare för hur de vill rikta åtgärderna.  

Skolverket menar att skolor styrs av sina traditioner och uppfattningar om vad som är goda 
lösningar (Skolverket, 1998a). Istället för att utvecklingen styrs mot mer inkludering så var 
flera av de intervjuade skolorna på väg mot mer segregering av elever genom att organisera 
och samla specialpedagoger på särskilda platser.  

Genom att undervisa elever i segregerade eller integrerade grupper ökar behovet av 
specialundervisning enligt en annan rapport från Skolverket (Skolverket, 2005). Läroplanen 
skriver att alla lärare ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd samt 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Detta försvåras av 
att specialpedagogerna lyfts ur sina arbetslag. 

Om möjligheten att förverkliga uppdraget att inkludera särskoleelever uttrycker de en vilja till 
att integrera dem i skolan, men i en speciell klass. Här tänker rektorerna inte inkludering utan 
segregering enligt Vernersson (2002) och Nilholm (2006). 

5.3.2 Ensamhet 

Enligt Sandén (2007) har det visat sig att det blivit svårare och mer krävande att vara rektor. 
Kraven på förändring, strama tidsramar och förväntningar från omgivningen har gjort att allt 
fler rektorer känner sig överbelastade och många överväger att frivilligt avgå eller söka andra 
jobb.  Respondenterna i vår undersökning kände inte att de hade stöd eller uppmuntran från 
sina chefer eller kommunpolitiker. Då det inte förekommer några diskussioner runt uppdraget 
om att inkludera alla barn känner de ensamhet. Møller (2006) menar att om chefen på 
kommunnivå förmår samla rektorerna kan rektorskollegiet utgöra en central gemenskap, 
vilket skulle motverka rektorers ensamhet. Møller noterar att rektorerna förväntar sig ett större 
intresse från den kommunala nivån för skolans praktiska arbete. Han menar också att de 
personliga relationerna i skolan är betydelsefulla, tom viktigare än extern belöning. 
Respondenterna i vår undersökning har ingen kommunikation med personalen på den egna 
skolan och inte heller med rektorskollegor. 

5.3.3 Uppgivenhet 
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Inte heller är stödet stort från personalen på de skolor där de intervjuade rektorerna arbetar. 
Enligt Berg (1994) överlåts administration och förvaltning åt skolledaren under förutsättning 
att skolledaren inte lägger sig i undervisningens utformning. Det kan vara en förklaring till att 
våra intervjuade rektorer känner stor uppgivenhet inför möjligheten att förverkliga sitt 
uppdrag.  

Föräldrarnas önskemål om exkludering av andras barn bidrar också till uppgivenheten då 
dessa krav upplevs av de intervjuade rektorerna att gå stick i stäv mot den skola där alla barn 
ska bemötas och respekteras. En skola för alla betyder enligt Teveborg (2001) en skola där 
alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers kunskaper får plats och där alla elever får 
en undervisning som tar hänsyn till deras behov och krav. 

Den uppgivenhet de intervjuade rektorerna känner inför sitt uppdrag kan ses mot bakgrund av 
hur det pedagogiska ledarskapet definieras av Nestor (1993) som det inflytande en skolledare 
utövar i förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att 
utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag 
(a.a., s. 183).  

Respondenterna uttrycker uppgivenhet då de tar del av personalens och föräldrarnas rädsla 
och okunskap för hur man ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

5.4 Den teoretiska fasen 

Här redovisas de relationer som kategorierna har samt relationerna mellan kategorierna och 
kärnkategorin.   

Vår kärnkategori är att ett otydligt ledarskap p.g.a. att de tidigare redovisade kategorierna 
okunskap, ensamhet och uppgivenhet hos de intervjuade rektorerna är orsakat av att de saknar 
stöd för sitt uppdrag och de saknar kunskap om inkluderingsbegreppet. De har ingen att 
diskutera inkludering med och känner därför ensamhet. Relationerna mellan kategorierna och 
kärnkategorin mättades ytterligare då data från samtal med ytterligare två rektorer bekräftade 
de framträdande sambanden dessa emellan.  

Om kommunens politiker och tjänstemän ger tydliga riktlinjer för vad rektorernas uppdrag om 
vad inkludering innebär samt en genomtänkt arbetsplan så skulle rektorerna tillsammans 
kunna diskutera och stödja varandra. Om inkluderingsbegreppet diskuteras på skolnivå kan 
mål för verksamheten samt fortbildningsbehov för personalen uttryckas som all personal står 
enig bakom. Inför tveksamma föräldrar skulle då all personal på skolan kunna meddela sina 
visioner för alla barns lika rätt att gå i den vanliga klassen. 

Följande figur visualiserar de samband och relationer som resulterat i vår områdesrelaterade 
teori. De utanför liggande rektanglarna utgör de indikatorer och påverkansfaktorer som 
framkom i den öppna fasen av undersökningen.  Indikatorerna och påverkansfaktorerna i form 
av styrdokument har envägsrelation till det redovisade resultatet. Envägsrelationen via i 
figuren med hjälp av envägspil. 

De kategorier som den selektiva fasen resulterade i visualiseras i form av rektanglar inom den 
elliptiska figuren. Inom denna figur ryms även den teoretiska fasen.  Dessa kategoriers 
inbördes relationer och även deras relation med kärnkategorin visualiseras i form av 
tvåvägspilar.   
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Den utanförliggande cirkeln innehåller kärnkategorin. Samband och relation med den 
selektiva fasens kategorier visas med tvåvägspil. Kärnkategorin utgör grund för det teoretiska 
ramverk som slutligen i den avslutande sorterande fasen utgör grund för vår 
områdesrelaterade teori. 

 

5.5 Den sorterande fasen 

Efter att data sorterats tillsammans med och med hjälp av minnesanteckningar redovisas 
nedan en slutprodukt i form av en teori grundad i data:  

Avsaknad av tydliga kommunala riktlinjer och diskussioner om vad inkludering är, för vem 
det gäller och hur det ska hanteras medför att det finns en okunskap hos rektorerna. Deras 
tankar om inkludering liknar mer segregering och denna okunskap om inkluderingsuppdraget 
medför ett otydligt ledarskap. Det brister därför i diskussioner och målbeskrivningar även på 
skolnivå om vad inkludering är och detta skapar ensamhet och uppgivenhet hos rektorerna 
inför arbetet med att inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

Personalens rädsla 
och kunskap Elevers 

situation 
exkludering 

Föräldrars 
okunskap 
och rädsla  

Brist på kunskap 
om uppdraget 

Uppgivenhet 

Ensamhet  Otydligt 
ledarskap 

Kommunala 
styrdokument 

Figur 3: Samband och relationer mellan kategorierna och kärnkategorin. 

Nationella och 
Internationella 
styrdokument 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

När vi startade detta arbete var vi någorlunda övertygade om att inkludering diskuterades på 
skolorna och att det fanns en strävan att tillämpa inkludering.  

Vi ställde frågan ”hur tänker rektorer kring skolans uppdrag gällande inkludering? till sju 
rektorer i södra Sverige. De svar vi fick och har redovisat i vår undersökning visar att ingen 
rektor använde inkludering på ett sätt som motsvarar de politiska styrdokument och den 
akademiska forskningens riktlinjer och råd. 

De spontana tankarna hos våra respondenter, när det gäller inkludering, rör sig kring hur de 
organiserar undervisningen för de barn som är inskrivna i särskolan. De menar att det är 
otydligt beskrivet vad de kommunala politikerna vill med inkluderingen och därför har de 
rektorer vi talat med ingen tydlig tanke med sin skolas uppdrag att inkludera alla elever. Att 
en rektor är tydlig med att formulera mål för verksamheten är ju en av de viktiga faktorer som 
Ahlberg (2001) och Grosin (Berg & Scherp, 2003) funnit för att en skola ska bli 
framgångsrik. Respondenterna saknar tydligt beskrivna mål från kommunen och de känner 
osäkerhet inför uppdraget. Denna osäkerhet kan ju också bero på att, som Kåräng (1997) 
påpekade, rektorernas ansvar numera har ökat när det gäller förändringsarbetet. Och som vi 
märkte är detta ansvar svårt att axla utan stöd.  

Ur våra data har det växt fram en teori om att det är ett glapp mellan styrdokumenten och de 
intervjuade rektorernas ledarskap vad gäller inkluderingsuppdraget. Respondenterna har inga 
tankar om att börja skriva handlingsplaner eller annat för att få igång diskussioner om 
inkludering. I Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) och i Grundskoleförordningen (SFS 
1997:599) framgår med stor tydlighet att inkludering är det synsätt som ska råda så alla barn i 
behov av särskilt stöd så långt det är möjligt ska få detta stöd inom klassens ram. I Lpo-94 
betonas alla barns lika rätt till likvärdig undervisning. Undervisningen kan inte utformas lika 
för alla då hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 1998a s 
4). I de kommunala skolplanerna som gällde i våra intervjuer är det otydligt formulerat om 
alla barns lika rätt till undervisning. Assarson (2007) har i sin avhandling visat på det stora 
glappet mellan politiker, styrdokument och klassrumsgolvet, där skolan riskerar att fortsätta 
vara en sluten värld, opåverkbar. Det stämmer med vad som framkommit i vår undersökning.  

Att, som respondenterna uttalar, de styrande kommunpolitikerna inte har någon kunskap om 
uppdraget anser vi vara av vikt. Orsaken till förvirringen och den bristande förmågan att 
genomföra den inkluderande uppdraget enligt Salamanca-deklarationen (UNESCO, 2006) 
tycks kunna härledas till en okunskap på ett högre plan än hos rektorer. Om skolan som 
verksamhet ska ha en förmåga att förändras, gäller det att beslutsfattarna också har en större 
insikt i vad skolans uppdrag innebär även för elever i behov av stöd.  Om inkludering inte är 
förankrat hos dem riskerar uppdraget att bli ytterligare en pappersprodukt som inte har några 
möjligheter att förverkligas i skolans verksamhet. 

De intervjuade respondenterna känner krav från osäkra föräldrar. Att de är oroliga över detta 
kanske beror på föräldrarnas rätt till val av skola. De menade att många föräldrar inte vill att 
barn, annorlunda än det egna, ska vara i den vanliga klassen. Dessa barn anses störa och ta 
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lärarens tid. Andra föräldrar vill att stora resurser ska styras till det egna barnet så det kan 
utvecklas. Som Ahlberg (2001) menar, att rektorer kan känna sig i en besvärlig 
mellanställning mellan personal, föräldrar och politiker, så känner våra respondenter också 
krav från förutom föräldrar också skolans personal, vilka i många fall inte anser sig ha tid 
eller kunskap att undervisa alla barn. Det framkom i våra intervjuer att lärarna på skolan inte 
heller bestämt om de, som Skolverket (1998a) menar, tagit ställning i den målkonflikten om 
var resurserna ska sättas in. Ska resurser sättas in i de vanliga klasserna med inkludering som 
följd eller i mindre segregerade grupper. Som personalen i Sigtuna (Sundberg, 2008) mycket 
riktigt påpekar så är krävs det att de vuxna i skolan börjar tänka på ett nytt sätt när man 
planerar en lärandemiljö och inte pratar om diagnoser utan om elevers behov. Rektorerna har 
ett stort ansvar för att medverka till att den undervisande personalen får den fortbildning och 
diskussionstid som krävs för att rädslor och attityder ska förändras. 

Åsikterna från lärare och föräldrar tillsammans med de otydliga riktlinjerna gör att 
respondenternas tankar inför inkluderingsuppdraget är uppgivenhet och osäkerhet inför det 
svåra i rektorsuppdraget. Okunskapen om begreppet inkludering är en springande punkt i hela 
undersökningen. Några säger sig veta vad inkludering innebär och att de känner säkerhet inför 
uppdraget. Men vår tolkning är att denna säkerhet avser särskolans integrering i skolans 
lokaler och verksamhet. Några respondenter menar att inkludering även kan röra elever 
inskrivna i grundskolan men att det då finns andra hinder som t.ex. utbildning och 
kompetensutveckling hos de undervisande pedagogerna. 

Såväl den akademiska forskningen och de politiska styrdokumenten är överens om att 
inkludering av alla elever är positivt för elevers utveckling och självbild (Haug, 1998; 
Skolverket, 1998a; SOU 1999:63; Heimdahl - Mattson, 2006; Groth, 2007). Då finner vi det 
förvånande att de respondenterna inte diskuterat eller fått kunskap om vikten av att planera 
skolans arbete så inkluderingen kan bli verklighet. Varför menar de att det är orimligt eller 
t.o.m. omöjligt att genomföra inkludering för alla? Vi har inte funnit någon forskning som 
påvisar negativa effekter av inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Men att 
segregerande undervisning påverkar elever negativt säger däremot Haug (1998), Persson 
(1998), Vernersson (2002) m fl. 

Det finns ju faktiskt hela kommuner t.ex. Avesta (Hammar 2008) som redan anammat denna 
inkluderingssyn så de inte längre har särskilda särskolegrupper eller speciella 
Aspbergergrupper. Hur kan det fungera där? Hur gick det till? 

Vår forskningsfråga använder begreppet ”tänker” på ett instrumentellt sätt. Begreppet 
”tänker” i stället för begreppen reflekterar, resonerar, diskuterar etc. tror vi genererar öppnare 
sinnen hos intervjuobjekten. Detta anser vi att resultatet pekar på. ”Tänker” anknyter till mer 
personliga utsagor och ger ett mer tillåtande samtalsklimat än exempelvis ”reflekterar”, vilket 
klingar mer formellt. Däremot avsåg inte denna vetenskapliga studie att gå till botten med 
individers innersta, arketypiska, tankar om olika saker. Sådan psykologism har här stått 
tillbaka för ett mer metodologiskt syfte. 

6.2 Metoddiskussion 

För oss var själva metoden GT en resa i vetenskapens värld. När vi började arbetet var 
metoden i detalj okänd för oss så först fick vi läsa in oss grundligt. Vi hade ingen aning om 
hur arbetet skulle gå och var det skulle sluta. Efter den första fasen framkom kategorier som 
vi blev mycket förvånade över. Inte hade vi trott att respondenterna skulle bjuda så på sig 
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själva och signalera egenskaper som ensamhet och uppgivenhet t.ex. Att lyssna på band, 
klippa isär utskrifter och sortera anteckningar var tidsödande men roligt. Vi lärde oss att lita 
till våra tolkningar och intalade oss att dessa tolkningar gäller dessa intervjuer och inget annat. 
Vi kan inte dra några generaliserande slutsatser alls, men har ändå sett hur det ibland kan vara 
ute på skolorna. Vi tolkade på vårt sätt och det kändes rätt. Och i denna metod är det här och 
nu som gäller. Vår sanning idag kanske inte gäller imorgon. 

Vi använder begreppet ”tänker” i forskningsfrågan på ett medvetet sätt, vilket ger ett mer 
tillåtande samtalsklimat än andra mer formella ord som tex. reflekterar.   

6.3 Avslutande kommentarer 

Detta arbete har vi lärt oss otroligt mycket av. Det har varit tidsödande men roligt. Ibland har 
det känts som om vi kastat oss utför ett stup i ovisshet. Mycket bakgrundsmaterial fick vi 
slänga då kategorierna växte fram.  

Det vore intressant om det kom mer forskning om hur beslutsfattare kan medvetandegöra 
rektorer om vikten och fördelarna med inkludering. Då skulle de kanske bli mer säkra i sitt 
ledarskap när det gäller att ta ansvar för målbeskrivningar och fortbildning på den egna 
skolan. 

Vi undrar när den inkluderande skolan blir verklighet och alla elever undervisas på sina 
villkor i sin kamratgrupp på demokratiska grunder. Kommer Salamancadeklarationen att bli 
verklighet eller en pappersprodukt? 
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7 FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: Relation mellan styrdokument och rektors uppdrag. ....................................................1 

Figur 2: Samband i den selektiva fasen. Arbetet i den selektiva fasen kan liknas vid en triangel 
där tidigare forskning samt egenskaper ur insamlad data förstärker och tydliggör de teoretiska 
frågor som leder arbetet framåt. .................................................................................................1 

Figur 3: Samband och relationer mellan kategorierna och kärnkategorin..................................1 
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BILAGA 

 

Missivbrev 

 

 

 

 

Hej 

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Kalmar som läser den sista etappen 61-90 poäng i 
Specialpedagogik. I kursen ingår att skriva en c-uppsats.   

Vi har valt att fokusera på begreppet inkludering. Nu undrar vi om du/ni skulle vara 
intresserade av att ställa upp på en intervju. Intervjusituationen beräknas ta cirka en till en och 
en halv timme i anspråk.  

Syftet med intervjun och undersökningen är Hur tänker rektorer om möjligheten att 
förverkliga sitt uppdrag angående inkludering.  

All information samt databehandling kommer att behandlas konfidentiellt. 

Med vänlig hälsning 
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Cecilia Nordström  Lisbeth Neidenmark 
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