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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika förskolor arbetar för att skapa en 

inkluderande miljö som är till för alla barn men också där speciellt barn med speciella 

behov uppmärksammas och inkluderas i den pedagogiska verksamheten. För att få svar 

på syftet har vi utgått från tre frågeställningar som är följande: ”Hur tolkar 

förskollärarna begreppet inkludering?”, ”Vilka förutsättningar har betydelse i arbetet 

med inkludering av barn med speciella behov?” och ”Vilka fungerande metoder har 

förskollärare för att inkludera barn med speciella behov i den pedagogiska 

verksamheteten?”. Studien är baserad på en enkät i två undersökningsgrupper med totalt 

60 förskollärare, 45 i grupp 1 och 15 i grupp 2. Resultatet visade på att det finns många 

metoder som fungerar men det finns även många hinder i arbetet med inkludering så 

som personalbrist och bristande kunskap och många förskollärare upplever att de inte 

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett inkluderingsarbete. Resultatet visar dock 

också på att majoriteten av förskollärarna tolkar inkludering på samma sätt att det ska 

vara en förskola för alla barn men de har inte förutsättningarna för att nå dit. Slutsatsen 

av studien är att förskollärare behöver bättre förutsättningar för att kunna genomföra ett 

lyckat inkluderingsarbete. 
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Inledning 

Sjöman (2018) beskriver i sin studie att 63 % av barn med beteendesvårigheter inte får 

stöd. Förskolan är en viktig del som bidrar till barns psykiska hälsa, utveckling och 

lärande. Barn som är engagerade i förskolans verksamhet mår bättre och för att göra 

barn med speciella behov mer engagerade måste de få rätt stöd. Almqvist (2014) belyser 

den sociala modellen som beskriver att fungerandet hos barn med speciella behov beror 

på hur bra förskollärare är på att anpassa miljöer till alla barns olikheter och 

förutsättningar. Om miljön är tillräckligt bra anpassad så ska barns fungerande inte 

skilja sig åt. Att barn med speciella behov är mindre engagerade beror då på 

förskollärares svårigheter att anpassa till alla barns olikheter, förmågor och 

förutsättningar enligt den sociala modellen. Agbenyega och Klibthong (2014) belyser i 

sin studie att inkludering handlar inte bara om att barn med speciella behov ska finnas i 

verksamheten utan de ska också vara engagerade i verksamheten.  

 

Skolinspektionens granskning (2017) visar på att två tredjedelar av förskolorna måste 

utveckla sitt arbete med att stödja barn i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen (2017) 

beskriver även att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och personal i 

förskolan saknar både tid och kompetens för att kunna reflektera, diskutera och 

dokumentera metoder när de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Denna studie 

syftar till att undersöka hur olika förskolor arbetar för att skapa en inkluderande miljö 

som är till för alla barn men också där speciellt barn med speciella behov 

uppmärksammas och inkluderas i den pedagogiska verksamheten.  

 

Vi har valt att använda oss av begreppet barn med speciella behov från engelskans 

”children with special needs” som innefattar alla barn som har behov utöver det 

”normala”.  Vi har också valt att använda oss av begreppet inkludering. Studien utgår 

från tre olika perspektiv, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 

även dilemmaperspektivet. 

 

Examensarbetet disponeras enligt följande: Efter inledningen följer studiens 

teorianknytning följt av studiens syfte och frågeställningar, sedan följer studiens 

bakgrund det vill säga förskolans styrdokument, tidigare forskning och en bakgrund om 
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begreppet inkludering. Därefter följer metod, resultat och analys. Studien avslutas med 

en diskussion och slutsats. 

 

Teorianknytning 

När vi valde vilken teori vi skulle utgå från så valde vi efter det syfte och 

frågeställningar vi har och även teorier om barn och inkludering. Vi valde då att 

använda oss av tre olika perspektiv som alla behövs och kompletterar varandra då vi 

anser att ingen av de olika perspektiven är tillräckliga var för sig. Det första perspektivet 

som valdes är det traditionella kompensatoriska perspektivet vilket innebär att barnets 

behov ses på individnivå och anpassningar görs till det specifika barnet. 

  

Dock behövs också det perspektivet som kom senare och kom att kallas det kritiska 

perspektivet som riktar kritik mot det kompensatoriska perspektivet då det kritiska 

perspektivet som också liknar den sociala modellen menar på att alla barn är olika och 

att istället är det miljön som ska anpassas för att skapa en tillgänglig miljö för alla barn. 

Det som då kan bli skillnaden rent praktiskt är att vissa metoder används endast för ett 

barn då man ser till den enskilda individen, men när man ser till alla barn så kan 

metoden användas för alla barn då det kanske gynnar alla och inte bara den enskilda 

individen, så som senare kommer visas i denna studie. I det kritiska perspektivet blir 

begrepp som delaktighet och inkludering viktigt då miljön ska vara tillgänglig för alla 

barn. Delaktighet innebär då att alla barn ska vara delaktiga och känna delaktighet. I det 

kompensatoriska perspektivet ses barn i kategorier som till exempel barn i behov av 

stöd eller med speciella behov, som vi valt att benämna det i denna studie (Nilholm, 

2006).  

 

Dock trots dessa två perspektiv så behövs ett tredje perspektiv för att de två första ändå 

inte är tillräckliga. Det tredje perspektivet är det som kallas dilemmaperspektivet. 

Dilemmaperspektivet är precis som det låter när det uppstår dilemman mellan de två 

första perspektiven, det vill säga motsättningar som inte går att lösa sett till 

utbildningssystemet bland annat. Till exempel så ska man se till individen men också 

till hela gruppens behov (Nilholm, 2003). Ett dilemma som Nilholm (2006) beskriver 

som problematiskt är att en utbildning ska ge barnen något kollektivt samtidigt som att 

utbildningen också bemöta varje barns enskilda behov.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika förskolor arbetar för att skapa en 

inkluderande miljö som är till för alla barn men också där speciellt barn med speciella 

behov uppmärksammas och inkluderas i den pedagogiska verksamheten. 

 

Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur tolkar förskollärarna begreppet inkludering? 

• Vilka förutsättningar har betydelse i arbetet med inkludering av barn med 

speciella behov? 

• Vilka fungerande metoder har förskollärare för att inkludera barn med speciella 

behov i den pedagogiska verksamheten? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer det att redovisas vad förskolans olika styrdokument, läroplanen 

för förskolan, skollagen och förskolans värdegrund säger om hur förskolan ska 

inkludera alla barn utifrån deras olika behov, redovisa tidigare forskning om inkludering 

samt redovisa hur inkluderingsbegreppet beskrivs. 

 

Förskolans styrdokument 

Förskolans läroplan, skollagen och förskolans värdegrund 

 

“9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver.” (SFS 2010:800). 

 

Sett till skollagen (SFS 2010:800) så beskriver den hur barn har rätt att få stöd i sin 

utveckling och deras behov ska bli tillgodosedda. Det ska vara en likvärdig utbildning 

oavsett var någonstans i landet den är, vilket innebär att alla barns behov ska tas hänsyn 

till och man ska anpassa utbildningen efter alla barn. Detta innebär att utbildningen inte 

kommer att se likadan ut överallt och att man kan behöva dela resurserna på olika sätt. 

Vissa förskolor kan komma att behöva fler resurser och vissa färre då det på alla 

förskolor finns olika behov och olika förutsättningar vilket gör att det behövs olika 

resurser för att skapa en likvärdig förskola. 

 

Förskolan ska arbeta för att skapa en tillgänglig miljö för alla barn där de ska ha goda 

möjligheter att lära och utvecklas, det är viktigt att barn som behöver mer stöd i sin 

utveckling blir uppmärksammade och får stöd och ledning av arbetslaget för att ha 

samma möjligheter att utvecklas så långt det är möjligt. (Skolverket, 2018).  Att ha en 

tillgänglig miljö, handlar inte bara om en fysisk tillgänglig miljö utan också socialt, där 

barnen ska känna en social gemenskap. En del av inkludering är just att alla barn ska 

känna sig delaktiga och inkluderade i en gemenskap och det är viktigt att se alla barn 

och ge dem möjligheter att lära och utvecklas tillsammans med sina kamrater. I 

förskolans värdegrund Skolverket (2013) beskrivs att hur miljön är utformad har stor 

betydelse för vilket lärande och vilken utveckling som är möjlig. Värdegrunden 

beskriver även precis som läroplanen att miljön ska vara tillgänglig och att det är miljön 
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som skapar möjligheter till samspel och relationer, till exempel så är alla som vistas i 

miljön en del av ett gemensamt sammanhang och tillsammans bidrar alla till att skapa 

miljön. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras vad tidigare forskning säger om vårt ämne. Vi har valt söka i 

databasen ERIC och använt oss av sökorden ”preschool or kindergarten or early 

childhood education”, ”special needs”, ”disabilities” och ”inclusi*” för att få upp 

artiklar som innehåller både ordet inclusive och inclusion. Resultaten filtrerades även 

efter artiklar som fanns i fulltext och var peer reviewed. Vi har också sökt efter 

doktorsavhandlingar och sökte då i Google med hjälp av samma sökord som innan följt 

av ”doktorsavhandling” eller ”doctoral thesis”. När vi valde ut vad för artiklar vi ville 

använda oss så ville vi ha forskning som visar på hur inkludering faktiskt används i 

praktiken, vilka metoder som används och hur det fungerar.  

 

Fungerar inkludering i praktiken? 

Akalin, Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu och Iscen (2014) belyser i sin studie vikten av att 

inkludera barn med speciella behov i den vanliga förskolan tillsammans med sina 

kamrater. Det dem fann i sin studie var att dem flesta förskollärare är för inkludering av 

barn med speciella behov och tycker även att inkludering gynnar de andra barnen också. 

Ett annat fynd var dock att inkluderingen ansågs vara misslyckad på grund av bland 

annat för lite kunskap, för lite kompetens men också negativa attityder. Några faktorer 

som också hindrade inkluderingen var att det är för stora barngrupper, många barn med 

olika speciella behov men också brist på resurser så som elevassistenter till exempel. De 

beskriver att för att kunna få en lyckad inkludering behöver förskollärare mer utbildning 

kring barn med speciella behov då de inte kunnat använda sig av några metoder för 

inkludering just eftersom de har för lite kunskap och de behöver också mer stöd från 

annat håll, till exempel specialpedagoger. Även Chhabra, Bose och Chadha (2018) 

beskriver i sin studie att de fått ett snarlikt resultat som Akalin et al (2014). De belyser 

hur inkluderande förskolor är den idealiska miljön för barn med speciella behov att vara 

i, men då måste rätt stöd finnas. Många förskollärare har inte fått tillräckligt med 

kunskap i sin utbildning för att veta hur de ska arbeta inkluderande och de har inte 

tillräckligt med kunskap om barn med speciella behov. Några förskollärare hade 
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utbildning om barn med speciella behov och de förskollärarna hade mer kunskap och 

var mer professionella i sitt bemötande av barn med speciella behov. Majoriteten av alla 

förskollärare vill arbeta inkluderande och tycker att idén av inkludering är bra men de 

känner att de inte har dem rätta kunskaperna och behöver utbildas mer inom detta för att 

kunna ge barnen en bra inkluderande miljö. 

 

Några andra som forskat inom detta som också fått ett liknande resultat är Zhu, Li & 

Hsieh (2019) där dem beskriver hur förskollärare är positiva till inkludering men att det 

finns hinder för inkludering som till exempel är att förskollärarna har för lite kunskap 

för att aktivt genomföra inkluderingen. Många olika forskare belyser dessa problem i 

sina studier då många får samma resultat vilket gör att det skulle behövas mer forskning 

kring detta. Även Agbenyega och Klibthong (2014) belyser att förskollärare behöver 

mer kunskap om inkludering för att kunna få effektiva metoder och för att det ska vara 

möjligt att överhuvudtaget kunna arbeta inkluderande. De belyser även att arbeta 

inkluderande innebär inte bara att barn med speciella behov ska vara där och vara en del 

av verksamheten utan de ska också vara engagerade och uppleva att de får ett effektivt 

och meningsfullt lärande.  

 

Callado Moreno, Molina Jaén, Pérez Navío och Rodríguez Moreno (2016) belyser hur 

förskollärare anser att de använder sig av inkluderande utbildning men resultatet av 

deras studie är att inkluderingen anses misslyckad då det egentligen inte genomförs i 

praktiken. De beskriver hur tanken av inkludering är bra och förskollärarna tänker att de 

använder sig av inkludering, men i verkligheten sker det inte då det finns flera hinder. 

Några av dessa hinder är att de inte har tillräckligt med resurser, tid eller stöd. De 

skriver vidare om hur förskollärare måste ges mer utbildning för att komma vidare i 

inkluderingsarbetet och även IKT ges som förslag av metod att använda sig av i 

inkluderingsarbetet. De beskriver även hur det är inkludering som föredras istället för 

integrering. 

 

De flesta forskarna har fått liknande resultat, att inkluderingen är misslyckad på grund 

av faktorer som att de har för lite kunskap eller kompetens, det är för stora barngrupper 

eller brist på resurser vilket gör att det är svårt att genomföra ett inkluderingsarbete. Vi 

såg detta som problematiskt och ville därför i denna studie forska vidare kring detta 
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ämne och se vilka förutsättningar förskollärare behöver och vilka metoder som kan 

användas för att få ett lyckat inkluderingsarbete. 

 

Integrering till inkludering 

Integreringsbegreppet uppstod på 1960 talet, tidigare fick barn med 

funktionsnedsättningar gå på speciella skolor men i slutet av 1960 talet började man 

integrera dessa barn i vanliga skolor och vanliga klasser. Integreringsbegreppet uppstod 

av att dessa skolor som var för det som då kallades avvikande kritiserades. Rosenqvist 

(2003) skriver om upplösningen av integreringsbegreppet då man ansåg att de inte 

täckte upp för det som ville uppnås och begreppet blev oklart vilket gjorde att det 

behövdes ett nytt begrepp. När Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) kom 1994 

började det istället talas om begreppet inkludering och det ersätter integreringsbegreppet 

mer och mer (Nilholm, 2006).  

Nilholm (2006) menar på att när det kommer till skolverksamhet så innebär att ha en 

inkluderande verksamhet att vara medveten om att alla barn är olika och att 

verksamheten är anpassad efter just att alla barn är olika, har olika behov och olika 

förutsättningar. När barnen istället definieras som avvikande och de bara ska finnas i 

verksamheten och anpassa sig efter den så blir det istället det tidigare begreppet 

integrering. 

 

Lindqvist och Nilholm (2013) belyser också i sin studie att inkludering oftast setts som 

integrering, men att inkludering i svenska förskolor mer ska innebära att se till att alla 

barn är olika och att deras olikheter ska ses som tillgångar. Det som de undersökt är hur 

utbildningsledare i Sverige tycker att man ska stödja barn med speciella behov i 

förskola och skola. Resultatet de fick var att lärarnas kompetens och tillgång till 

specialpedagogisk kompetens var viktigast i arbetet med att stödja barn med speciella 

behov. Andra saker som var viktiga var till exempel att anpassa miljöer eller anpassa 

metoder.  

 

Madureira Ferreira (2018) belyser att genom att ha inkluderande verksamhet där barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar är en del av verksamheten gynnas de barnen 

av att vara med “normala” barn och skapa kamratkulturer där de lär sig sociala koder 
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och regler och barnen kan även hjälpa varandra att utvecklas framåt. Detta är gynnande 

för båda parterna då de lär och utvecklas av varandra.  

 

 

 

Bild hämtad från Wikipedia 

Ett exempel på skillnader mellan inkludering, integrering, exkludering och segregering. 

 

 

Metod 

När vi skulle bestämma oss för vilken metod vi skulle använda oss av för att bäst få svar 

på syftet så tyckte vi att enkät var lämpligast. Vi övervägde först att använda oss av 

intervjuer men då vi insåg att det skulle vara mer tidskrävande och svårare att få många 

svar på så valde vi istället enkäter, enkät passade även bra till syftet därför att vi kände 

att vi inte behövde ställa några djupare frågor och därför var enkät lämpligt. Vi ville nå 

ut till så många olika förskolor som möjligt för att se så många olika arbetsmetoder som 

möjligt. Enkät går också snabbare att göra och skicka ut samt att vi snabbare kunde få 

fler svar än om vi hade använt oss av intervjuer (Bryman, 2011), men det ska också 

nämnas att man kanske inte får svar direkt vilket är en nackdel jämfört med intervjuer 

där svaren fås direkt på plats (Bryman, 2011).  
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Datainsamlingsmetod 

För att kunna nå ut till så många som möjligt valdes enkätundersökning som metod. För 

att skapa enkäten användes ”Google formulär”. Vi har i enkäten valt att använda oss av 

både öppna och slutna frågor för att i dem öppna frågorna finns möjlighet för 

förskollärarna att besvara frågorna mer utförligt och med deras egna ord och dem slutna 

frågorna är mer jämförbara med varandra (Hjalmarsson, 2014). Frågorna är ställda på 

ett sätt som gör att det är förskollärarnas egen uppfattning som kommer fram både på de 

öppna och slutna frågorna. Vi är också medvetna om att det finns nackdelar med både 

dem öppna och slutna frågorna till exempel som att öppna frågor kräver mer av 

respondenterna vilket kan göra att de blir avskräckt från att svara, medan slutna frågor 

kan göra att det inte finns något svar som respondenterna tycker passar in på deras svar. 

Något man kan göra då är att ha ett svarsalternativ som är annat eller övrigt och en 

textruta vilket vi valde att ha på några frågor där det kan finnas andra svar än de vi 

förutbestämt (Bryman, 2011).  

Vi valde att endast ha 14 frågor att besvara på enkäten vilket Bryman (2011, s.228) 

skriver om att det inte är bra att ha för många frågor när man skickar ut en enkät då 

respondenterna riskerar att tröttna på att svara och väljer att inte slutföra enkäten. När vi 

satte ihop enkäten och skrev frågorna valde vi att ha bakgrundsfrågor som vilken 

utbildning de har, hur länge de arbetat, om de har barn med speciella behov, hur många 

i sådana fall, vilken ålder de har på barnen och även vilka typer av speciella behov 

barnen har. Anledningen till detta var för att det skulle kunna jämföras om det var någon 

skillnad beroende på dessa faktorer. Frågan vad inkludering innebär för förskollärarna 

valdes då inkludering är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Vi ville också veta 

vilka metoder de använder för att inkludera barn med speciella behov eller vilka 

metoder de använder för inkludering om de inte har barn med speciella behov på 

förskolan. När vi läst tidigare forskning har den visat på att inkludering ofta inte 

genomförs på många förskolor och därför ville vi också veta om det finns några hinder 

för inkludering, om förskollärarna tycker att de har tillräckligt med kunskap och 

kompetens om inkludering och barn med speciella behov och också om de upplever att 

metoderna fungerar för att få en verklig bild av hur det faktiskt ser ut i praktiken. De 

kanske har metoder utformade som är bra i teorin men inte alls fungerar och det är 

viktigt för oss att veta i denna studie.  



 

10 

 

 

Urval 

Då denna studie syftar till att undersöka förskolans verksamhet har denna enkät riktats 

till förskollärare som är aktiva i förskolläraryrket för att kunna få så relevanta svar som 

möjligt. För att vara säker på att de är aktiva förskollärare så användes frågor i enkäten 

så som vilken utbildning de har och hur länge de arbetat i förskolan. Vi valde oss av att 

ha två undersökningsgrupper och i början av studien vände vi oss till en grupp på 

Facebook för förskollärare och lärare. Gruppen har 51 133 medlemmar så vi visste att vi 

skulle nå ut till många förskollärare samtidigt. Ett inlägg lades ut i gruppen som alla 

som är med i gruppen kan se, där beskrevs att vi sökte förskollärare som kunde svara på 

vår enkät. En av oss var med i denna grupp sedan innan och valde att använda oss av 

denna grupp för att vi visste att vi skulle nå ut till många förskollärare samtidigt. När 

undersökningen i den första gruppen hade utförts ville vi utöka studien genom att lägga 

till en andra undersökningsgrupp som bestod av 20 förskollärare som kontaktades direkt 

via mejl och sms. Detta var förskollärare som båda kommit kontakt med tidigare i 

samband med utbildning eller i arbetsrelaterade situationer.  

 

Genomförande 

Materialet samlades in genom att enkäten skickades ut först till den första 

undersökningsgruppen i en svensk grupp på Facebook som heter “Idébank för 

förskollärare/lärare”. Som tidigare nämnt var en av oss med i denna grupp sedan 

tidigare och det var så vi kom fram till att använda oss av den. Det är en grupp där både 

förskollärare och lärare är med för att diskutera och dela idéer med varandra. Denna 

grupp valdes som målgrupp för att vi visste att vi skulle nå ut till en stor grupp 

förskollärare och att många svar skulle samlas in snabbt. (Bryman, 2011). För att vara 

säkra på att det var just förskollärare som svarade var en av enkätfrågorna “vilken 

utbildning har du?” Där svarsalternativen var förskollärarutbildning, ingen utbildning, 

specialpedagogutbildning samt en övrig ruta där respondenterna själva fick skriva i 

andra utbildningar. En av nackdelarna med enkät är dock att man inte vet vem det är 

som svarar. (Bryman, 2011). Enkäten skickades sedan ut via mejl och sms till den andra 

undersökningsgruppen som bestod av 20 förskollärare. 
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Bearbetning av material 

Att analysera materialet hade flera steg, till en början lästes svaren igenom, fråga för 

fråga och försök till att hitta centrala teman gjordes. Många svarade likadant eller 

liknande varandra och då gjordes kategoriseringar in i olika centrala teman efter de 

svaren vi fick på de öppna frågorna där många hade svarat likadant eller liknande 

(Hjalmarsson, 2014). När kategoriseringen i olika teman var klar så gjorde vi en 

statistisk analys som baserades på hur många respondenter som svarat inom samma 

tema. Svaren analyserades också efter de tre perspektiv som nämnts tidigare. 

De slutna frågorna kunde vi se statistik på direkt i “Google formulär” men valde att 

använda oss av dataprogrammet Excel för att överföra data och skapa diagram. Medan 

de öppna frågorna har gåtts igenom manuellt för att beräkna och kategorisera och sedan 

göra statistisk av även där i Excel och skapa diagram. Vi har även manuellt beräknat 

och jämfört skillnader mellan faktorer så som erfarenhet och ålder på barn till exempel. 

När materialet bearbetades sorterades även några svar bort som var obegripliga eller 

som inte var relevanta för att respondenterna inte tillhör studiens målgrupp. 

 

Reliabilitet och validitet 

När Bryman (2011) skriver om reliabilitet benämns bland annat begreppet stabilitet som 

beskriver huruvida studien skulle få samma resultat om den genomfördes igen. Då 

denna studie baseras på förskollärares egna uppfattningar och att det finns frågor som 

kan förändras över tid så finns ingen garanti för att resultatet skulle bli detsamma om 

studien genomfördes igen där av har studien låg reliabilitet. Då enkäten skickades ut i 

en grupp med 51 133 medlemmar och endast 45 svarade så finns inte heller någon 

garanti att svaren skulle vara densamma om samma studie genomfördes i samma grupp 

igen, då helt andra personer hade kunnat svara nästa gång beroende på vilka som ser 

inlägget då inlägg på Facebook inte dyker upp för alla som är med i gruppen. För att 

stärka reliabiliteten valdes en ytterligare undersökningsgrupp som består av 

förskollärare vilka vi vänt oss själva direkt till. 

 

Bryman (2011) beskriver också begreppet intern validitet som handlar om huruvida 

studien mäter det vårt syfte faktiskt ville mäta. Vi ville med syftet genom våra 

frågeställningar ta reda på hur förskollärare tolkar begreppet inkludering, vilka metoder 

de har som fungerar när det gäller att inkludera barn med speciella behov och även vilka 
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förutsättningar som krävs i inkluderingsarbetet. Genom enkäten har vi fått svar på alla 

dessa tre frågor vilket kan bedömas som att studien har hög intern validitet då den mäter 

det den var tänkt att mäta. Sett till liknande studier som gjorts, till exempel Callado 

Moreno et al (2016) som undersökte vilka metoder som kan användas för att inkludera 

barn med speciella behov, vad förskollärare visste om inkludering och de ville även veta 

om förskollärare känner att de är tillräckligt förberedda för att arbeta med barn med 

speciella behov, liknande två av våra enkätfrågor där vi frågar efter om förskollärare 

tycker att de har tillräckligt med kunskap och kompetens om inkludering och om hur 

man ska bemöta barn med speciella behov. De hade också enkät som metod för att ta 

reda på detta och valde också att ha med faktorer som förskollärarens erfarenhet och 

utbildningsnivå till exempel. Våra enkäter är dock utformade lite på olika sätt, men 

mäter ungefär samma saker och ger ett snarlikt resultat. Sett till extern validitet så 

beskriver Brinkkjær och Høyen (2013) att det handlar om vilka slutsatser som kan dras 

av en studie och det hänger samman med begreppet generalisering som kommer att 

beskrivas nedan. Brinkkjær och Høyen (2013) beskriver också att extern validitet 

omfattar huruvida undersökningsgruppen är representativa. Till exempel så har studien 

totalt 60 svarande förskollärare vilket är en väldigt liten grupp förskollärare jämfört med 

hur många verksamma förskollärare det finns i Sverige vilket gör att urvalet kanske inte 

är representativt för alla förskollärare i Sverige.  

 

Generalisering 

Generaliserbarhet handlar enligt Bryman (2011) om urvalet är representativt och om 

resultatet kan generaliseras till andra grupper. Eftersom enkäten inte skickats ut till en 

speciell stad eller region, utan till förskollärare runt om i hela Sverige är urvalet 

någorlunda representativt. Dock är svaren anonyma vilket gör att det inte går att veta 

vilka som svarat eller varifrån dem kommer vilket gör dem mindre representativa. 

Eftersom det är så få som svarat i jämförelse med hur många enkäten skickades ut till så 

kan resultatet inte generaliseras. Det som också behövs ha i åtanke är att i den första 

undersökningsgruppen svarade de som ville på enkäten vilket gör att det kanske endast 

de som är intresserade av ämnet som svarar och i den andra gruppen valde vi ut 

förskollärare själva. Hade förskollärarna istället valts ut helt slumpmässigt kanske 

generaliserbarheten hade varit högre.  
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Etik 

När denna studie gjordes togs hänsyn till de fyra huvudkraven som beskrivs i 

Vetenskapsrådet (2004). Dessa fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Alla som har deltagit i studien har blivit informerade om att deras deltagande är helt 

frivilligt, att de är anonyma och att de har möjlighet att avsluta studien när som helst om 

de känner att de inte vill fortsätta delta och att det inte kommer att synas för oss om de 

valt att avsluta. Det tydliggjordes även i enkäten att svaren kommer att utgöra en grund 

för detta examensarbete så att respondenterna är informerade om vad det är dem deltar i. 

Eftersom vi skickade ut enkäten i en grupp där de som ville fick svara så finns även 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2004).  

 

Den enkäten som användes samlar inte in några som helst personuppgifter vilket gör att 

personerna som deltagit i enkäten är helt garanterade anonymitet och vilket gör att 

varken vi eller någon annan kan spåra upp personerna som svarat (Vetenskapsrådet, 

2017). Vi har därför inte heller kunnat använda oss av några namn eller andra 

personliga uppgifter i resultatet för att även när vi skickat ut enkäten till förskollärare 

som vi vet namnen på vet vi inte vem av dem som svarat vad då enkäten som sagt är 

helt anonym. Ingen annan än vi kommer heller att få reda på vilka förskollärarna som vi 

tagit kontakt med är. 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras det resultat vi har fått från enkäten där det i 

första undersökningsgruppen är 45 förskollärare som har svarat, från början var det 49 

men vi fick ett bortfall på 4 respondenter då de inte var förskollärare. Totalt sett blev det 

ett bortfall på 51 092 respondenter sett till att det var 51 133 personer i den första 

gruppen som enkäten skickades ut till. I den andra undersökningsgruppen svarade 15 

förskollärare av 20 vilket betyder att det blev ett bortfall på 5 personer. Deras svar har 

delats in i tre kategorier utifrån de tre frågeställningar studien utgår från.  
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En förskola för alla barn 

”Att alla kan delta i förskolans verksamhet”  

Majoriteten av alla förskollärare i båda undersökningsgrupperna svarade att de tolkar 

begreppet inkludering som att alla barn har rätt att vara med eller delta i förskolans 

verksamhet och att alla barn ska få en likvärdig utbildning.  

“För mig betyder inkludering att alla barn i förskolan ska kunna vara med och delta 

utifrån sina förmågor och möjligheter. Vi pedagoger ska i så stor utsträckning som 

möjligt skapa en miljö där alla barn har möjlighet att inkluderas.” 

Många av förskollärarna beskriver hur alla barn ska få samma förutsättningar att lyckas 

och att man utgår från barnens möjligheter och förmågor. Man ska se till alla barns 

behov och att det är deras arbete som förskollärare att skapa tillgängliga miljöer där alla 

barn kan vara med, vara delaktiga och bli inkluderade. En del förskollärare beskriver 

också att de tolkar inkludering som att alla barn ska få känna tillhörighet och 

samhörighet. Barnen ska ges möjligheten att känna att de är en del av en grupp och att 

barns olikheter berikar gruppen. Flera förskollärare beskriver även hur miljön ska 

anpassas efter alla barns olikheter, förmågor och behov, utgångspunkten är just att alla 

barn är olika, men alla barn ska kunna vara med.  

“...Att ”olika leker bäst”- dvs våra olikheter berikar och vi lär av det...”.  

Detta är något som kan ses utifrån det kritiska perspektivet som studien utgår från och 

som beskrivits innan där Nilholm (2006) beskriver att det kritiska perspektivet grundar 

sig i att barns olikheter berikar och att olikheterna ska ses som en tillgång i skolan. 

Detta är något som Lindqvist och Nilholm (2013) också belyser, att förr talades det om 

integrering men när man talar om inkluderingsbegreppet så handlar det om att se barns 

olikheter som tillgångar och att det berikar. 

 

Förutsättningar som krävs för att arbeta med inkludering 

När studien gjordes ville vi veta vilka förutsättningar förskollärare behöver ha för att 

arbeta med inkludering och där med veta vilka hinder som finns för inkludering. 

71,11% av förskollärarna i grupp 1 ansåg att det finns hinder för inkludering och 

24,44% tyckte att bristande kunskap bland personalen var ett hinder. Även 22,22% 

tyckte att personalbrist var ett problem. Några andra hinder som nämns är stora 
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barngrupper, tidsbrist och att de inte tycker att de får tillräckligt med stöd från chefer 

och specialpedagoger bland annat. I grupp 2 var det 73,33% som tycker att det finns 

hinder för inkludering, 46,67 % tyckte att personalbrist var ett hinder, 40 % tyckte att 

tidsbrist var ett hinder och 33,33 % svarade att bristande kunskap var ett hinder. Flera 

personer i både grupp 1 och 2 har alltså svarat flera saker. 24,44% i grupp 1 anser att de 

själva inte har tillräckligt med kunskap om inkludering och 40% tycker att de inte har 

tillräckligt med kunskap och kompetens för att bemöta barn med speciella behov. I 

grupp 2 tyckte 46,67% att de inte hade tillräckligt med kunskap om inkludering. 73,33% 

i grupp 2 tycker att de inte har tillräckligt med kunskap och kompetens för att bemöta 

barn med speciella behov. Lindqvist och Nilholm (2013) belyser i sin studie att det 

viktigaste i arbetet med barn med speciella behov är att lärarna har kompetens och 

tillgång till specialpedagogisk kompetens.  

“För mycket barn. För lite personal. Dålig kunskap hos pedagogerna. Dåligt stöd till 

pedagogerna. Hur barnet mår när det är mycket krav och många barn kan påverka 

mycket...” 

De förutsättningar som krävs för att arbeta med inkludering är alltså att det behövs 

kunskap om inkludering och hur man ska bemöta barn med speciella behov, att det finns 

tid för planering av rutiner, metoder och aktiviteter och tid och tillräckligt med personal 

för att kunna se varje barn men också att barngrupperna skulle behöva vara mindre. 

Akalin et al (2014) har i sin studie fått ett liknande resultat där förskollärarna inte tyckte 

att inkluderingen var lyckad på grund av att de inte hade de rätta förutsättningarna, 

faktorer som gjorde arbetet svårt var att de var stora barngrupper och brist på resurser. 

De beskriver även hur mer än hälften anser att de inte har tillräckligt med kunskap och 

kompetens för att arbeta med barn med speciella behov och de anser att de behöver mer 

utbildning inom detta för att kunna arbeta med att inkludera barn med speciella behov. 

Även Även Chhabra et al (2018) beskriver också i sin studie att förskollärarna inte har 

tillräckligt med kunskap om hur man ska arbeta med inkludering och de anser att de inte 

heller har tillräckligt med kunskap om barn med speciella behov. 

Vi såg inget samband att faktorer som till exempel hur länge de arbetat eller att barnens 

ålder skulle ha betydelse för deras svar i någon av grupperna. Däremot så hade 4 

respondenter i undersökningsgrupp 1 både förskollärarutbildning och 

specialpedagogutbildning och alla förutom en tycker att de har tillräckligt med kunskap 

om inkludering och alla 4 upplevde att de hade tillräckligt med kunskap och kompetens 

för att bemöta barn med speciella behov.  
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Detta är de hinder vi kunde se i undersökningsgrupp 1 där majoriteten anser att det finns 

hinder för inkludering och ett av de största är brist på kunskap. 

 

I undersökningsgrupp 2 tycker även majoriteten där att det finns hinder men det största 

hindret enligt dem är personalbrist till skillnad från grupp 1. 
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Majoriteten i undersökningsgrupp 1 tycker att de har tillräckligt med kunskap och 

kompetens. 

 

 

 

Majoriteten i undersökningsgrupp 2 tycker att de inte har tillräckligt med kunskap och 

kompetens om inkludering och för att bemöta barn med speciella behov. 

 

Metoder för inkludering 

”Vi använder TAKK för alla barn, hela förskolan för att förstärka språket..” 

35,56% i grupp 1 beskriver hur de använder sig av AKK som metod för att inkludera 

barn med speciella behov men att det används av alla barn då förskollärarna uppfattar 

att det gynnar hela barngruppen. AKK är en förkortning och betyder alternativ och 
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kompletterande kommunikation, AKK är samlingsordet som innefattar flera 

hjälpmedel som stödjer kommunikationen.  De AKK-redskap som de flesta använder 

sig av i denna studie är tecken och bildstöd. Alla förutom en upplever att metoden 

fungerar och respondenten som svarat att det inte fungerar menar på att de har som 

ambition att använda sig av AKK men att resursbrist sätter käppar i hjulet för önskat 

resultat. Även Callado Moreno et al (2016) har fått ett liknande resultat i sin studie 

där de har som ambition att använda sig av inkluderande undervisning men att det 

inte genomförs och detta kan bero på resursbrist bland annat. Även i andra 

undersökningsgruppen svarade majoriteten 53,33% att de använder sig av AKK i 

form av tecken och bildstöd.  

 

Det svaret som var näst vanligast i undersökningsgrupp 1 med 17,78% var att de inte 

hade en specifik metod utan att de anpassade miljöerna och verksamheten efter att 

alla barn är olika. Här syns tydligt det kritiska perspektivet där förskollärarna väljer 

att se till att alla barn är olika och att det är miljön som ska anpassas till det. 

Liknande som Lindqvist och Nilholm (2013) där resultatet i studien visade på att 

anpassa miljöer var en viktig del i att arbeta med inkludering. 11,11% personer 

svarade att de gjorde anpassningar efter det individuella barnet och då blir det istället 

det kompensatoriska perspektivet som används då barnet ses på individnivå och 

anpassningar görs till det specifika barnet. (Nilholm, 2006). Dock benämner en av 

dessa att det är svårt att anpassa till individen då det är många individer som har olika 

behov. Här blir det ett dilemma precis som Nilholm (2003; 2006) beskriver med 

dilemmaperspektivet då det är svårt att anpassa till individen när det blir flera 

individer då det finns många barn i en barngrupp som har olika behov. 26,67% i 

undersökningsgrupp 2 svarade att de anpassade verksamheten och miljön. 

 

15,56% i grupp 1 svarade att de delar upp gruppen i mindre grupper. Även här var det 

tre respondenter som upplevde att de inte alltid gick att genomföra dessa metoder på 

grund av anledningar som att pedagogerna inte räckte till, de skulle behöva vara fler 

personal. 33,33 % i grupp 2 använder sig av mindre grupper men 80% av dessa 

beskriver också att det är svårt att utföra då det ibland är lite personal och man hinner 

inte. 13,33% i båda grupperna svarade att de använder sig av vuxenstöd som metod 

där de ofta arbetar med en pedagog nära barnet för att ge barnet stöd och ofta arbetar 

de en till en det vill säga barn och pedagog men att det också blir svårt för att då ska 
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det finnas en pedagog till hands för ett barn vilket det inte alltid gör. 6,67% i båda 

grupperna svarade att de inte har några metoder alls utformade vilket dem beskriver att 

det inte fungerar. En sak som skiljde sig mellan de två grupperna var att 13,33% i grupp 

2 även svarade att de använde sig mycket av tydlighet samt att 6,67% svarade 

observationer. Callado Moreno et al (2016) belyser att IKT kan vara en bra metod att 

använda sig av i inkluderingsarbetet vilket ingen i denna studie har svarat att de 

använder sig av just som metod för inkludering. 

 

Grupp 1 hade många olika metoder för inkludering men den som flest använder sig av 

är AKK. 

 

 

Grupp 2 har även dem AKK som den mest använda metoden för inkludering. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och reflekteras över den metod vi använt oss av samt 

diskuteras och reflekteras över de resultat som tidigare redovisats. Slutligen kommer de 

slutsatser som kan dras av denna studie att redovisas.  

 

Metoddiskussion 

När enkäten utformades valdes att ha både öppna och stängda frågor, något som senare 

försvårade för oss. Det kanske hade varit enklare att välja antingen stängda eller öppna 

frågor för att göra det enklare att bearbeta materialet. När enkäten innehåller har öppna 

frågor måste man sitta och läsa igenom varje svar och hitta teman, vilket tog väldigt 

lång tid. (Bryman, 2011). Vi märkte också att reliabiliteten på vår studie var låg när vi 

hade utfört enkätundersökningen i den första undersökningsgruppen och valde därför att 

lägga till en ytterligare undersökningsgrupp där respondenterna bestod av förskollärare 

som vi själva kontaktat som arbetar på olika förskolor i olika län. Det som dock var 

svårare med den andra urvalsgruppen var att det var svårare att få svar. I den första 

gruppen fick vi många svar snabbt medan i den andra gruppen fick vi färre svar då 

några av de vi kontaktade inte svarade alls och det tog längre tid att få svar vilket 

försenade processen. 

När enkätundersökning valdes som metod valdes det mest för att det skulle gå snabbt 

och enkelt men också för att vi ansåg att i relation till syftet skulle inte någon djupare 

undersökning behövas. Dock kanske intervju och/eller observationer hade varit en bättre 

metod att använda sig av för att det har mycket andra fördelar. Då hade vi kunnat besökt 

förskolor för att se hur det ser ut och fått en större helhetsbild. Nu är det endast 

förskollärares uppfattningar som tagits del vilket säger en del men kanske inte ger hela 

bilden av hur det faktiskt ser ut. Det hade också varit möjligt att ställa följdfrågor om vi 

undrade över något mer och förskollärarna hade kunnat uttryckt om de hade något mer 

att tillägga och detta var en nackdel med enkät som metod att det inte fanns möjlighet 

till just att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Hade vi gjort om denna studie igen hade vi 

nog valt en annan metod. Som tidigare beskrivits kan resultatet på denna studie inte 

generaliseras på grund av att urvalet inte är representativt då Brinkkjær och Høyen 

(2013) beskriver att en liten grupp inte nödvändigtvis är representativt för en större eller 
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annan grupp. Med det låga antalet svarande och att vi inte vet vilka som svarade på 

grund av anonymiteten blir det en låg generaliserbarhet på denna studie. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika förskolor arbetar för att skapa 

en inkluderande miljö som är till för alla barn men också där speciellt barn med 

speciella behov uppmärksammas och inkluderas i den pedagogiska verksamheten. För 

att få svar på syftet har vi utgått från tre olika frågeställningar som är ”Hur tolkar 

förskollärarna begreppet inkludering? ”Vilka förutsättningar har betydelse i arbetet med 

inkludering av barn med speciella behov?” och ”Vilka fungerande metoder har 

förskollärare för att inkludera barn med speciella behov i den pedagogiska 

verksamheten?”. I relation till det kritiska perspektivet (Nilholm, 2003; Nilholm, 2006) 

kunde vi se att majoriteten av förskollärarna tolkar inkludering som att alla barn ska få 

vara med, alla barn är olika men verksamheten ska anpassas efter alla barns olikheter 

och att barnens olikheter berikar förskolans verksamhet. Madureira Ferreira (2018) 

belyser i sin studie att barn med funktionsnedsättningar och “normala” barn gynnas av 

att vara tillsammans i samma verksamhet då de lär och utvecklas av varandra. Många av 

förskollärarna beskrev att alla barn har rätt att delta i förskolans verksamhet och känna 

tillhörighet och gemenskap. Detta beskriver inkluderingsbegreppet väldigt bra då 

Rosenqvist (2003) beskriver att tidigare användes integreringsbegreppet men Nilholm 

(2006) beskriver att integrering handlar endast om att barn som är avvikande ska få 

finnas i verksamheten. Rosenqvist (2003) beskriver då att integreringsbegreppet 

upplöstes då de inte täckte upp för det som ville uppnås med begreppet. Om barn som är 

avvikande endast skulle finnas och integreras finns ingen garanti för att de känner någon 

tillhörighet eller gemenskap men som många förskollärare i vår studie beskriver, 

begreppet inkludering handlar mer om att barnen inte bara ska finnas i verksamheten 

utan de ska också känna att de har samma förutsättningar som alla andra samt känna att 

de tillhör. 

 

Sett till vilka metoder som kan användas tycker några av förskollärarna att anpassningar 

ska göras till det enskilda barnet vilket istället blir att man utgår från det 

kompensatoriska perspektivet. (Nilholm, 2003; Nilholm, 2006). Här blir det ett dilemma 

då de flesta tycker att man ska anpassa verksamheten efter alla barns olika behov och 

vissa tycker att det istället ska anpassas efter det individuella barnet. Nilholm (2006) 
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samt Lindqvist och Nilholm (2013) menar också på att en inkluderande praktik handlar 

om att just anpassa verksamheten efter alla barns olikheter.  Förskollärarna har även 

beskrivit att det är deras arbete som förskollärare att skapa en inkluderande miljö för 

alla barnens olika behov och olika förutsättningar (Nilholm, 2006).  Dessa svar var 

också i enlighet med förskolans läroplan Skolverket (2018) och förskolans värdegrund 

Skolverket (2013) då båda de också beskriver hur förskollärare ska skapa en tillgänglig 

miljö där alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och lära. Detta kan då tolkas 

som att förskollärarna är väl insatta i läroplanen och att det kan vara därför de flesta har 

liknande uppfattning om inkludering.  

 

Många av förskollärarna beskriver att en metod för inkludering är just att anpassa 

verksamheten samt miljöer för alla barns olikheter. När man ser till andra metoder så 

finns det många metoder som fungerar så som AKK, att dela in barnen i mindre grupper 

till exempel. Däremot liknande Akalin et al (2014) beskriver några förskollärare hur de 

inte kunnat använda sina metoder på grund av faktorer som personalbrist och bristande 

kunskap. De beskriver hur förskollärare behöver mer utbildning vilket vår studie också 

bekräftar då vi kunnat se i denna studie att 48,33% tycker att de inte har tillräckligt med 

kunskap och kompetens om hur man ska bemöta barn med speciella behov och även 

18,33% tycker att bristande kunskap utgör ett hinder för inkludering. Detta kan då 

tolkas som att förskollärarna i vår studie skulle behöva mer utbildning för att få ett 

bättre inkluderingsarbete och för att metoderna ska vara effektiva som Agbenyega och 

Klibthong (2014) beskriver i sin studie. Precis som Chhabra et al (2018) såg vi också att 

de som var utbildade både till förskollärare och specialpedagog det vill säga hade mer 

utbildning, upplevde att de hade mer kunskap och kompetens än de som inte hade den 

utbildningen. Med det sagt menas inte att alla förskollärare behöver en 

specialpedagogutbildning men de behöver utbildas mer inom det specialpedagogiska 

området för att kunna bedriva ett lyckat inkluderingsarbete, något som Agbenyega och 

Klibthong (2014) också beskriver i sin studie. 

 

Som tidigare skrivits tycker 18,33% att bristande kunskap utgör ett hinder för 

inkludering, men det största hindret som 28,33% tyckte var personalbrist. Andra hinder 

som nämndes var stora barngrupper, tidsbrist och brist på stöd och resurser. Något 

Callado Moreno et al (2016) också fått som resultat i deras studie. De beskriver hur 

förskollärarna vill genomföra inkluderingsarbetet men att blir hindrad av tidsbrist och 
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att de inte får tillräckligt med stöd och resurser. Detta innebär då att förskollärarna i 

både denna studie och deras studie inte har dem rätta förutsättningarna för att kunna 

genomföra ett lyckat inkluderingsarbete. Med det sagt skulle förskollärare behöva bättre 

förutsättningar i arbetet med inkludering. Det krävs att förskollärare har tiden, personal, 

mer kunskaper, mer kompetens och mer stöd och resurser för att överhuvudtaget kunna 

genomföra ett inkluderingsarbete precis som Agbenyega och Klibthong (2014) också 

beskriver. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vara likvärdig var än den 

anordnas vilket innebär att resurserna kan behöva delas olika men att alla barns behov 

ska tas hänsyn till. Något som i vår studie brister då förskollärarna inte har fått 

tillräckligt med stöd och resurser.  

 

För att sammanfatta denna studie så likt Zhu et al (2019) studie så verkar förskollärarna 

se positivt på inkludering och de vill arbeta med inkludering då de tycker att förskolan 

är för alla barn och att alla barn ska känna tillhörighet. Dock finns det många hinder och 

förskollärarna har inte de rätta förutsättningar som krävs för ett inkluderingsarbete. De 

flesta har bra metoder men de hinder som finns gör att de ibland kan vara svårt att 

genomföra metoderna. Förskollärare behöver mer utbildning för att få mer kunskap om 

hur dem ska arbeta inkluderande.  

 

När vi utfört denna studie har områden hittats som det finns ett behov av att undersöka 

djupare, denna studie har utgått från förskollärares uppfattningar. För att fortsätta forska 

vidare kring detta hade vi velat utföra observationer och samtal med barn för att få en 

bredare bild av hur inkluderingen faktiskt ser ut på förskolor då barns perspektiv är en 

stor och väldigt viktig del av inkludering då barnen också ska känna sig inkluderade.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor 

• Hur länge har du arbetat i förskola? 

• Vilken ålder på barnen har du på din avdelning? 

• Vad innebär inkludering för dig? 

• Hur många barn på förskolan har ni med speciella behov? 

• Varför behöver barnen speciellt stöd? 

• Om ni inte har barn med speciella behov, hur arbetar ni med inkludering? Hoppa 

över till nästa fråga om ni har med speciella behov 

• Vilka metoder har ni på förskolan för att inkludera barn med speciella behov? 

• Upplever du att dessa metoder fungerar? 

• Om du svarade nej, varför? 

• Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om inkludering? 

• Upplever du att du har tillräckligt med kunskap och kompetens för att bemöta 

barn med speciella behov? 

• Finns det några hinder för inkludering? 

• Om du svarade ja, vilka? 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Hej! Våra namn är Ronya Olsson och Ida Thuresson, vi går nu våran sista termin på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle och ska nu skriva vårat examensarbete. 

Vårat examensarbetes syfte är att undersöka hur inkluderingen av barn med speciella 

behov ser ut på olika förskolor då det idag finns många barn som redan i förskolan 

har speciella behov. 

Vi skulle jättegärna vilja att du som förskollärare tar dig tid att svara på denna enkät 

som är 14 frågor. 

Du som besvarar enkäten är helt anonym vilket innebär att vi kommer inte kunna se 

vem det är som svarat. Känner du när du håller på att svara att du vill avbryta är detta 

helt okej och vi kommer inte att se detta.  

När vi fått in svaren kommer dessa att analyseras och utgöra en grund för våran 

studie i vårat examensarbete. 

 

Har ni några frågor kontakta gärna oss på olssonronya@gmail.com 

Våran handledare Liya Kallinikova når ni på: Liya.Kalinnikova@hig.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Ronya Olsson & Ida Thuresson 

mailto:olssonronya@gmail.com
mailto:Liya.Kalinnikova@hig.se

