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Sammanfattning 

 

Rebecka Einarsson& Ingrid Ivarsson 

 

Bilderboken på förskolan 

– en studie om hur några förskolor använder bilderboken på olika sätt 

Picturebook in preschool  

-a studie about how some preschools use picture books 

 

 

 

Syftet med detta examensarbete var att få en inblick och en förståelse för hur pedagoger arbetar 

med bilderböcker på förskolan. Genom en kvantitativ enkät bestående av sex slutna och två 

öppna frågor ville vi undersöka hur pedagoger på åtta olika förskolor arbetade med barn och 

bilderböcker. För att studien inte skulle bli för vid, valde vi att rikta oss mot pedagoger som 

arbetar med tre- till femåringar. 

 

Den forskning som vi tagit del av visar tydligt hur betydelsefullt bilderboksanvändandet är för 

barns språk- och läsutveckling. Genom att använda bilderböcker som ett pedagogiskt redskap 

stärker vi barns språk till exempel genom att öka deras ordförråd och ordförståelse. 

Bilderboken stimulerar fantasin och hjälper barn att förstå sammanhang.  

 

Pedagogerna i undersökningen hade kunskap om bilderböckers betydelse för att stimulera 

barns språk- och läsutveckling. De hade klara syften med användandet av barnböcker och hur 

man kan ta tillvara på barns intresse av språk genom till exempel samtal, återberättande, 

skapande och drama.  

 

 

Nyckelord: Bilderbok, pedagog, arbetssätt, språkutveckling, läsutveckling 
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1. Inledning 

I vårt samhälle har språket stor betydelse. Vi människor behöver språket för att ge och ta emot 

information, för att kunna kommunicera och samspela med andra. Under de år barn vistas på 

förskolan sker en expansiv utveckling av deras språk. För att språket ska kunna utvecklas 

krävs det stimulans och att läsa böcker är ett sätt att stärka barns språk. Vi har arbetat som 

barnskötare i förskolan under mer än tio år och har ett intresse för att använda bilderböcker i 

den pedagogiska verksamheten. Därför ville vi ta reda på hur pedagoger arbetar med 

bilderböcker och vilket syfte de har med att läsa bilderböcker för barn. I förskolans läroplan 

står det att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Lpfö 98, rev 2010:7). 

 

 Vi använde oss av en kvantitativ metod och lämnade ut en enkät till pedagoger på åtta olika 

förskolor och det blev 80 enkäter sammanlagt.  

I arbetet beskriver vi först syfte och frågeställningar och därefter beskrivs vilken metod som 

använts. Vi har läst fakta kring vårt ämne och den återfinns i forskningsöversikten. Därefter 

följer resultatet av vår enkät och som avslutning finns vår diskussion.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Under de år som barn är på förskolan sker språkutvecklingen snabbt eftersom hjärnan växer 

fortast under denna tid. Därefter planar utvecklingen ut fram till puberteten för att sedan svagt 

dala i en nedåtgående kurva (Hagtvet 2004:103). Läroplanen för förskolan betonar också 

vikten av att arbeta med barns språkutveckling genom olika strävansmål till exempel: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

– utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och 

deras kommunikativa funktioner. 

– utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 

– utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 

att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra (Lpfö 98 rev, 2010: 9-10). 

 

Ett sätt att stimulera barns språkutveckling i förskolan kan vara att 

arbeta med bilderböcker på olika sätt. 

 

Syftet med vårt arbete var att få en inblick och en förståelse för hur pedagoger arbetar med 

bilderböcker på förskolan och vilket syfte de har med det. Vi, som pedagoger i förskolan, 

tycker det är givande och roligt att läsa böcker tillsammans med barnen och det stimulerar 

även deras språkutveckling. Utifrån detta har vi formulerat följande forskningsfrågor. 

 

Hur arbetar pedagoger i förskolan med bilderböcker? 

Vilket syfte har pedagoger i förskolan med användandet av bilderböcker? 

 

Undersökningen är kvantitativ och vi har lämnat ut enkäter till pedagoger som arbetar på åtta 

förskolor i tre kommuner i södra Sverige. Vi valde att använda olika stora kommuner 

(folkmängd), för att få ett bredare urval. Antalet svar (64 stycken), är inte tillräckligt många 

för att vi ska kunna dra några generella konklusioner, men däremot kan vi se vissa tendenser 

och dra slutsatser i vår undersökning utifrån det. När vi använder begreppet pedagog, menar 

vi förskollärare, barnskötare samt personal med annan pedagogisk utbildning. 
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3. Metod  

Bryman (2002) beskriver elva olika steg som är viktiga att tänka på i en kvantitativ 

undersökning. Där beskrivs hela forskningsprocessen på ett tydligt sätt och vi har använt oss 

av den kvantitativa processen (Bryman, 2002:78).  

3.1 Urval 

Undersökningen bestod av åtta förskolor i tre olika kommuner och vi lämnade ut enkäter så 

att alla i personalen skulle ha möjlighet att delta. Det blev 80 enkäter sammanlagt. Vi valde ut 

förskolor där vi inte redan kände till hur pedagogerna arbetade med bilderböcker för barn som 

är tre till fem år. Vi diskuterade hur många vi skulle undersöka och kom fram till att det blev 

tillräckligt för vår studie med åtta förskolor. Vi försökte att välja ut stora förskolor eftersom 

det arbetar fler pedagoger där. Vi räknade med att alla inte ville eller hade möjlighet att delta i 

vår undersökning och därför valde vi så många förskolor. Vi inriktade oss på personal som 

arbetade med barn i åldern tre till fem år, eftersom det inte skulle bli för stort för oss. Vi 

gjorde ett försättsblad (Bilaga 1) där personalen fick information om enkäten.  

 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning i vårt arbete. Alan Bryman, som för närvarande 

är professor i organisatorisk och social forskning, menar att kvantitativ forskning är en 

”forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling av analys av data och 

att den rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den utgör en 

yttre och objektiv verklighet” (Bryman 2002:35). Vi valde att använda två öppna frågor i 

enkäten för att pedagogerna skulle få möjlighet att med egna ord berätta hur de arbetar med 

bilderböcker. De fick även möjlighet att skriva hur de tolkat våra frågor och om de hade något 

annat som de ville tillägga. Vår tanke var också att det inte fick bli för tidskrävande att fylla i 

enkäten, eftersom öppna frågor tar längre tid att besvara. Bryman (2002) betonar att de 

fördelar som finns med öppna frågor är att de som deltar i undersökningen kan skriva fritt och 

på så sätt visa vilken kunskapsnivå de har och hur de tolkat frågorna.   

 

3.2 Genomförande 

Vi utformade en enkät (Bilaga2) för att få veta hur pedagogerna arbetar med tre till 

femåringar och bilderböcker. Pedagogerna skulle få möjlighet att fylla i enkäterna i lugn och 

ro när det passade verksamheten och därför valde vi att skicka eller lämna ut dem till 

förskolorna.  
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Vi tog kontakt med förskolechefen på varje förskola och berättade lite om oss själva. Vi 

förklarade vad undersökningen handlade om och vilket syfte vi hade med våra enkäter. Vi 

bestämde även ett datum när vi skulle hämta enkäterna.    

 

Vi har använt oss av studentlitteratur, facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har sökt på 

Internet efter olika avhandlingar för att utveckla våra kunskaper i ämnet. Vi har tagit hjälp av 

biblioteket för att hitta lämplig litteratur som vi använt oss av i forskningsöversikten. Vi har 

bland annat tagit del av litteraturpedagogen Agneta Edwards bok Bilderbokens mångfald och 

möjligheter. I denna bok tar hon upp många viktiga saker som man som pedagog ska tänka på 

när det gäller bilderböcker. Hon nämner ”Sjutton skäl för barnboken” vilka vi bland annat 

kommer att prata om i vår diskussion.  

  

3.3 Etik  

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till vad Hermerén har skrivit i God forskningsed som 

Vetenskapsrådet för humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning har gett ut. Han nämner 

fyra viktiga begrepp på forskning som vi anser är viktiga att tänka på. Sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Vi har informerat alla på förskolan som deltar i 

undersökningen om undersökningens syfte och dess innehåll. Det är frivilligt att svara på 

enkäten och de som medverkar i undersökningen har rätt att bestämma på vilka villkor de ska 

vara med. Konfidentialitet handlar om att vi inte använder förskolornas namn och nämner inte 

personalens riktiga namn. Vi har informerat att undersökningen bara ska användas till 

forskning för att vi ska få mer kunskap om hur pedagogerna använder bilderböcker på 

förskolan (Hermerén 2011:66–69). 

 

3.4 Metoddiskussion 

Urval 

Vi valde att fokusera på pedagoger som arbetar med barn som är tre till fem år. I samråd med 

handledaren ansåg vi att pedagoger som arbetar i åtta olika förskolor skulle ge ett brett urval, 

även om det inte är tillräckligt många för att kunna dra slutsatser om hur alla pedagoger 

tänker och arbetar med ämnet. Vi valde att ställa frågor dels om vilken utbildning 

(förskolelärare, barnskötare eller annan utbildning) och dels hur lång erfarenhet de hade. Det 

visade inte någon skillnad på svaren i de olika yrkes- och erfarenhetskategorierna och därför 
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valde vi att använda samlingsordet pedagoger i resultatet av vår undersökning. 45 pedagoger 

av 64 hade mer än tio års erfarenhet och differensen mellan yrkeskategorierna var minimal. 

Enkäterna skickades eller lämnades till förskolorna och skulle vara ifyllda inom loppet av två 

veckor. På två av förskolorna hade de missat enkäten, men fick möjlighet att fylla i den under 

tiden som vi väntade.  Antalet besvarade enkäter var 64 vilket innebär ett bortfall av 16 

enkäter. Vi upplever att detta beror på att pedagogerna kunde besvara frågorna när det passade 

dem och barngruppen.   

 

Enkät 

Vi valde att arbeta utifrån en kvantitativ undersökning för att få ett större antal pedagogers 

uppfattning. Målet med vår undersökning var att kunna dra allmänna slutsatser om hur och 

varför pedagoger arbetar med bilderböcker i förskolan. Vårt val föll på att genomföra en enkät 

(Bilaga 2), med fasta svar eftersom det underlättar redovisningen samtidigt som svaren är mer 

jämförbara. När vi diskuterade frågorna med vår handledare kom vi fram till att även ha två 

öppna frågor. Pedagogerna fick då möjlighet att utveckla sina åsikter och tankar kring ämnet. 

Vi skrev även ett försättsblad (Bilaga 1) med information till pedagogerna om 

undersökningen. När vi bestämde innehållet i informationen var det meningen att vi skulle 

beskriva vad vi menade med begreppet ”bilderböcker”. Tyvärr kom det inte med i versionen 

som skickades ut till de olika förskolorna. Svaren var enhetliga och det tolkar vi som att 

pedagogerna haft en liknande uppfattning om vad en bilderbok (för barn i åldern tre till fem 

år) är på förskolan. I informationen hade vi även beskrivit hur man skulle göra ifall det fanns 

flera svar på en fråga (numrera), men tyvärr har den inte varit tillräckligt tydlig. Endast ett 

fåtal har numrerat och därför har vi inte kunnat använda det i resultatdelen. 

 

3.5 Arbetsfördelning 

Under studien har vårt arbete fördelats som följer. Båda har läst den obligatoriska 

kurslitteraturen, däremot delades litteraturen i forskningsöversikten upp. Rebecka har ansvarat 

för metodavsnittet, sammanställning av forskningsöversikten, resultatet av de öppna frågorna, 

diskussionen samt vidare studier. Ingrid har ansvarat för inledning, syfte och frågeställningar, 

resultatet av de slutna frågorna, metoddiskussion samt sammanfattning. Vi vill tydliggöra att 

båda arbetat med alla punkter genom texter, feedback och diskussioner. 
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4. Forskningsöversikt 

Det följande avsnittet handlar om vad tidigare forskning säger om bilderboken och dess 

betydelse för barns språk- och läsutveckling. Därefter följer ett forskningsavsnitt som 

beskriver hur pedagoger använder bilderboken på förskolan.   

 

4.1 Bilderboken  

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap samt docent i barnlitteraturforskning menar i 

sin bok Bilderbokens pusselbitar att bilderboken är en alldeles särskild konstform. Den 

kommunicerar både genom text (verbalt) och bild (visuellt). Bilderboken skiljer sig ”från 

allmän litteratur genom det dubbla tilltalet: barnböcker, inklusive bilderböcker, vänder sig 

alltid på en och samma gång till sin primära adressat, barnet, och till den vuxna medläsaren” 

(2000:265). 

 

Vidare menar Nikolajeva att människor möter bilder i många olika medier och därför behöver 

vi kunskap i att läsa och tolka dem. Det är väsentligt att de som läser böcker för barnen 

samtalar och utmanar dem i deras tolkning av bild och text. Nikolajeva menar att utbudet i 

Sverige består mest av nordiska och anglosaxiska bilderböcker. Hon anser att de flesta 

bilderböcker kan delas in i två kategorier, kompletterande, där ord och bilder kompletterar 

varandra samt symmetriska där bild och ord berättar samma sak (2000).  

 

 

4.2 Bilderbokens betydelse för barns språk och läsutveckling  

Specialpedagogen Marie Lindhagen menar att med bilderbokens hjälp kan barnen förstå och 

bearbeta saker på ett positivt sätt. När barn med särskilda inlärningssvårigheter och/ eller 

koncentrationssvårigheter får tillgång till bilderböcker möter de en värld, där alla deras sinnen 

sätts på prov och utvecklas. Samtidigt stärks deras självförtroende och självkänsla, när de för 

första gången känner igen sig i sagan och kanske vågar de göra saker som de inte har vågat 

göra innan. Detta gör att deras skaparglädje och skaparförmåga inspireras och stärks. 

Lindhagen menar att det då inte är svårt för pedagogerna att arbeta vidare med läsinlärning, 

skrivning eller matematiska problemuppgifter (Lindhagen 1993:115–116). 
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Författaren Lennart Hellsing skriver att på ett socialt sätt är barnböcker ett uppfostringsmedel 

och har fyra huvuduppgifter. Den första är att lära barnet behärska språket. Den andra är att 

orientera barnet i tiden och rummet. Den tredje är att orientera barnet socialt, det vill säga 

bygga upp önskvärda föreställningar om den enskildes förhållande till sin omgivning och 

berätta om relationer mellan oss människor. Den fjärde huvuduppgiften är att påverka barnet 

mer direkt, och att aktivera livskänslan. (Hellsing, 1999:26). 

 

Hellsing menar att hans mål med att skriva bilderböcker är att barnen med hjälp av böckerna 

kan utveckla skapande aktiviteter samt att de kan tycka att det är roligt att lyssna på böcker. 

Hellsing skriver också att barnboken ska vara som en leksakslåda, där man kan ta upp olika 

saker och leka med dem. Barnen kan med hjälp av barnboken vända och vrida på ord och 

begrepp och även höra olika rytmer och klanger. Pedagogerna kan tillsammans med barnen, 

och barnen själva kan bygga fantasivärldar och sedan i nästa sekund rasera dem och börja om 

från början igen (Hellsing 1999:43). 

 

Litteraturpedagogen Agneta Edwards menar att bilderböcker ger möjlighet för barnen att öva 

olika vardagssituationer och ger många olika former av samtal. För lite äldre barn tar 

bilderböckerna med oss ut från de dagliga sammanhangen. De ger oss andra vyer, tankar och 

ord för sådant vi inte ser omkring oss.  

 

Bente Eriksen Hagtvet, professor i specialpedagogik skriver att en viktig del i barns 

språkutveckling är att vi vuxna gör barnen medvetna och uppmärksamma om vilket språk de 

använder. När barnen är tre till fem år kan man prata om vad ord betyder, klappa stavelser i 

ord och låta dem lyssna efter det första ljudet i olika ord. Barnen kan även vara intresserade 

av att veta vad olika ord betyder och avbryta vuxna för att få en förklaring (Hagtvet 2004: 57-

58). Hagtvet poängterar att talat språk är grunden för skrivet språk. Pedagogernas uppgift blir 

bland annat att stimulera barn att våga uttrycka sig i bild, tal och skrift på ett roligt och 

utvecklande sätt. Barnen stärker då sitt självförtroende och kan tycka att det är roligt och 

spännande med språkliga utmaningar (Hagtvet 2004:201–202).  

 

Edwards menar att om pedagogerna är medvetna om att barn har nytta av böcker, blir det 

meningsfullt även för den som inte själv läser att lägga ner tid, kraft och resurser åt att arbeta 

med litteraturen på förskolan. ”Då läser man böcker och berättar sagor tillsammans med 

barnen utifrån en medveten professionell pedagogisk utgångspunkt och använder bilderböcker 
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mer än underhållning eller lugnade medel” (Edwards 2008:15). Bilderboken kan bidra till 

intressanta frågor och den kan stärka barnens självkänsla. De kan även se och upptäcka att det 

finns andra som tycker och tänker likadant som dem. Hon nämner ”Sjutton skäl för 

barnboken” som är namnet på en liten skrift full med goda argument för barnlitteratur. Denna 

har framställts av Barnboksakademin och skickas ut till bibliotek över hela landet (Edwards 

2008:14–15). 

 

Kerstin Dominković fil.mag. i specialpedagogik, Yvonne Eriksson fil.dr. i konstvetenskap & 

Kerstin Fellenius fil.dr. i pedagogik menar att barnen utvecklas när språket är i centrum. En 

sådan situation uppstår när de har en nära kontakt med någon vuxen till exempel vid 

högläsning. Vidare menar författarna att barnen under högläsningen kan lägga märke till 

fonemen i ord, vilket ökar deras läsinlärningsförmåga (2006). Enligt Schimron (1994) 

refererad i Läsa högt för barn har ”forskare funnit att regelbunden läsning för förskolebarn 

inte bara påverkade barnens förståelse positivt utan att barnens uppmärksamhetsförmåga 

dessutom visade sig öka” (Dominković, Eriksson & Fellenius 2006:15). Han menar vidare att 

förskolan kan kompensera barn som inte fått erfarenheter av högläsning i hemmet (2006). 

 

Enligt Dominković, Eriksson & Fellenius är det skillnad i samtalet på att läsa i storgrupp och 

vid en situation med en vuxen och ett till två barn. När vi läser för en liten grupp kan vi ha en 

tvåvägskommunikation, ett samspel. Detta fungerar inte i en stor grupp eftersom innehållet i 

berättelsen skulle bli avbruten hela tiden och barnens sammanhang bli stört. De menar vidare 

att ju större barngrupp desto större avstånd blir det mellan den vuxne och barnen. Författarnas 

åsikt är att ”barn i förskola och skola träffar troligen vuxna med en positiv syn på böcker och 

barnen socialiseras därför naturligt in i attityder till böcker och böckers funktion” (2006:135). 

 

Lågstadieläraren och filosofie doktorn i pedagogik Carina Fast menar att det är enormt 

betydelsefullt för barns personliga och språkliga framsteg att vi hittar goda möten i samband 

med berättandet. I dessa gemensamma sammanhang är det viktigt att barnen får möjlighet att 

kommunicera med andra om hur de upplever berättelsen. Fast menar även att för att stödja 

barnens samtal kring vad de hört, kan pedagogen stödja dem genom att ställa öppna frågor. 

Författaren skriver också att det finns barn i vårt land som inte har några böcker och föräldrar 

som kanske inte har tid och ork att läsa för dem. Det är därför viktigt att förskolan inspirerar 

barnen och får dem intresserade av bilderböcker (Fast 2001:23–24). ”Alla positiva situationer 

runt berättandet som man skapar tillsammans med barn är oerhört värdefulla för deras 
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språkliga och personliga utveckling. Det gäller såväl vad föräldrar gör, som vad pedagoger i 

förskolan skapar” (Fast 2001:24). 

 

Maria Simonsson som forskat om Bilderboken i förskolan (2004 a) och även skrivit boken 

Pedagogers möte med bilderboken i förskolan (2006 aa), menar att det är förskolan som är 

det första undervisningsorganet som presenterar det skriftliga språket för barn. Samtliga 

pedagoger i hennes studie ansåg att det är förskolans uppdrag att se till att alla barn får ett 

språk. 

 

Simonssons studie påvisar att barnens användande av bilderböcker styrs av vilka böcker som 

erbjuds, samt barnens intressen. Det är pedagogerna (i de flesta fall) som väljer vilka böcker 

som finns på förskolan och därför måste vi vara medvetna om att det blir en styrning. 

Författaren lyfter fram tre aspekter som är i fokus när det gäller barnens användande av 

bilderböcker; ”i) samspelssituationer med böcker i kamratgruppen, ii) bilderbokens bilder 

samt slutligen iii) lässituationen där tyngdpunkten ligger på själva läsandet” (2004:201). Hon 

menar att barnen dels är intresserade av vad boken handlar om men att de även använder 

boken för att kunna samspela med de kompisar de helst vill vara tillsammans med. 

 

4.3 Användning av bilderboken på förskolan 

I Simonssons studie (2004) beskrivs det att pedagogerna har ett stort intresse för barnböcker. 

De menar att genom högläsning på förskolan kompenseras de barn som inte får den 

erfarenheten i hemmet. Pedagogerna menar att det finns flera skäl för användning av böcker 

på förskolan. Dels är det en tradition, men barn ökar även sitt vetande, sina insikter, 

erfarenheter och allra sist ser de användandet av böcker i förskolan som en del av barnets 

framtida läskompetens. Simonsson vill också lyfta att när barnen får höra berättelser kan det 

”förutom att ge nya upplevelser, också inbjuda till försjunkenhet samt tillåta den egna fantasin 

att göra utflykter parallellt med lyssnandet” (2004:173). I fantasin finns det olika aspekter 

menar hon, dels genom kunskapsinhämtande för framtida bruk, men även som en avkoppling 

eller förnöjelse ur ett här och nu perspektiv. 

 

På de två förskolor som Simonsson (2004) studerade fanns det både inplanerade och spontana 

bokaktiviteter initierade av pedagogerna. Bland de planerade tillfällena var lunchläsningen 

vanligast, där både barn och pedagoger bestämde vilka böcker som skulle läsas. Då fick 
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barnen erfarenhet av att sitta still och lyssna samtidigt som de fick en stunds lugn i deras 

vardag. Vid samlingar användes bilderböckerna mest som inspiration till andra aktiviteter till 

exempel skapande och då hade pedagogerna gjort ett bokval utifrån det. Båda förskolorna 

besökte bibliotek, men på grund av avstånd skiftade antalet gånger. Pedagogerna menade att 

barnen fick biblioteksvana samtidigt som böckerna på förskolan skiftades ut. De flesta 

pedagoger i undersökningen valde böcker från vad som är lämpligt för en viss ålder, alltså 

utifrån de normer som grundar sig i utvecklingspsykologin. En pedagog såg barnen som 

kompetenta att själva välja böcker. Under den fria leken kunde pedagogerna bjuda in barn 

som på grund av schema inte var med vid lunchläsningen till en lässtund, där även andra barn 

som ville fick vara med. 

 

I studien visar Simonsson (2004) att de vanligast förekommande bokaktiviteterna initieras av 

barnen, och då väljer de själva vilka böcker som ska läsas. Enligt forskaren var det ett eget val 

med modifikation eftersom pedagogerna i de flesta fall valt ut vilka bilderböcker som skulle 

finnas på förskolan. 

 

Edwards skriver att personalen på förskolan bör tänka på hur många böcker som finns på 

förskolan och var och hur böckerna förvaras. Hon nämner att det vanligaste är att läsa för 

barnen till vilan eller före maten för att lugna ner och samla barngruppen. Hon skriver att det 

är viktigt att personalen tittar på hur verksamheten är upplagd och att prioritera det som man 

tycker är viktigt. Det går alltid att hitta andra tillfällen att läsa på, då barnen är pigga och kan 

orka lyssna aktivt. På detta sätt blir lässtunden roligare både för barn och personal och det kan 

stimulera barnen till samtal och väcka deras tankar. Edwards menar att barnboken kan 

stimulera barnens fantasi och miljön där man läser kan ha väldigt stor betydelse. Hon nämner 

att pedagogerna tillsammans med barnen kan dekorera ett sagorum och skapa mysiga 

sagohörn, vilket leder till att barnen får använda flera sinnen. Detta stärker både deras 

inlärning och upplevelser. Barnen kan känna sig trygga och pedagogerna kan även ta fram 

dynor och kuddar som barnen kan sitta på under sagostunden. Man kan även använda fina 

tyger, ha olika ljus och detta gör det spännande för barnen (Edwards 2008:36–39). 

 

 

 

För Edwards är det viktigt att barnen får välja böcker och att vuxna inte avvisar barnens val av 

böcker. Detta beskriver hon på följande sätt: 
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Vem har inte sagt: Ta inte den, den är för lång, För vem? Den vuxne som ska 

läsa? Eller motsatsen: Det är ju en småbarnsbok! Eller helt enkelt: Usch, nää 

inte de bilderna, efter bara en hastig blick. Avvisa inte barnens val på 

biblioteket eller vid spontana lässtunder på förskolan utan visa intresse, titta 

ordentligt på boken och motivera. Kanske kan man pröva boken innan den 

ratas, ställ i alla fall alltid frågan Varför tror du att just den boken är bra? Det 

kan bli en spännande diskussion som får barnet att känna sig bekräftat även 

om bokförslaget blir avvisat (Edwards 2008:49).     

 

Eftersom barnen väljer en bok som de är intresserade av gäller det att som pedagog visa 

intresse och att läsningen sker med inlevelse. Hon poängterar att det går att diskutera med 

barnen om varför de valt just den boken och på detta sätt visa intresse för barnens val 

(Edwards 2008).  
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 5. Resultat  

 

Studien bestod av en enkät som skickades eller lämnades till pedagoger på åtta förskolor i tre 

kommuner. Vi fick tillbaka 64 stycken svar. Svaren på de slutna frågorna presenteras i 

diagramform, medan svaren på de öppna frågorna har sammanfattats i en text. De slutna 

frågorna kunde besvaras med fler än ett svar vilket förklarar att vissa staplar sammanlagt har 

fler än 64 stycken svar. 

 

5.1 Presentation av pedagogerna 

Vilken utbildning har du?                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många år har du arbetat i förskoleverksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vår undersökning fanns det ungefär lika många förskollärare som barnskötare, och de flesta 

som besvarade enkäten (45 av 64) hade mer än tio års erfarenhet. 
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5.2 Hur ofta och till vilket syfte läses bilderböcker? 

 

Hur ofta läser du bilderböcker på förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

Det var vanligast att pedagogerna läste bilderböcker två till tre gånger per dag i barngruppen, 

näst vanligast var en gång per dag. Sjutton pedagoger läste två till fyra gånger per vecka och 

ingen läste mer sällan än en gång per vecka. 

 

Pedagogerna som hade arbetat mer än tio år (45 av 64 stycken), svarade att syftet var att 

stärka barnens språkutveckling och språkmedvetenhet. De ville även göra barnen 

uppmärksamma på det stora urvalet av böcker. De skrev att syftet var att ge barnen 

språkupplevelser och träna på att lyssna och koncentrera sig. En viktig sak som 22 av 45 

pedagoger tog upp var att bilderböcker stimulerar barnens fantasi, språkutveckling och 

bildspråk. De får lyssna, vänta på sin tur, återberätta och ställa frågor utifrån bokens innehåll.  

Några pedagoger skrev att syftet var att ge en lugn mysstund tillsammans med barnen och ett 

sätt att varva ner. En av pedagogerna ansåg i sitt svar att många barn behöver en lugn och 

mysig stund i dagens höga tempo och stressade samhälle. Många av pedagogerna menade att 

barnen lär sig mycket av att man läser för dem och att de blir intresserade av böcker. De skrev 

även att det väcker barnens funderingar kring handlingar och ökar deras språkförståelse och 

deras intresse för skriftspråket. Några pedagoger svarade att det kan andvändas som en 

uppstart till ett tema och att det ger gemenskap och roliga samtal.      

  

Några pedagoger svarade att det stimulerar barnens begreppsbildning och att det väcker 

intresse för böcker. De skrev även att det ökar barnens språk, ordförråd och ordförståelse. 

Syftet med bilderböcker menar någon pedagog är att träna färger, matematik och att öka 

barnens förmåga till empati. Genom att öppna barnens ögon för andras situation, kan de känna 

igen sig själva i de olika situationerna. Många av pedagogerna skrev att syftet var att använda 
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bilderböcker i sina olika projekt och för att föra projekten vidare. Det skapar roliga och bra 

diskussioner med barnen. Det ska vara roligt och barnen lär sig att en bok eller berättelse har 

en början och ett slut och det kan man följa. Barnen tränar på samvaro och närhet, men 

bokläsningen stimulerar också till samtal. Två pedagoger svarade att syftet var att främja 

barnens sociala, emotionella och kognitiva färdigheter. De skrev även att det var spänning och 

att barnen fick träna sig på att återberätta.  

 

Pedagogerna som hade arbetat fyra till nio år (15 av 64 stycken) svarade att syftet var att de 

ville ge barnen en upplevelse och samtidigt öka deras ordförråd. De skrev även att det var en 

mysig stund och att barnen fick vara delaktiga i val av litteratur. En pedagog svarade att syftet 

var att öka språkutvecklingen för barn med utländsk bakgrund, men även för barn med svensk 

bakgrund. Några pedagoger svarade att det är en lugn stund att varva ner, men där det även 

finns ett budskap. Några menade att syftet var att barnen får använda sin fantasi och reflektera 

och diskutera bokens innehåll. I några svar framkom även vikten av att barnen får träna på att 

sitta nära varandra och att ta kontakt med andra barn. Pedagogerna svarade även att syftet var 

att sätta igång barnens fantasi. Några skrev att det skapar bra samtal och diskussioner mellan 

barnen. 

 

Två pedagoger skrev att barnen får en lugn stund som är språkstimulerande och att detta 

utvecklar deras förståelse för olika saker och begrepp. Pedagogerna som hade arbetat mindre 

än tre år (3 av 64 stycken) svarade att barnen tycker om att titta på bilderna och att i 

bilderböcker är bilderna ofta väldigt tydliga. De poängterade att barnen då kunde lugna ner sig 

och koppla av en stund. De skrev också att det blev intressanta diskussioner kring boken och 

det gav barnen nya upplevelser. Personal med annan utbildning som arbetat fyra till nio år var 

två stycken och de svarade att syftet var att väcka lust för böcker och att hjälpa barnen att se 

berättelser i bild. De skrev också att barnen lär sig vad som finns på bilderna, tränar färger och 

olika ljud. Det skrev även att det utvecklar barnens nyfikenhet och uppmärksamhet. 
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5.4 I vilka sammanhang läses bilderböcker? 

 

Hur läser du bilderböcker för barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var vanligast att pedagogerna läste tillsammans med tre till åtta barn. I grupper med en till 

två barn läste 43 av 64 pedagoger. Tillfällen där pedagogerna som läste för grupper med nio 

till fjorton barn eller fler, var lägst i antal.  

 

 

Vid vilka tillfälle läser du bilderböcker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De allra vanligaste tillfällena som pedagogerna läste böcker var vid spontana stunder 

initierade av barn. Många hade även fasta läsrutiner och därefter kom situationer initierade av 

vuxen. Vid samling eller andra planerade situationer använde 33 av 64 pedagoger sig av 

bilderböcker. 
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5.5 Val av bilderböcker. 

 

Hur väljs bilderboken ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gruppen som undersöktes var det vanligast att barnen valde ut bilderboken. Därefter valde 

den vuxne spontant. Gruppen som valde bilderbok efter ett visst ämne var 43 stycken av 64 

pedagoger. 

 

Det var inte så många som ville förtydliga eller lägga till något. Några pedagoger som arbetat 

mer än tio år skrev att det var svårt att välja bara ett alternativ, eftersom verksamheten aldrig 

är sig lik. Ibland använde de böcker mer vid tema än andra gånger. De arbetade mycket med 

att utgå från varje barn och för att tillgodose deras behov. De poängterade att det är viktigt att 

vara en lyssnande pedagog med mycket samtal. En pedagog som arbetat fyra till nio år skrev 

att de läser barnböcker på många olika sätt, vanliga böcker, ritsagor, flanosagor och sagor 

med hjälp av en I-PAD. En annan pedagog skrev att det är olika boksituationer och tid/plats 

beroende på vilken typ av läsning som ska göras.   

 

Några pedagoger som arbetat mer än tio år skrev att de anser att det är bra att man även läser 

böcker utan bilder och att man ska värna om biblioteken. En pedagog hade kryssat i alla 

alternativen och förklarade att de läste böcker i olika situationer och i olika 

gruppkonstellationer, därför hade han/hon svarat så. En annan pedagog undrade om inte 14 

barn var storgrupp och tyckte att det kunde vara olika svar för olika dagar eller veckor. Några 

pedagoger skrev att de tyckte böcker och högläsning var ett viktigt inslag i förskolan. De 

önskade att det fick mer utrymme för högläsning och menade att det tyvärr har minskat. De 

skrev även att läsning var bra och stimulerande på många områden och därför borde ha en 
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central roll på alla förskolor. En pedagog som arbetat mindre än tre år frågade vad en 

bilderbok var utifrån våra uppfattningar?     

 

 



  20 

 6. Analys och Diskussion 

I det följande avsnittet kommer vi genom analys och diskussion koppla vårt resultat med 

teorin utifrån våra två syftesfrågor.  

Hur arbetar pedagoger i förskolan med bilderböcker? 

Vilket syfte har pedagoger i förskolan med användandet av bilderböcker? 

I slutet av avsnittet presenteras vad vi tycker hade varit intressant att forska vidare om.  

6.1 Analys 

Hur arbetar pedagoger i förskolan med bilderböcker? 

De förskolor som vi studerat använder bilderboken frekvent. De flesta pedagoger läser 

bilderböcker för barnen två till tre gånger per dag. Vi har inte funnit någon forskning som 

visar vilken mängd bilderböcker som behövs för att barns språkutveckling ska främjas, men 

den litteratur vi läst, betonar vikten av att arbeta med bilderböcker. I Simonssons studie 

planerar pedagogerna dagen så att de barn som inte är med på bokläsningen efter lunch 

erbjuds detta under den fria leken (2004). 

 

Vi ställde frågan vilket antal barn det var vanligast att pedagogerna läste för, och det 

vanligaste var att de läste för tre till åtta barn. Dominković, Eriksson & Fellenius (2006) 

nämner att det är skillnad på att läsa i storgrupp eller med en grupp med tre till åtta barn. De 

menar att om man läser för en större barngrupp blir avståndet mellan den vuxne och barnen 

för stort och det kan vara svårt att få alla barnen att lyssna och koncentrera sig hela tiden. När 

pedagogen läser för en liten grupp kan de ha lättare att kommunicera med varandra och det 

blir bättre samtal där alla barnen kan komma till tals. 

 

En annan fråga i vår enkät var vid vilka tillfälle personalen läser bilderböcker och de 

vanligaste tillfällena var vid spontana stunder när barnen ville höra sagor. I planerade 

situationer vid till exempel samling använde 33 pedagoger av 64 bilderböcker. Edwards 

(2008) skriver att personalen på förskolan bör tänka på hur många böcker som finns på 

förskolan samt var och hur böckerna förvaras. Hon nämner att det vanligaste är att läsa för 

barnen är vid vila eller före maten för att lugna ner och samla barngruppen. Hon skriver att 

det är viktigt att personalen tittar på hur verksamheten är upplagd och att man prioriterar det 

som man tycker är viktigt. Det går alltid att hitta andra tillfällen att läsa på, då barnen är pigga 

och kan orka lyssna aktivt. På detta sätt blir lässtunden roligare både för barn och personal 

och det kan stimulera barnen till samtal och väcka deras tankar.  
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Några pedagoger som deltog i undersökningen svarade att när de läser bilderböcker för barnen 

blir det en mysig och lugn stund. Samtidigt utvecklas deras språk, ordförråd och ordförståelse. 

På detta sätt kan vi se att pedagogerna i undersökningen tar till vara på barnens intresse för 

språk. Litteraturpedagogen Edwards (2008) menar att det är viktigt att skapa mysiga 

sagohörn, där barnen kan känna sig lugna, trygga och känna lite sagospänning. 

 

En av frågorna i vår enkät var hur bilderboken väljs ut och det är mest barnen som får välja ut 

böcker på förskolorna. I pedagogernas svar kan vi se att det är vanligast att barnen väljer ut 

vilka böcker de ska läsa. När det gällde val av böcker utifrån ett visst ämne svarade 43 

pedagoger av 64 att de gjorde det.  Edwards skriver att pedagogerna inte ska avvisa barnens 

val av böcker utan visa intresse, titta på boken och prata med barnen om varför de tycker om 

just den boken. Det kan då bli en spännande och givande diskussion som får barnen att känna 

sig bekräftade och det kan då vara okej att välja en annan bok. Hon menar att pedagogerna 

ibland kanske säger: Du kan väl välja en annan bok, för denna är så lång, eller denna bok har 

så hemska bilder, Då kan man undra, som hon påpekar vem det är som tycker att boken är för 

lång och vem tycker att bilderna är hemska (Edwards 2008:49). Maria Simonsson (2004) som 

har forskat om bilderboken i förskolan visar i sin studie att det i de flesta fall är pedagogerna 

som väljer vilka böcker som ska finnas på förskolan och detta blir då en styrning. Det är 

viktigt, som hon skriver i sin studie, att barnen blir intresserade av vad boken handlar om och 

att de kan använda boken för att kunna samspela med kompisarna.  

 

Vilket syfte har pedagoger i förskolan med användandet av bilderböcker? 

Pedagogerna i vår undersökning visade i sina enkätsvar att de var medvetna om vilken 

betydelse bilderboken kan ha för att utveckla barns språk- och läsutveckling. Edwards (2008) 

skriver att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att barnen kan ha nytta av 

bilderböcker på många olika sätt. 

 

Några pedagoger i undersökningen svarade att när de läser bilderböcker stimulerar detta till 

bra samtal och intressanta diskussioner tillsammans med barnen. De får känna att det kan vara 

spännande att lyssna på bilderböcker och de tränar på att återberätta och delge varandras 

upplevelser av böckerna. Fast skriver att det som betyder mycket för barns språkliga framsteg 

är att det sker goda möten och samtal i samband med sagoberättandet. ”Alla positiva 

situationer runt berättandet som man skapar tillsammans med barn är oerhört värdefulla för 
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deras språkliga och personliga utveckling. Det gäller såväl vad föräldrar gör, som vad 

pedagoger i förskolan skapar” (Fast 2001:24). 

 

6.2 Diskussion 

Eftersom vi tycker det är roligt att läsa böcker med barnen och märker att det stimulerar deras 

språkutveckling har det varit givande och spännande att genomföra detta examensarbete. Det 

har varit intressant att ta reda på hur olika förskolor arbetar och på vilket sätt de använder 

bilderböcker. Vi är medvetna om att vår undersökning är för liten för att generalisera, så vi 

utgår ifrån de åtta förskolor vi har besökt. Enligt vår enkätundersökning använder 

pedagogerna bilderböcker på olika sätt och de är medvetna om böckernas betydelse för 

barnens språk- och läsutveckling. Vi som pedagoger anser att bilderboken har en stor 

betydelse för barns språk- och läsutveckling och det är viktigt att pedagogerna är medvetna 

om hur de, genom att använda böcker, kan utveckla barnens språkutveckling. 

 

 I förskolans läroplan står det, som vi nämnde i inledningen, att ”Förskolan ska lägga stor vikt 

vid att stimulera varje barns språkutveckling och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98, rev 2010:7). Detta anser vi att pedagogerna i 

undersökningen gjorde på många sätt. Det som vi funderat över är att ingen av pedagogerna i 

vår undersökning kopplade behovet av språkstimulering till målen som står i förskolans 

läroplan. Det var ingen som nämnde läroplanen. Vi tror att detta kanske kan bero på att 

läroplanen ibland glöms bort och att pedagogerna kanske inte alltid tänker på vad som står i 

den, fast att det är den förskolan ska arbeta utifrån.  

 

En fråga i vår enkät var vid vilka tillfälle personalen läser bilderböcker. Vi tyckte det var 

intressant att de allra vanligaste tillfällena som de läste böcker var vid spontana stunder när 

barnen ville höra sagor. Det är lätt att man som personal hamnar i en traditionsfälla och gör 

som man alltid har gjort. Det kan till exempel vara att man endast läser efter maten och med 

de barn som inte sover, eller läser för de barn som är kvar på förskolan längst och behöver ta 

det lugnt på eftermiddagen. Det är viktigt att vi tar tillvara på de spontana stunderna som 

barnen initierar och att vi lyssnar på vad de vill göra. Placeringen av böcker är också viktigt. 

Att böckerna på förskolan är placerade så att det kan bli en spontan idé, att man vill läsa. Om 

böckerna finns där barnen lätt kan se dem skapas spontana lässtunder.  
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En pedagog i vår undersökning svarade att de läser bilderböcker på många olika sätt. De läser 

vanliga böcker, använder ritsagor, flanosagor och lyssnar på sagor med hjälp av en I-PAD. 

Detta tror vi att många av pedagogerna gör på förskolorna och vi kan känna igen oss från de 

förskolor där vi arbetar. Det finns många olika sätt att använda bilderböcker på och bland det 

viktigaste är att barnen blir intresserade och kan utveckla sitt intresse för läs- och skrivspråket. 

Genom att använda flanosagor blir sagan mer levande och barnen kan även vara med och sätta 

upp bilderna. De kan återberätta sagorna och träna på att våga prata inför andra och stärka sitt 

ordförråd och självförtroende på ett positivt sätt.  

 

En annan fråga i vår enkät var hur bilderboken väljs ut och det är intressant att se att det 

främst var barnen som fick välja böcker på förskolorna. För oss är det viktigt att barnen får 

välja böcker, eftersom det ofta sker utifrån deras egna intressen. Barn måste få utveckla olika 

intressen och bli uppmuntrade till detta av oss pedagoger. Det är även viktigt att pedagogen 

läser med inlevelse och får barnen intresserade. Det kan sedan bli intressanta diskussioner och 

pedagogen kan ställa frågor till barnen utifrån bokens innehåll och på detta sätt utvecklas 

barnens språkutveckling. I Simonssons studie, som vi tidigare nämnt, planeras dagen så att 

alla, någon gång under dagen, får möjlighet att vara med vid bokläsning. Vi anser att detta är 

viktigt så att alla barn får denna möjlighet till detta och på så vis skapa intresse för böcker 

redan från början.  

 

Vi ställde även frågorna hur ofta och i vilka grupper pedagogerna läser bilderböcker på 

förskolan. Det intressanta här, tyckte vi var att det vanligaste var att de läste två till tre gånger 

per dag i barngruppen och de läste då med tre till åtta barn. När vi läser bilderböcker på 

förskolan så anser vi att det är viktigt att alla barnen som lyssnar ska se och höra, för att inte 

tappa koncentrationen. Därför anser vi, som Dominković, Eriksson & Fellenius (2006) 

skriver, att när man läser med en liten grupp kan det vara lättare att få alla barnen att lyssna 

och koncentrera sig. Det kan leda till bättre diskussioner och samtal med barnen. 

Edwards skriver, som vi nämnde tidigare, ”Sjutton skäl för barnboken” och dessa skäl tycker 

vi är intressanta och väldigt bra. Vi tycker att det är ett bra sätt att se hur viktig bilderboken är 

för barns utveckling. Det är en skrift som barnboksakademin ger ut och på deras hemsida kan 

man ladda ner den som affisch. Affischen finns även skriven på många olika språk. Vi anser 

att det vore bra om denna kunde vara uppsatt på alla förskolor, så att personal och föräldrar 

kan läsa hur viktig bilderboken är för barns utveckling. Pedagogerna skulle även kunna lämna 

ut den på till exempel föräldramöte eller på utvecklingssamtal.  Några av de sjutton skälen, 
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som vi tycker är viktiga är att ”Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd”, 

”Boken stimulerar fantasi och övar oss i att skapa inre bilder” samt ”Barnboken är det första 

mötet med litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut” (Edwards 2008: 14-15).  Hon 

nämner även att bilderboken kan bidra till nya frågor som ger något att tänka vidare på. 

Bilderboken kan stärka självkänslan hos barnen och de kan upptäcka att det finns andra som 

tänker och känner likadant som dem. Bilderboken kan hjälpa barnen att förstå sammanhang 

och förklara verkligheten (Edwards 2008:14–15).    

 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare om det som Fast (2001) nämner om att det är viktigt 

att även föräldrarna läser för sina barn. Det som vi då skulle kunna forska vidare på är hur 

föräldrar använder bilderböcker hemma och på vilket sätt. Det hade även varit intressant att 

forska om huruvida föräldrarna är medvetna om hur bilderböckerna används på förskolan. Vi 

skulle även vilja undersöka om föräldrarna vet vilken betydelse böckerna har för barns skriv- 

och läsutveckling. Frågor som också hade varit intressanta att forska vidare om är hur 

förskolans boksamling ser ut, vem eller vilka som väljer de böcker som köps eller lånas till 

förskolan. Det skulle även vara intressant att få veta hur samarbetet ser ut mellan förskola och 

bibliotek? Ytterligare en del som varit intressant att forska vidare kring är olika barnböckers 

budskap och vad de vill berätta för barnen, samt även hur barn i olika åldrar uppfattar det. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Till personal på förskolan 

 

 

Vi är två studenter som läser till lärare i förskola/förskoleklass (förskollärare) vid Linné- 

universitetet i Växjö. Under vår- och sommarterminen 2012 kommer vi att skriva vårt 

examensarbete. 

 

Vårt examensarbete handlar om hur man arbetar med bilderböcker på förskolan. Vi inriktar 

oss på personal som arbetar med barn i åldern 3- 5 år. För att kunna få ett underlag i vår 

undersökning kommer vi att lämna ut en enkät som vi ber er att fylla i individuellt. 

 

Arbetet kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare, men också skriftligt i 

form av en rapport. Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket 

innebär att varken personalens eller förskolans namn kommer att framgå i den rapport vi 

skriver. Eventuella namn i rapporten kommer att vara påhittade. 

 

Det är frivilligt att fylla i enkäten, men för att få så stort underlag som möjligt hoppas vi att ni 

vill hjälpa oss. Några av frågorna kan besvaras med fler än ett alternativ, numrera då dem där 

nr 1 är det alternativ som är vanligast förekommande. 

 

  

Om Du/Ni har några frågor kontakta gärna någon av oss! 

XX-XXXXX Rebecka  

XXX-XXX Ingrid  

 

Hälsningar 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
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Rebecka Einarsson och Ingrid Ivarsson 

 

Bilaga 2 

 

Vilken utbildning har du? 

o Förskolelärare  

o Barnskötare 

o Annan utbildning 

 

Hur många år har du arbetat i förskoleverksamheten? 

o 0- 3 år 

o 4- 9 år 

o Mer än 10 år 

 

Hur ofta läser du bilderböcker på förskolan? 

o Mer än 4 gånger per dag  

o 2-3 gånger per dag 

o 1 gång per dag 

o 2-4 gånger per vecka 

o 1 gång per vecka 

o Mer sällan 

 

Vilket syfte har du med att läsa bilderböcker för barnen? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur läser du bilderböcker för barnen?  

o i storgrupp 

o med 9- 14 barn 

o med 3- 8 barn 

o med 1- 2 barn 
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Vid vilka tillfälle läser du bilderböcker? 

o fasta rutiner 

o spontana stunder initierade av vuxen 

o spontana stunder initierade av barn 

o i planerade situationer, till exempel vid samling 

 

Hur väljs bilderboken ut? 

o barnen väljer helt själva 

o den vuxne väljer spontant 

o den vuxne väljer bok efter ett visst ämne 

 

Är det något du vill förtydliga eller tillägga kring dessa frågor, skriv gärna det här. 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för hjälpen! 


