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Abstrakt 

Valet av applikationer är inte alltid lätt eftersom pedagoger oftast har ett syfte med vad applikationen bör lära barn 

men det stämmer inte alltid överens med vad applikationen faktiskt förmedlar (Lindström, Gulz, Haake & Sjödén, 

2011; Petersen, 2015b). Därför vill vi nu med vår studie undersöka medierade handlingar som sker när barn 

använder sig av en applikation och i förlängningen bidra med kunskap till pedagoger så att användandet av 

applikationer kan utvecklas i förskolans verksamhet. Vi väljer att använda oss av applikationen Sneak för att den 

är okänd för de barnen vi observerar och vi vill ta reda på vad det sker för handlingar när barnen är i interaktion 

med den. Vi använder oss av det sociokulturella perspektivet i vår studie och vi kommer att samla in vårt empiriska 

material genom att observera två olika barngrupper som använder sig av Sneak. Det förutbestämda syftet med vår 

valda applikation är rörelse men vårt resultat visar tydligt på att det sker flera olika typer av handlingar när barnen 

använder sig av Sneak. Det erbjuds sampel, kommunikation och ett vidgande av barnens erfarenhetsvärldar. Vi 

kan se att de får möjlighet att känna glädje och spänning. Sneak erbjuder även barnen möjlighet att använda sig av 

olika strategier, att lösa problem som uppkommer samt att röra på sig. Eftersom det alltid sker medierade 

handlingar när människan är i interaktion med tecken eller verktyg drar vi slutsatsen att det viktigaste inte är att 

det måste ske ett specifikt syfte vid användandet av en applikation, utan snarare att som pedagog ta tillvara på 

barns intresse, tidigare erfarenheter och utveckla vidare de handlingar som sker i interaktionen för att möjliggöra 

lärande. 

Nyckelord: Förskola, IKT, Applikation, Interaktion, Medierad handling. 
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Inledning 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) innefattar allt ifrån mjukvaror såsom 

applikationer till hårdvaror såsom pekplattor. IKT är och kommer att vara en stor del av 

framtiden därför är det inte bara en fråga om nödvändighet utan om demokrati, rättighet och 

jämställdhet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). Mellan år 2012 och år 2014 har 

andelen barn i 2 års ålder eller yngre som spelar spel på pekplattor fyrdubblats vilket beror på 

att verktyget möjliggör yngre barns användande. 10% av alla 2-4 åringar och 23% av alla 5-8 

åringar spelar spel på pekplattor varje dag (Statens medieråd, 2015). Eftersom pekplattor 

används mer än tidigare även i förskolor anser forskaren Petra Petersen att forskningsbehovet 

kring pekplattor ökat men det saknas publicerad forskning inom området (Leijon, 2013). Fler 

forskare är övertygade om att IKT i förskolor skapar många möjligheter för barns lärande 

(Kerckaert, Vanderlinde & van Braak, 2015). Andra menar dock att långvarig exponering av 

IKT leder till problem såsom beroende, förslitningsskador och stillasittande livsstil (Razali, 

2006). Men Roos (2015) håller inte med utan menar att IKT är de verktyg som har mest 

potential för flexibelt lärande och som kan tillföra nya möjligheter. Klerfelt (2007) anser att 

barn ska få tillgång till och lära sig bruka pekplattor men det krävs att pedagoger släpper 

makten om verktygen. Pedagoger bör släppa sina inställningar om vad som tillhör dem och 

vad som tillhör barn, så att barn får möjlighet till inflytande och delaktighet. Om barn får 

möjlighet till att uttrycka sina egna idéer angående pekplattor så lär de sig snabbt att använda 

dem (Klerfelt, 2007). 

Vi har tidigare gjort olika studier om pekplattor som visar att pedagoger saknar kunskap om 

hur verktygen kan användas och låter därför barnen använda dem som ett tidsfördriv men inte 

som pedagogiska verktyg. Barnen fick enbart använda sig av de applikationer som 

pedagogerna hämtat och installerat. Däremot menar Hirsh-Pasek et al. (2015) och Sjödén 

(2015) att applikationer vare sig har utvärderats eller forskats på och det finns varken tid, 

pengar eller resurser till att utvärdera varje applikation i den takt som de publiceras. Enligt 

Chiong och Shuler (2010) och Neumann och Neumann (2014) får applikationer inte vara för 

svåra för barn, de måste ge direkt feedback och tydliga instruktioner för uppgiften samt bygga 

vidare på kunskaper som barn har fått genom deras tidigare användning annars byter barn 

applikation, vilket kan leda till att de inte lär sig av den.  
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Sjödén, Lind och Silvervarg (2015) drar slutsatsen att applikationer där barn får möjligheten 

att tävla mot en fiktiv karaktär ger ett mer meningsfullt lärande än när de spelar ensamma.  

Men valet av applikationer är inte alltid lätt eftersom det kan skapa både hinder och 

möjligheter för barns aktörskap och således barns möjlighet till deltagande (Petersen, 2015b). 

Lindström, Gulz, Haake och Sjödén (2011) har sett att pedagoger oftast har ett syfte med vad 

applikationen bör lära barn men det stämmer inte alltid överens med vad den faktiskt 

förmedlar. Därför vill vi nu forska vidare på vad det sker för handlingar i en aktivitet med en 

applikation, vad som skapas mellan barnen, mellan barnen och verktyget samt om de får 

möjlighet att lära sig något i samspelet. I media framställs applikationer emellanåt som något 

negativt, det tas upp att det leder till dålig fysik och fetma då det främjar stillasittande (Ljung-

Djärf, 2004). Vi har därför valt att använda oss av applikationen Sneak eftersom barn får 

möjlighet att röra sig samt för att den är en okänd applikation för barnen vi observerar.  

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka medierade handlingar som sker när barn använder sig 

av en applikation och i förlängningen bidra med kunskap till pedagoger så att användandet av 

applikationer kan utvecklas i förskolans verksamhet.  

Frågeställning 

Vad sker det för medierade handlingar när barnen är i interaktion med applikationen Sneak? 

Disposition 

Här kommer vi presentera upplägget på vår studie. Vi börjar med att skriva om tidigare 

forskning för att visa vad som finns i ämnet IKT eftersom vår studie behandlar ett av IKT – 

verktygen som är pekplattan. Därefter förklarar vi de begrepp som tillhör det sociokulturella 

perspektivet och som vi har användning av i vårt analysarbete. Därpå kommer vi att beskriva 

vår metod, där vi förklarar hur vi har gått tillväga för att försöka svara på vår frågeställning 

och varför vi har gjort de val vi gjort. Slutligen redovisas resultat och analys som även 

problematiseras med hjälp av teori och tidigare forskning i diskussionen. 
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Arbetsfördelning 

Vi började vår studie med att göra varsin forskningsöversikt som vi nu tillsammans har skrivit 

ihop till vår studies tidigare forskning. Vi har även delat på genomförandet då vi har varit på 

varsin förskola och observerat för att få ett bredare empiriskt material att analysera. Vi 

transkriberade våra egna filmer och resterande av studien har vi utfört tillsammans.  
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Tidigare forskning 

Informations- och kommunikationsteknik 

IKT betraktas som ett verktyg som kan användas på många sätt för olika ändamål. Ett verktyg 

kan exempelvis vidga barns erfarenheter men också ge glädje i sig självt. Dessutom kan IKT 

ge barn en varierad och rik utbildning med unika möjligheter och integreras i vardagliga 

aktiviteter utan att ersätta befintligt material (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003; 

Clements, 2002). Pekplattan som är ett IKT-verktyg är smidigt för barn att hantera på grund 

av pekskärmen och bärbarheten. Dessutom kan flera barn använda den samtidigt, den skapar 

möjligheter genom dess unika sätt att läsa, skriva, lyssna och spela in (Petersen, 2015b).  

Barns delaktighet 

Couse och Chen (2010) anser att det finns ett tydligt syfte med att ha IKT i förskolor eftersom 

barn snabbt kan lära sig att använda dem till att uttrycka sina egna idéer. En del forskare anser 

att barn under 3-4 år inte bör använda sig av IKT då det inte är lämpligt för deras utveckling 

(Kerckaert, Vanderlinde & van Braak, 2015). Andra forskare menar däremot att yngre barn 

bör använda IKT eftersom de tidigt lär sig förstå och använda det både genom att se hur andra 

gör men även genom att prova själva (Plowman, Stevenson, Stephen & McPake, 2012). Det 

håller även Neumann och Neumann (2014) med om och menar att när barn i 2-3 års ålder 

använder sig av IKT-verktyg såsom pekplattor är de mest intresserade av symboler som är 

färgstarka eller bekanta för dem själva. De är mest ivriga över att få saker att hända men det 

har inte så stor betydelse för barn vad som händer. Barn använder sig av lättare, större gester 

och lär sig att trycka, rikta in eller dra över pekskärmen (Neumann & Neumann, 2014). När 

barn sedan är 4-5 år använder de sig istället av mer avancerade motoriska färdigheter såsom 

trycka, dra och svepa. Med hjälp av de här kunskaperna kan barn spela olika spel och ta sig 

vidare till andra nivåer. 6-8 åringar har bestämda färdigheter som behövs för att kunna spela 

spel och de har även approprieringsförmågan att kunna ta med sig kunskaper från en 

applikation till en annan (Neumann & Neumann, 2014). Det tyder på att barn kan från en 

omedelbar och konkret upplevelse, direkt skapa ett mer konceptuellt och abstrakt förstående 

vilket gör att barn har möjlighet att gå från en applikation till en annan utan att behöva lära sig 

på nytt (Neumann & Neumann, 2014). Om barn får möjlighet att själva utforska IKT-verktyg 

bidrar det även till andra former av kreativa lekar och samspel (Jernes, Alvestad & Sinneruds, 

2010). 
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Pedagogens roll 

När pekplattor används inom pedagogisk verksamhet på förskolor kan det finnas olika syften 

och utvecklingsmöjligheter. Därför ska man som pedagog tänka på bland annat att pekplattors 

användande uppmuntrar barns kreativitet, problemlösningsförmåga och kritiska tänkande 

(Neumann & Neumann, 2014). Pedagogers roll i användandet menar de själva är svår, då de 

inte ser när barn behöver hjälp att ta sig vidare i användningen av IKT - verktygen (Plowman 

& Stephen, 2005). Därför övervakar de oftast användningen så att turtagningen och samspelet 

går rätt till men ger inte barn någon stöttning om det behövs då barn ofta lämnar verktygen 

när de stöter på problem. Pedagoger menar även att scaffolding, alltså att stötta barn, 

förkommer vanligtvis när det gäller hur man håller en penna eller hur man ska knyta sina skor 

men inte när man ska använda sig av IKT. För om barn inte lämnar verktygen när de stöter på 

problem så löser de ofta dem genom att klicka sig fram på måfå (Plowman & Stephen, 2005). 

Men Razali (2006) anser att pedagoger ska använda sig av scaffolding genom att ha en aktiv 

roll och faktiskt vara med i barns IKT - användning.  

Plowman och Stephen (2005) tar upp att pedagoger inte kan säga något annat i användningen 

av pekplattor än att det skapas möjlighet för barn att lära sig övergripande saker såsom 

motorik, matematik och att läsa. Om pedagoger ska uppge mer specifikt vad barn lär sig, är 

det enbart turtagning och att de anser att det är viktigt för barn att kunna använda sig av IKT i 

framtiden. Ljung-Djärf (2004) håller med och anser även att pedagoger menar att barn enbart 

lär sig regler, koder och blir en del av gemenskapen kring pekplattor samt att de endast får 

använda de på det sätt pedagoger bestämt. Man måste därför som pedagog vara medveten om 

vilken typ av lärande man vill ska ske i samband med IKT och inom de sociala kontexterna 

mellan barn och pedagog. För att handlingar som skapar möjlighet för lärande ska ske måste 

pedagoger hitta pedagogiska strategier som stödjer de situationer som uppkommer (Razali, 

2006). De måste släppa inställningar om vad som tillhör pedagoger eller barn så att barn får 

möjlighet till inflytande och delaktighet (Klerfelt, 2007). Förhållningssättet kan skapa både 

hinder och möjligheter, därför bör pedagoger prata med barn och aktivt ställa frågor om IKT 

men låta barn komma fram till egna slutsatser för att de ska få möjlighet att utveckla sina 

tankar för meningsskapande (Alnervik, 2013; Beschorner & Hutchinson, 2013). Att dessutom 

diskutera kritiskt är betydelsefullt då barn bör få reda på att man inte kan lösa alla problem 

eller få svar på alla frågor med hjälp av IKT (Lee & O’Rourke, 2006).  
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Pedagoger behöver mer kunskap så att de kan utveckla sitt självförtroende för att våga 

använda IKT med barn. För att skapa kreativa och innovativa sätt att möjliggöra barns lärande 

vilket i annat fall kan begränsa verksamheten och leda till att de inte använder IKT alls 

(Ingelby, 2012; Kerckaert, Vanderlinde & van Braak, 2015; Lee & O’Rourke, 2006; Lenz 

Taguchi, 2000; Marklund, 2015; Nikolopoulou & Gialamas, 2015). 

Möjligheter och hinder  

Ljung-Djärf (2004) menar att IKT är något som ligger väldigt långt bort ifrån det pedagogiska 

arbetet i förskolor. Hon anser att det är svårt att se varför barn ska använda sig av IKT mer än 

för att alla barn ska få möjlighet att bruka och ta del av IKT. Hon menar att till skillnad från 

förskolor kan man tydligt se syftet med att använda sig av IKT i skolor eftersom dagens 

teknik ska hjälpa till att lösa undervisningsproblem som kan uppstå. Då IKT är ett verktyg 

som kan hjälpa barn att snabbt och smidigt lära sig nya saker, dessutom finns det inte heller 

något tydligt syfte med att använda sig av IKT i förskolor eftersom barn kan göra samma 

saker såsom att rita, leka, skriva, kommunicera och spela utan IKT (Ljung-Djärf, 2004). 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) menar däremot att barn bör lära sig hantera IKT tidigt 

för att senare i skolan kunna använda verktyget som ett hjälpmedel för att lära sig. Plowman 

och Stephen (2005) anser visserligen att barn enbart lär sig sociala koder såsom turtagning 

eller att följa enkla instruktioner exempelvis ”tryck där” eller ”gör det” när de använder sig av 

IKT.  

Vygotsky (1978) menar precis som Plowman och Stephen (2005) uttrycker att barns lärande 

sker genom leken, de anser att när barn leker utomhus visar de känslorna glädje och 

spontanitet dessutom säger barn själva att de har roligt. Men de har inte i sina studier sett att 

barn uttrycker de känslorna då de använder sig av IKT. Razali (2006) menar däremot att IKT 

ger barn en möjlighet till att ha roligt och att det gynnar barns självförtroende och akademiska 

område. IKT - aktiviteter bidrar även till att främja sociala interaktioner mellan barn, även de 

barn som endast verkar observera lär sig genom att bara se hur sina kamrater går tillväga 

(Razali, 2006). Även Vygotsky (1978) menar att barn lär genom att imitera andra. IKT 

motiverar och engagerar barn både emotionellt och kognitivt, barn får bättre uthållighet och 

självreglering (Roberts-Holmes, 2014). Å ena sidan lyfter Kerckaert, Vanderlinde och van 

Braak (2015) fram positiva effekter med IKT användningen, exempelvis kan det på ett nytt 

sätt erbjuda barn till att upptäcka, utforska och utmanas till nya kreativa aktiviteter och lekar.  
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Å andra sidan lyfts hinder fram i debatter om IKT såsom att det är ett hot mot barns lek och 

utveckling samt att barn blir lata och okoncentrerade (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak, 

2015). Clements (2002) tar också upp att pekplattor kan ses av kritiker som verktyg som är 

uppbyggda av mekanik, algoritmer och därigenom endast stödjer okreativt tänkande. Ingelby 

(2012) menar att IKT kan användas på fel sätt exempelvis genom tidsfördriv, som muta, 

motivation, vinst eller för att helt enkelt lära sig om IKT. Däremot går Kerckaert, Vanderlinde 

och van Braak (2015) emot det och menar att IKT-verktyg bör användas för att lära sig 

specifikt om IKT.   

Applikationer 

Är applikationer uppbyggda med symboler istället för text blir pekplattor användbara på nya 

sätt. När barn förstår meningen av symboler och ikoner kan de själva byta från applikation till 

applikation. Om de är uppbyggda med symboler får barn vara aktörer och de får möjlighet att 

utföra handlingar som ger en ökad delaktighet (Alnervik, 2013; Beschorner & Hutchinson, 

2013; Petersen, 2015b). Petersen (2015a) menar att uppbyggnaden av applikationer har stor 

betydelse för att det ska ske ett lärande, de ska vara lätta att förstå med tydliga instruktioner 

utan distraktioner och det ska vara en blandning mellan lärande, spel och övning. Hon menar 

att använda sig av applikationer såsom Youtube skapar möjlighet för barn att möta sitt eget 

språk genom populärkulturen.  

Skype är en annan applikation som går att kommunicera genom ljud och bild vilket ger barn 

möjligheter att se, höra och få rätten att kommunicera på sitt eget språk. Det blir en möjlighet 

att ta in fler barns kulturer, språk och bakgrunder i verksamheten på förskolor (Petersen, 

2015a). Även Klerfelt (2007) har sett fördelar med att använda sig av pekplattor i förskolor. 

Exempelvis att barn lär sig både behärska och förstå kulturella symboler samt att de kan göra 

sig förstådda och förstå andra. Inom det sociokulturella perspektivet är symboler en del av 

språket och att dessutom förstå vad som händer när man trycker på dem är en viktig betydelse 

för barns introduktion till att lära sig läsa och skriva (Neumann & Neumann, 2014).  

Netflix är en applikation där man har tillgång till att streama olika filmer och serier. Om barn 

lär sig hantera funktioner som start, stopp och spolknapp ger Netflix barn möjligheter att 

kunna välja vilka sektioner av klippen de vill visa för andra eller se själva flera gånger, alltså 

välja vilka erfarenheter och upplevelser de vill ha med sig (Geist, 2012).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Här kommer vi redogöra för det sociokulturella perspektivet och de olika begrepp som har 

betydelse och relevans för vår studie. För att vi ska kunna undersöka handlingar som sker när 

barnen är i interaktion med applikationen, krävs det att vi har medierade handlingar som 

analysenhet. Det vill säga handlingarna som sker i kontexten mellan barn samt mellan barn 

och intellektuella verktyg - tecken och materiella verktyg. Vi kan inte med säkerhet säga vad 

barnen erbjuds i kontexten men eftersom vi ser hela sammanhanget kan vi analysera de 

medierade handlingar som sker. Tecken är språk, skrift och siffror och materiella verktyg är 

verktyg som vi kan använda oss av fysiskt exempelvis pekplattor (Vygotsky, 1978; Wertsch, 

1998).  

Medierad handling  

Vygotskij (1995) menar att det finns två olika typer av handlingar, den ena handlingen 

använder vi människor oss av genom att upprepa det vi tidigare har varit med om, 

erfarenheter eller spår av tidigare intryck. Vi skapar alltså ingenting nytt utan vi bygger på en 

exakt eller mindre exakt upprepning av det vi redan har bearbetat. Den andra typen av 

handling är det kreativa eller det kombinatoriska. För att vår hjärna bearbetar våra tidigare 

erfarenheter, skapar och kombinerar nya situationer klarar vi av att utveckla våra handlingar. 

Det är kombinationen som är vår fantasi och som gör att vi kan gå vidare till en framtid och 

inte bara återupprepa våra erfarenheter och våra tidigare intryck. Allting som har skapats av 

mänskligheten har gjorts med hjälp av fantasin. Minsta lilla sak som ligger utanför det 

alldagliga, utanför våra rutiner som är något nytt menar Vygotskij (1995) är vår fantasi, 

kreativitet och kombinationen av våra erfarenheter. Å ena sidan kan vi relatera det här till vår 

studie då vi valt en för barnen okänd applikation. Alltså får barnen möjlighet att använda sin 

fantasi och kreativitet men å andra sidan har de tidigare använt sig av pekplattor och andra 

applikationer och använder då sina tidigare erfarenheter. Våra handlingar återskapas alltid i 

anslutning till det vi gör och görs begripliga utifrån ett specifikt sammanhang, ju mer 

erfarenheter vi har desto mer nya handlingar kan fantasin skapa. Det här är inget som sker 

direkt utan under en längre tid (Vygotskij, 1995).  

Ett barn har inte lika mycket erfarenheter därför är det viktigt att vi vidgar deras 

erfarenhetsvärldar och att vi ger förutsättningar för barn att se, uppleva och höra saker som 

gör att de kan skapa nya handlingar (Vygotskij, 1995).  
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Wertsch (1998) menar att mediering innebär att något förmedlas eller överförs och att det 

alltid sker då vi utför en handling när fokus ligger på människan, tecken och verktyg, det 

innebär att all mänsklig handling är medierad handling. Människor föds in i en kultur och med 

hjälp av både tecken och verktyg klarar vi att hantera omvärlden. Vi använder oss av tecken 

när det gäller att exempelvis komma ihåg saker eller lösa olika problem. När vi använder oss 

av dem behöver det inte ske en förändring i miljön runt omkring oss, däremot sker det en 

förändring inom människan. Med hjälp av språket bildar vi en länk mellan människor, IKT, 

kulturer och mellan individers tänkande. Vygotsky (1978) menar därför att det är viktigt med 

samspel och lek för att barn lär sig förstå andra genom att kommunicera om eller i leken. 

Språk är inte bara det vi talar utan även gester och symboler som hjälper oss att förstå 

varandra. Genom att använda oss av och bemästra samma symboler och gester öppnar vi 

människors möjligheter att ta del av alla generationers budskap och olika typer av kulturer 

(Vygotsky, 1978). Vygotskij (1999) menar däremot att människan inte behöver språket för att 

få förståelsen av verktyg och förmågan att använda dem med ett syfte. 

När barnen i vår studie är i interaktion med applikationen blir den ett verktyg som erbjuder 

saker som barnen får möjlighet att plocka upp och ta till sig vilket då blir den medierade 

handlingen. Blir barnen satta i en annan kontext med ett annat verktyg kan de ta till sig 

samma saker men på andra sätt. Exempelvis som Wertsch (1998) skriver att om en människa 

ska hoppa stavhopp och ta sig över en ribba med hjälp av en stav, är det omöjligt utan staven 

men om det erbjuds ett annat verktyg blir det möjligt men på ett annat sätt. Genom att 

människan gör en handling i interaktion med ett verktyg läggs erfarenheter in, det sker då en 

förändring i miljön men inte inom oss själva däremot blir vi satta i nya situationer och kan då 

skapa nya handlingar (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). Vygotsky (1978) menar att mediering 

är något som sker i interaktion, när vi människor använder oss av tecken eller verktyg och att 

det inte går att se tecken och verktyg som två helt skilda saker då de används tillsammans.  

Lärande 

När barn interagerar med jämnåriga eller andra närstående vuxna kan det ske lärande. Det vill 

säga barn konstruerar och erövrar kunskap tillsammans i ett sammanhang och utgår ifrån sina 

tidigare erfarenheter, därför är barns fantasi oerhört viktig för deras utveckling (Vygotskij, 

1995). Corsaro (2000) menar att barn är innovativa och kreativa deltagare av samhället alltså 

aktörer. De är aktörer eftersom barn aktivt bidrar till produktion och förändring i sin egen 

kamratkultur som approprieras utifrån de vuxnas kultur (Corsaro, 2000).  
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Det är inte bara det vi direkt upplever eller våra egna erfarenheter som vi har nytta av utan 

även andras erfarenheter, berättelser eller beskrivningar som vi genom fantasin kan göra till 

våra egna (Vygotskij, 1995).  

Barn är inte bara en del av samhället utan aktiva aktörer i kulturen som även de själva 

påverkas av. Små barn lär sig genom imitation eller genom instruktioner, exempelvis genom 

att någon benämner vad saker heter och barn imiterar (Vygotskij, 1995). När ett barn har lärt 

sig en färdighet kan vissa strukturer av det lärandet översättas till andra färdigheter 

(Vygotsky, 1978). Däremot när utvecklingen av en specifik kunskap skapas, sker sällan 

utveckling i andra kunskaper. Desto mer vi människor lär oss ju större blir vår förmåga att 

rikta uppmärksamheten på olika saker. Vygotsky (1978) anser att lärandet bör möta barns 

aktuella utvecklingsnivå, det vill säga där barnet befinner sig just vid det tillfället. Alltså är 

det viktigt att tänka på svårighetsgraden på exempelvis applikationer för att barn ska kunna 

lösa problem själva. Vygotsky (1978) menar att om barn är utanför den proximala 

utvecklingszonen vilket innebär att de ännu inte kan lösa problemet själva, kan de få hjälp av 

en mer kunnig kamrat och därigenom ta till sig den kunskapen och så småningom klara att 

lösa problemet själva (Vygotsky, 1978).  
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Metod 

Vi vill undersöka handlingar ur ett sociokulturellt perspektiv genom att använda oss av den 

kvalitativa metoden observation. Vi har inspirerats av metoden mikroetnografi och har använt 

oss av interaktionsanalys som analysmetod.  

Mikroetnografi 

Vi har inspirerats av etnografin som metod i vår studie. Etnografiska studier innebär att man 

försöker förstå någon annans perspektiv och se en situation ur deras synvinkel genom att 

under en längre period vistas i deras vardagliga miljö. Etnografin innebär även att man som 

forskare tittar på människors gemensamma beteende, det de skapar och tillägnar sig i en 

grupp. Etnografiska studier kan ske på olika nivåer och vi har valt mikroetnografin vilket 

innebär att vi undersöker en specifik situation. Vi har valt att under varsin specifik situation 

försöka få en bild och en djupare förståelse av de handlingar som sker när barnen använder sig 

av applikationen Sneak. Vi observerar situationen med applikationen och analyserar den 

kontext och de relationer som uppstår, vi kommer alltså inte fokusera på individerna i sig eller 

försöka förstå deras perspektiv utan handlingarna de utför i den specifika situationen 

(BjØrndal, 2002; Bryman, 2002; Olsson & Sörensen, 2011).  

Inom etnografin finns det tre nyckelord: naturlig miljö, deltagande observation och 

undersökningsgruppens egna ord. Naturlig miljö har vi till viss del har förhållit oss till då 

barnen får använda sig av applikationen i deras förskolemiljö men dock är det vi som har valt 

applikationen vilket gör att barnen blir satta i en ny kontext. Deltagande observation är också 

något vi tillviss del har använt oss av då vi valt att inte stå helt utanför barnens vardag. 

Undersökningsgruppens alltså i vårt fall barnens egna ord har vi valt att behålla precis som de 

sagt de då det är en viktig del inom etnografin (Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 

Vi har valt att observera på två förskolor som ligger i olika kommuner för att få ett bredare 

empiriskt material. Förskolorna är för oss kända sedan tidigare och vi har gjort det här valet 

för att det kan vara problematiskt att få tillträde till en social miljö såsom barngrupper i 

förskolor (Bryman, 2002). Den population vi använder oss av är förskolebarn i åldrarna 4-6 år 

då Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) menar att det är de äldre barn i förskolan som 

behöver få tillgång till och lära sig hantera pekplattor innan de kommer upp i skolan.  
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Där barn då behöver kunna använda sig av pekplattor som ett verktyg för att lära sig andra 

saker. Vi har gjort valet att pedagogerna inte ska närvara för att barnen ska få utforska 

applikationen själva, vi är medvetna om att det är vi som har valt applikationen och att det kan 

begränsa barnen från att utforska hela pekplattan.  

Vi har utgått från ett fokuserat urval då barnen observeras under ett bestämt tillfälle (Bryman, 

2011). Eftersom vi använder oss av ett bestämt tillfälle beror urvalet på vilka barn som har 

påskrivna etikblanketter från vårdnadshavarna, de barn som är närvarande och de som vill 

delta (Olsson & Sörensen, 2011). Vi är medvetna om att det kan närvara barn som vill delta 

men inte har påskrivna etikblanketter och även att det kan finnas barn som har etikblanketter 

men som inte är närvarande vid det bestämda tillfället och att det här minskar vårt urval.  

Val av applikation 

Vi har satt upp olika kriterier som vi vill att den applikation vi väljer ska uppnå. Det första 

kriteriet har vi valt eftersom i media tas det upp att applikationer leder till dålig fysik och 

fetma då det främjar stillasittande (Ljung-Djärf, 2004) Vi har därför valt att leta efter en 

applikation som ger möjlighet till rörelse. Det har tagits upp i forskning att applikationer som 

har ett förutbestämt syfte att det ska ske ett lärande oftast inte stämmer överens med det som 

faktiskt sker (Lindström, Gulz, Haake & Sjödén, 2011; Petersen, 2015b). Vi har därför valt att 

ta en applikation som inte är kategoriserad med lärande som förutbestämt syfte. Vi ville ha en 

applikation som de barn vi ska observera inte har varit i kontakt med tidigare eftersom om ett 

barn använt sig av applikationen tidigare kan de ha förkunskaper som andra barn inte har.  

Efter att ha bestämt vilken typ av applikation vi ville veta mer om besökte vi Pappas appar 

(2013) och App store (2014) för att se vad det fanns för applikationer som kunde passa till vår 

studie. Vi hittade då applikationen Sneak som var bland topp 5 under kategorin underhållning. 

Vi valde att titta närmare på den och det var en applikation som beskrevs med syftet att det 

ska ske rörelse. Därefter tittade vi om Sneak fanns tillgänglig på förskolorna, vi frågade 

barnen vi ska observera om de använt sig av den tidigare vilket de inte hade.  

Sneak 

Sneak är en applikation på engelska och det är text på ikonerna. Det finns även en egen 

hemsida till applikationen Sneak (Made in me, 2015). Sneak går ut på att barn får välja ett 

bete, när de valt börjar applikationen räkna ner från fem.  
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Barn får då springa och gömma sig och därefter vänta på att ett monster ska dyka upp på 

skärmen. När monstret kommer fram för att äta betet spelas en mystisk melodi och därefter 

kommunicerar applikationen: Silently sneak. Nu gäller det för barn att smyga fram och trycka 

på skärmen utan att monstret ska upptäcka dem. Lyckas de trycka på skärmen tas en 

skärmdump (en bild på pekplattans skärm) på monstret och ett kort på det som finns framför 

kameran men ingenting sparas på enheten. Ett nytt bete blir även tillgängligt då det enbart 

finns ett när man börjar spela men det finns fem beten totalt, olika monster äter olika beten. 

Det finns även tre olika svårighetsgrader.  

 

             Bild. 1 (Made in me, 2015). 

Genomförande 

Vi har undersökt vad det sker för handlingar i barnens användande av applikationen Sneak. 

Det har vi gjort genom videoobservation på grund av att det är svårt att uppfatta allt som sker 

i en situation (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har gjort en direkt observation eftersom vi har 

spelat in det som hände runt omkring oss vid ett visst tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011). Vi 

har även gjort valet att vara deltagande observatörer då barnen var medvetna om att vi 

forskade. Vi har haft ett samspel vid olika situationer, vi har valt att inte stå helt utanför 

barnens vardag då vi mötte barnen både före och efter våra observationer. Men vi har inte 

varit med och spelat Sneak för att påverka resultatet så lite som möjligt (Bryman, 2011). Det 

är även viktigt att få medgivande därför har vi inte bara varit noga med att få 

vårdnadshavarnas godkännande utan även med att fråga barnen om de ville delta och om det 

gick bra att vi filmade innan vi startade aktiviteten (Lindgren, 2012).  



Datum: 2016-09-25  Ida Abrahamsson 

  Sabina Lundgren 

16 

 

Vi har enbart observerat ett tillfälle på varje förskola för att vi vill undvika att 

barnövervakningen eskalerar då forskning saknas om hur det påverkar barn (Alnervik, 2013). 

Visserligen har vi inte fått lika brett empiriskt material när vi gjort det här valet men vi ansåg 

att det var övervägande positivt. 

När vi fick tillbaka etikblanketterna från vårdnadshavarna bestämde vi en dag med 

förskolorna som vi kunde komma ut och observera. Vi pratade med de barn som deltog om att 

vi skulle filma när de spelade Sneak och informerade om att det var helt frivilligt. De barn 

som ville delta var 9 barn totalt och vi introducerade applikationen för dem genom att visa 

ikonen till applikationen och förklarade övergripande hur spelet går till. Eftersom vi ville se 

vad det sker för handlingar i användandet valde vi att även visa dem att de trycker på play för 

att börja spela och sedan väljer ett bete för att hjälpa dem komma igång så att inte allt fokus 

låg på hur applikationen ska användas. När barnen började spela ställde vi oss vid sidan och 

filmade hela aktiviteten. Eftersom det var helt frivilligt hade barnen möjlighet att lämna 

rummet när de ville och under våra situationer valde några barn att gå ifrån efterhand därför 

skiftar barnantalen i våra utdrag. 

Bearbetning genom interaktionsanalys 

Vi valde att använda oss av interaktionsanalys för att bearbeta vårt material ifrån 

observationerna, då det är en analysmetod som används för att undersöka interaktioner mellan 

människor samt mellan människor, tecken och verktyg. Analysmetoden ger oss möjlighet att 

undersöka handlingar, såsom språk, icke verbala handlingar och interaktioner (Jordan & 

Henderson, 1995). Interaktionsanalys menar vi därför passar vår studie dessutom är 

videoobservation ett betydelsefullt verktyg när man undersöker handling i teknikmedierade 

situationer då filmen går att spela upp, backa och titta på igen. Det är därför den enda metoden 

som tillåter en nära genomgång av vårt empiriska material och på så sätt det enda som 

egentligen passar just interaktionsanalys (Jordan & Henderson, 1995). Interaktionsanalys 

innefattar endast det som är möjlig att observera alltså inte människors tankar, det innefattar 

även människors delade fokus, i vår studie barnens, alltså om barnen uppmärksammar samma 

saker under situationen vilket vi som observatörer kan känneteckna genom att titta på barnens 

röstlägen, interaktioner och kroppsspråk (Jordan & Henderson, 1995; Wertsch, 1998).  
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Enligt Jordan och Henderson (1995) är det positivt att transkribera materialet fort när 

situationen fortfarande finns i minnet dock är inte minnet en sann bild av verkligheten men 

videon kommer närmare sanningen.  

Allt insamlat material ska transkriberas för att ingen ska kunna identifiera de medverkande 

samt för att kunna sortera och ta ut de mest relevanta för den frågeställningen studien har. Hur 

vi valt att transkribera påverkar vårt resultat då man kan missa händelser i filmen och redan 

där påbörjades analysprocessen. Vi har transkriberat genom att titta på filmen och skrivit ner 

det vi sett och hört samtidigt även pausat och tittat om för att se att vi skrivit ner rätt. Vi har 

sorterat då vi gjort en djupdykning i transkriberingarna genom att vi letat upp situationer som 

upprepas alltså mönster i interaktionen mellan barnen samt mellan barnen och applikationen, 

sorterat det som är viktigt och tagit bort det som är överflödigt för att hitta de utdrag som är 

mest relevanta till vår studie (Jordan & Henderson, 1995). Här har även våra kategorier börjat 

växa fram. Sedan spelade vi upp de utdragen vi valt att analysera flera gånger, stoppat och 

spolat tillbaka för att kunna göra en mer levande beskrivning av situationen, vi har dock 

använt oss av fiktiva namn när vi skrivit våra utdrag. Analysen är något som pågått under hela 

processen men nu när vi har våra utdrag tar vi hjälp av vår teori mer ingående och börjat testa 

oss fram med våra kategoriseringar. Interaktionsanalys menar vi passar vår studie då vårt 

analytiska fokus är medierade handlingar, interaktionerna och saker som barnen tillägnar sig 

eller skapar gemensamt, olika sociala regler som kan uppstå i gruppen och verktyget för att få 

syn på vad det sker för handlingar i användandet av applikationen (Olsson & Sörensen, 2011; 

Jordan & Henderson, 1995). Den situationen vi observerat innefattar den sociala värld som 

barnen lever i på förskolan. Vi analyserade de handlingar som vi kunnat se utan att diskutera 

det som barnen tänker med hjälp av det sociokulturella perspektivet. 

Etik 

Vi tar ställning till etiken genom att strikt följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Informationskravet uppfylls genom att vi informerar om vår studie i god tid till alla som 

kommer att delta. Deltagarna får information om vad studien kommer handla om och vad den 

kommer att användas till. Vi följer samtyckeskravet genom att vi delar ut etikblanketter till 

vårdnadshavarna (se bilaga 1.) som de kan skriva på innan vi börjar. De barn som deltar får 

även ge sitt muntliga samtycke. Vi informerar om att det är helt frivilligt och att det går att 

välja att avsluta när som helst.  
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Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta 

dokumentera om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i 

aktiviteten. Konfidentialitetskravet innebär att allt material vi samlat in förvaras oåtkomligt 

för obehöriga och ingen som medverkar kommer kunna identifieras. Nyttjandekravet uppfylls 

då vi inte kommer att använda materialet till något annat än till vår forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Forskning har tagit upp att man inte vet hur det påverkar barn att växa upp i ett samhälle där 

övervakningen hela tiden eskalerar, genom att man dokumenterar och observerar mer och mer 

hela tiden. Alltså är de etiska aspekterna ett hinder men samtidigt otroligt viktiga att tänka på 

(Alnervik, 2013; Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2000; Lindgren, 2012; Parnell & Bartlett, 

2012).  

Tillförlitlighet och Noggrannhet 

Tillförlitlighet innefattar fyra begrepp: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten visar vi i vår studie 

genom att hålla oss till verkligheten alltså det vi skriver att vi har gjort i vår studie är det vi 

faktiskt har gjort. Överförbarheten innebär att vår studie är möjlig att göra i andra kontexter 

eller andra miljöer men då kan det bli ett annat resultat. Pålitligheten visar vi genom att vara 

tydliga med hur vår forskningsprocess har gått tillväga, att vi har ett kritiskt tänkande när det 

gäller våra val och även våra handledare har granskat vår studies olika delar. En möjlighet att 

styrka och konfirmera innebär att vi har försökt vara så objektiva som möjlig men är 

medvetna om att det här inte är helt möjligt (Bryman, 2011). Noggrannheten i vår studie 

stärks då vi valt att använda oss av videoobservation och även att vi noggrant transkriberat, 

granskat flera gånger och valt att använda oss av vad barnen exakt säger i beskrivningen i våra 

utdrag (Bryman, 2011; BjØrndal, 2002).  

Metod kritik 

I etnografin finns det begränsningar såsom att vi inte har möjlighet att ta till oss allt som 

händer under en situation och därför har vi valt att göra en video observation så vi kan se 

tillfället flera gånger och titta på olika mönster. Vi var medvetna om att eftersom det är vi som 

valt vad som ska filmas kan vi även missa mönster med den här metoden (Olsson & Sörensen, 

2011).  
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Vi var även medvetna om att vi inte kan generalisera vårt resultat eftersom urvalet är litet och 

ingen dokumentation ger en sann bild av verkligheten då den aldrig är objektiv samt att 

barnen kan bli påverkade av att vi filmar (Bryman, 2011; BjØrndal, 2002). 

Då vi har valt att använda oss av mikroetnografi och enbart observerat varsin situation var vi 

medvetna om att vårt urval inte kan representera hela den population vi har valt. Vi har även 

använt oss av ett tillgänglighetsurval vilket gör att vi har förkunskaper och kan då inte 

analysera vårt resultat utan att lägga in våra egna värderingar (Bryman, 2011; Olsson & 

Sörensen, 2011). Å ena sidan finns det många fördelar med att observera under en längre 

period såsom att tillförlitligheten stärks och att det empiriska materialet ökar. Å andra sidan 

om vi valt att observera under en längre period hade det kunnat påverka resultatet på så vis att 

barnen fått olika mycket erfarenhet av applikationen, vilket hade lett till att det blivit svårare 

för oss att analysera vad som påverkat de gemensamma medierade handlingarna. Vi var även 

medvetna om att eftersom vi har valt att analysera de medierade handlingarna utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan vi inte se upplevelser eller det som sker på individnivå. Vi 

anser att det har övervägande fördelar med att använda oss av det här perspektivet då det berör 

de flesta delar i vår studie. Eftersom vi har valt att använda oss mikroetnografin blir det en 

svårighet för oss att se om det sker något lärande utifrån det sociokulturella perspektivet 

däremot om vi ser att barnen ändrar sina handlingar kan vi förstå det som att barnen lärt sig 

Vygotskij (1995). 
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Resultat 

Här kommer vi redovisa vårt resultat och vår analys. För att vi ska kunna undersöka 

handlingar krävs det att vi har medierade handlingar som analysenhet. Vi har därför valt att 

skriva utdrag från våra transkriberingar som visar på de handlingar som sker i kontexten 

mellan människor, tecken och verktyg (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). Utdragen har vi valt 

då vi har hittat mönster i våra transkriberingar, alltså situationer som upprepar sig i kontexten. 

Våra rubriker har växt fram under vår bearbetning och utgår ifrån innehållet i utdragen samt 

analyserna och de består av: Spännande gemenskaper, Begränsade rörelser och Strategiska 

handlingar. 

Spännande gemenskaper 

Det här utdraget består av två barn som spelar Sneak. Barnen är i ett stängt rum där det finns 

ett matbord, en soffa, ett öppet klädskåp och en skorsten med en låg bänk bakom. Pekplattan 

är placerad på en stol vid ena väggen. De ska precis börja spela en ny omgång och utdraget 

vi beskriver börjar när barnen har valt bete och applikationen startar nedräkningen. 

/…/ Arne räknar med: 5 4 3 2 1. Barnen springer och gömmer sig 

under tiden. Det tar lång tid innan monstret kommer fram. 

Applikationen kommunicerar: Schh, be still! I can still see you! 

Arne ligger kvar, ändrar tonläge, krymper ihop och viskar: Han ser 

oss. Han ser oss. Han ser oss! Applikationen kommunicerar: No 

no no! You have to go further than that. Sven testar ett nytt 

gömställe och Arne sitter kvar på sitt ställe men gömmer sig mer 

genom att lägga sig ner. Applikationen kommunicerar: Hush! Be 

still, as quiet as a mouse! Or this bestie will run right out of your 

house! Sven gestikulerar med armen mot Arne och då springer han 

och gömmer sig på samma ställe som Sven. /…/ 

Efter att Arne har valt bete visas nedräkningen med siffror och det spelas ett ljud för varje 

siffra, då barnen får tid till att springa och gömma sig. Vi kan höra att Arne räknar med, 

applikationen erbjuder siffror på skärmen som Arne kan läsa av men det kan även vara så att 

han uppfattar ljudet som erbjuds under nedräkningen från applikationen. Vi ser därmed att det 

sker en interaktion mellan Arne och applikationen då den erbjuder och Arne väljer det han vill 

plocka upp.  
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Sneak erbjuder spänning vilket vi kan se att Arne plockar upp då han ändrar tonläge och 

använder sitt kroppsspråk när han viskar: ”Han ser oss. Han ser oss. Han ser oss! När 

applikationen kommunicerar: Schh, be still! I can still see you!” Trots att applikationen är på 

engelska kan vi vid flera tillfällen se att barnen uppfattar att något inte stämmer och 

därigenom utmanas barnen att ändra sina handlingar. När applikationen kommunicerar igen: 

”No no no! You have to go further than that.” Provar Sven ett nytt gömställe och Arne lägger 

sig ner för att gömma sig mer, ett sätt att förstå Arnes handling är att han vill gömma sig för 

monstret men inte törs springa till ett nytt gömställe. Eftersom applikationen sen 

kommunicerar ännu en gång kan ett annat sätt att förstå Arnes handling vara att han behövde 

sin kompis stöd för att byta gömställe. Då vi kan se att Arne ändrar sina handlingar när Sven 

använder sig av gester som är ett kommunikationsverktyg och får Arne att gömma sig på 

samma ställe som han själv. Eftersom Sneak kommunicerar flera gånger under en kort stund 

kan vi även se det här som att barnen erbjuds förståelse för att det är något som behöver 

ändras på och därmed ändrar sina handlingar vilket kan leda till lärande som gör att de 

tillsammans kan ta sig vidare i spelet.  

Det här utdraget består av fem barn som spelar Sneak. Barnen befinner sig i ett stängt rum 

där pekplattan står på en soffa, det finns även ett matbord och en byrå som står mitt i rummet 

som en avdelare. Barnen håller precis på att försöka fånga monstret när utdraget börjar.  

/…/ Barnen springer fram när applikationen spelar upp en mystisk 

melodi då monstret kommer fram. Malin kommer fram till 

skärmen först och trycker. De andra barnen kommer efter och 

trycker med varsitt finger samtidigt. Tilda viskar: Men åhh! Vi fick 

inte den. Applikationen kommunicerar: Silently sneak. Albin säger 

lågmält: Vi fick börja om igen. Applikationen kommunicerar: Hey 

bestie say cheese. Kortet tas, Malin och Jacob sitter framför 

kameran, ler och alla barnen skrattar. /…/ Applikationen börjar 

spela en glad melodi som syftar till att de fångade monstret och det 

kommer fram tre stjärnor en efter en. Barnen skrattar, Albin börjar 

även dansa. /…/ 

Vi kan se att applikationen inte är tillräckligt tydlig i den här situationen för att barnen ska 

uppfatta rätt. Då de säger att de inte fick tag i monstret vilket vi kan förstå som att de tror att 

de har misslyckats.  
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Eftersom barnen springer fram direkt när applikationen spelar upp den mystiska melodin som 

syftar på att monstret kommer fram kan det vara så att applikationen är för enkel. Det kan 

vara så att barnen inte får utmana sin proximala utvecklingszon då de lyckas fånga monstret 

varje gång om de trycker innan applikationen kommunicerat: Silently sneak. Barnen visar att 

de blir besvikna genom att kommunicera lågmälda uttryck såsom: ”Men åhh! Vi fick inte 

den.” eller ”Vi fick börja om igen.” Men när barnen sedan inser att de har fångat monstret då 

kortet tas och den glada melodin som syftar till att de klarat det spelas från applikationen 

vilket vi kan förstå som att Sneak erbjuder barnen glädje då de tillsammans skrattar och 

dansar till melodin.  

Begränsade rörelser  

Det här utdraget består av fyra barn som spelar Sneak. Barnen är i ett stängt rum där det 

finns ett matbord, en soffa, ett öppet klädskåp och en skorsten med en låg bänk bakom. 

Pekplattan är placerad på en stol vid ena väggen. De ska precis börja spela en ny omgång. 

/…/ Barnen väljer ett bete. Lea ropar: Göm er! Sven och Arne 

gömmer sig precis bredvid stolen. Lea och Gustav springer till 

andra sidan rummet och gömmer sig bredvid en soffa och bakom 

en leksakskundvagn. När Gustav ser att Arne och Sven gömmer 

sig vid stolen smyger han fram och gömmer sig på andra sidan 

stolen. Applikationen kommunicerar: Sch! Be still! Lea smyger sig 

närmare medan Arne, Sven och Gustav sitter kvar. Applikationen 

kommunicerar en mystisk melodi och monstret kommer fram på 

skärmen, barnen ställer sig och trycker på skärmen tills kortet tas. 

/…/ 

”Lea ropar: Göm er!” ett sätt att förstå det här kan vara att Lea blir erbjuden en möjlighet att 

samspela med de andra barnen i interaktionen med Sneak. Ett annat sätt att förstå Leas 

handling är att hon inte vill bli sedd av monstret och använder sig av ropet för att visa det. 

Sven och Arne gömmer sig bredvid stolen för att monstret inte ska se dem istället för att 

springa iväg. Vi kan förstå det som att Sneak erbjuder en möjlighet till barnen att hitta olika 

strategier för att klara spelet, däremot försvinner det förutbestämda syftet med Sneak då 

barnen klarar att fånga monstret utan att de behöver röra på sig.  
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Vi kan se att Gustav snabbt tar efter Sven och Arne då även han smyger fram och gömmer sig 

bredvid stolen, vilket vi kan förstå som att Gustav imiterar Sven och Arnes kunskaper och gör 

dem till sina egna.  

Om en pedagog hade närvarat och aktivt scaffoldat genom att vara delaktig kan vi anta att det 

hade kunnat utmana barnen till rörelse då barnen kan få möjlighet att ändra sina handlingar. 

Eftersom Lea smyger sig fram en stund efter kan vi å ena sidan förstå det här som att även 

hon imiterar Sven och Arne. Å andra sidan kan det vara så att hon använder sig av en strategi 

som innebär att smyga sig fram utan att bli upptäckt av monstret så att hon kommer fram i tid 

och kan trycka på skärmen. Vi kan se att Lea blir erbjuden att utför en handling genom att 

smyga fram till pekplattan när applikationen kommunicerar den mystiska melodin då monstret 

kommer fram. 

Strategiska handlingar 

Det här utdraget består av tre barn som spelar Sneak. Barnen befinner sig i ett stängt rum 

där pekplattan står på en soffa, det finns även ett matbord och en byrå som står mitt i rummet 

som en avdelare. Barnen sitter på golvet framför pekplattan. De har precis fångat monstret 

och tittar på bilden som applikationen tagit.  

/…/ Malin gnäller: Alla bilder blir fel, kolla, hon håller upp 

pekplattan, visar bilden, pekar på den och säger: den är fel, fel, fel. 

Katrin stampar med ena foten i golvet och säger: Jag kan inte se! 

Malin suckar och svarar: Vänta… Malin trycker på ikonen med 

frågetecknet och kommer fram till en sida som illustrerar 

instruktionerna på hur applikationen fungerar. Tilda frågar 

förvånat: Vad hände nu? Malin trycker på den blåa ikonen där det 

står Back. Hon vänder sedan på pekplattan. /…/ 

Malin visar tydligt att hon är missnöjd med bilderna som applikationen tar, vilket vi kan se på 

hennes utförda handling när hon säger: ”Fel, fel, fel!” Det är Malin som använder sig av 

pekplattan för tillfället och vi kan förstå Katrins handling som att hon försöker bli delaktig 

genom att stampa med foten i golvet och uttrycker att hon inte ser skärmen. Hon försöker 

alltså lösa problemet genom att använda sig av kommunikation men Malin svarar endast med 

ett ”Vänta...”  
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Sedan trycker Malin på ikonen med frågetecknet som erbjuds, vilket vi å ena sidan kan förstå 

som att hon gör för att se om hon kan få fram svaret på hur bilderna blir bättre. Alltså att hon 

använder frågetecknet som ett redskap för att söka svar på sin undran. Det kan då förstås som 

att Malin har tidigare erfarenheter om hur hon kan lösa problem som uppstår i användandet av 

pekplattan. Å andra sidan kan det vara så att hon bara trycker på måfå. Men eftersom 

frågetecknet är en symbol som förmedlar ett budskap kan hon ha tidigare erfarenheter som 

gör att hon även kan använda symbolen i applikationen Sneak. Vi kan även då förstå det som 

att Tilda inte har samma erfarenheter som Malin då hon undrar vad som händer när Malin 

trycker på frågetecknet. Malin försöker även komma på en egen lösning genom att vända på 

pekplattan i hopp om att bilderna ska bli bättre. Vi kan förstå det som att hon gör den här 

handlingen eftersom pekplattan erbjuder det med sin lätthanterlighet men även här kan det 

förstås på olika sätt. Malin kanske bara utforskar för att hon är nyfiken på vad som händer när 

hon vänder pekplattan och att handlingen inte alls har med bilderna att göra. Det kan även 

förstås som att Malin utför sin handling för att hon inte är intresserad av att samspela med 

Tilda då hon inte svarar på hennes undran om vad som händer när hon trycker på 

frågetecknet.   

Det här utdraget består av att fyra barn som spelar Sneak. Barnen är i ett stängt rum där det 

finns ett matbord, en soffa, ett öppet klädskåp och en skorsten med en låg bänk bakom. 

Pekplattan är placerad på en stol vid ena väggen. De ska precis börja spela en ny omgång 

och utdraget börjar beskriva när barnen ska välja bete. 

/…/ Lea ska välja bete. Arne frågar: Lea! Ska vi ta den första? Den 

gröna? Den ljusgröna? Sven säger lågmält: Neej! Vi har redan 

tagit alla! Nu får vi ta alla dem vi hade innan. Det finns bara dem! 

/…/ Barnen springer och gömmer sig. Sven ropar: Jag tar 

torkskåpet! Och gömmer sig i ett öppet klädskåp. /…/ Barnen 

smyger fram till pekplattan och alla står och säger: Tryck, tryck, 

tryck, tryck, tryck och tryck. Samtidigt som de trycker på skärmen 

för att fånga monstret. Sven säger sedan: Oj! Nu kom vi in på något 

annat spel. Och tar ett steg bakåt från pekplattan, då Sneak stängs 

ner och en annan applikation som har används tidigare kommer 

upp på skärmen. Men barnen löser själva att komma tillbaka till 

spelet och så fort spelet kommer upp fortsätter de att trycka och det 

tas en bild. /…/ 
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Då Arne ställer en ledande fråga till Lea kan det förstås som att Arne vill att Lea ska välja det 

betet som Arne egentligen vill ha. Sven svarar genom att uttrycka besvikelse för att det inte 

finns fler nivåer i spelet och säger även: ”Nu får vi ta alla dem vi hade innan.” Det kan vi 

förstå som att alla barnen samspelar genom att tillsammans komma fram till vilket bete som 

ska väljas. 

Minsta lilla sak som är något nytt är vår fantasi, kreativitet och kombinationen av våra 

erfarenheter. Vi kan därför förstå det som att när Sven kallar det öppna klädskåpet för ett 

torkskåp använder han sig av sin fantasi, kreativitet och tidigare erfarenheter vilket är det som 

bidrar till barns lärande i leken. Visserligen är det här något som pågår under en längre period 

och eftersom vi enbart har sett en situation kan vi inte med säkerhet säga att det är såhär. Men 

när barnen använder sig av applikationen Sneak kan vi förstå det som att det erbjuds ett 

vidgande av barns erfarenhetsvärldar vilket ger dem möjlighet att skapa nya handlingar.  

Att barnen själva klarar av att lösa problem som uppkommer med användandet av pekplattan 

kan vi tydligt se i det här utdraget då barnen klarar att gå tillbaka till Sneak när applikationen 

stängs ner. Det kan vara så att barnen har tidigare erfarenheter av att använda pekplattor och 

vet därför hur de ska gå tillväga. Sven tar ett steg tillbaka och säger: ”Oj! Nu kom vi in på 

något annat spel.” Ett sätt att förstå det här är att han inte har tillräckligt med erfarenheter för 

att lösa problemet, ett annat sätt att förstå det är att han får en möjlighet att se hur de andra 

barnen gör och därigenom skapa sig nya erfarenheter. 

Sammanfattning 

Vårt resultat visar att det erbjuds många olika handlingar när barnen interagerar med 

applikationen Sneak. Det erbjuds samspel och kommunikation samt ett vidgande av barns 

erfarenhetsvärldar i interaktionen. Barnen får möjlighet att skapa strategier för att lösa 

problemen de stöter på, använda sig av tidigare erfarenheter och att imitera andras handlingar. 

När den mystiska melodin spelas och monstret kommer fram springer barnen till skärmen 

däremot var syftet att barnen skulle smyga. Vi kan även se att barnen inte utmanar sin 

proximala utvecklingszon då de lyckas fånga monstret varje gång därför har Sneak även 

nackdelar, men trots det kan vi se glädje när Sneak förmedlar en glad melodi och barnen 

skrattar och dansar.   
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Avslutning 

Nu har vi gjort en djupdykning i transkriptionerna, hittat de utdrag som är mest relevanta 

utifrån vår frågeställning vad det sker för handlingar när barnen är i interaktion med 

applikationen Sneak och analyserat det med hjälp av det sociokulturella perspektivet. Vi 

kommer nu att diskutera resultatet och problematisera det med hjälp av teori och tidigare 

forskning. Våra underrubriker har vi kommit fram till utifrån innehållet av våra diskussioner 

och de består av: Sneak ger mycket mer än rörelse, Syftet med att använda Sneak i förskolor 

och Pedagogers möjliggörande av barns aktörskap. 

Slutsats 

Vårt resultat visar övergripande att det sker handlingar som gör att barnen får använda sin 

fantasi och att de får möjlighet till att uppleva glädje och spänning. Sneak erbjuder även 

barnen möjlighet att använda sig av olika strategier, att lösa problem som uppkommer och 

även att röra på sig. Eftersom det alltid sker medierade handlingar när människan är i 

interaktion med tecken eller verktyg drar vi slutsatsen att det viktigaste inte är att det måste 

ske ett specifikt syfte vid användandet av en applikation utan snarare att som pedagog ta 

tillvara på barns intresse, tidigare erfarenheter och utveckla vidare de handlingar som sker i 

interaktionen för att möjliggöra lärande. 

Diskussion 

Sneak ger mycket mer än rörelse 

Forskare menar att valet av applikationer inte alltid är lätt eftersom pedagoger oftast har ett 

syfte med vad applikationen bör lära barn men det stämmer inte alltid överens med vad 

applikationen faktiskt förmedlar (Lindström, Gulz, Haake & Sjödén, 2011; Petersen, 2015b). 

Vill man som pedagog ha ett speciellt syfte med vald applikation ser vi att det är viktigt att ta 

tillvara på barns intressen och erfarenheter för att det ska bli ett verktyg som möjliggör 

lärande. Sneaks förutbestämda syfte är att den ska ge möjlighet till rörelse men vi kan se att 

det erbjuds mycket mer i interaktionen.  

Applikationen är uppbyggd så att det blir en blandning mellan lärande, övning och spel vilket 

Petersen (2015a) förespråkar. Lärande kan vi se i interaktionen med Sneak då barnen ändrar 

sina handlingar efterhand.  
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Vi ser övning då barnen får möjlighet att träna på att räkna, att smyga och att tillsammans 

komma fram till ett gemensamt mål. Vi ser Sneak som ett spel då det är en tävlingsinriktad 

sysselsättning eftersom att barnen ska vinna över monstret.  

Barnen får möjlighet att lösa situationerna som uppkommer med hjälp av olika strategiska val. 

Sneak använder även sig av en belöning genom att spela upp en glad melodi om barnen 

lyckas fånga monstret eller ett straff genom att spela en dyster melodi om barnen inte lyckas 

fånga monstret. Det här tänker vi kan vara något som gör att man kan se kritiskt på 

applikationen då användaren kanske anser att den dystra melodin är roligare och väljer därför 

att förlora istället för att klara spelet.  

Det man som pedagog ska tänka på när det gäller valet av applikation är att den ger tydliga 

instruktioner för uppgiften vilket är viktigt för att barn ska spela vidare och inte bara trycka på 

måfå (Neumann & Neumann, 2014; Plowman & Stephen, 2005). Å ena sidan anser vi att 

Sneak har tydliga instruktioner då den är på engelska och barnen har inte det engelska språket 

men ändå i vissa situationer kan ta sig vidare i spelet. Vi kan å andra sidan uppfatta att Sneak i 

andra sammanhang inte ger tillräckligt tydliga instruktioner till barnen eftersom vi har sett att 

barnen tror att de misslyckats fånga monstret trots att de har lyckats. Men det kan även vara så 

att applikationen inte ger barnen möjlighet att vara i deras proximala utvecklingszon eller att 

barnen har hittat en strategi som lurar Sneak så att de klarar fånga monstret varje gång. 

Eftersom de trycker innan applikationen kommunicerat: Silently sneak. Om barnen förstått 

vad applikationen kommunicerar kan det vara så att de väntar tills Sneak berättar att de ska 

börja smyga. Visserligen kan det lika gärna vara så att de är spända på att fånga monstret så 

det spelar ingen roll för de vill att det ska gå så snabbt som möjligt. Vi kan i en del 

sammanhang se att det kan vara en fördel att behärska språket, i det här fallet engelska, för att 

få möjlighet att prova olika sätt att klara spelet. Enligt Vygotskij (1999) behöver människan 

inte språket för att få förståelsen av verktyg och förmågan att använda dem med ett syfte.  

Både Vygotsky (1978) och Plowman och Stephen (2005) tar upp att barn lär i leken. Vårt 

resultat visar att barnen både leker och lär när de interagerar med applikationen Sneak. De 

uttryckte känslor såsom glädje, spontanitet, spänning och de ändrar sina handlingar under 

spelets gång. Vi kan även se att barnen använder sig av olika tonlägen, kroppsspråk och att de 

lever sig in i spelets värld. En del forskare menar dock att de inte kan se glädje i användandet 

av pekplattor (Plowman & Stephen, 2005).  
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Razali (2006) menar däremot att IKT ger barn en möjlighet till att ha roligt och även att det 

gynnar barns självförtroende och akademiska område. Han anser dessutom att sociala 

interaktioner bidras och Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) menar att 

användningen kan stimulera barn till nya kreativa lekar genom att använda sin fantasi vilket 

vårt resultat visar när Arne skapade ett torkskåp att gömma sig i. Barnen i våra observationer 

fick möjlighet att utforska applikationen på egen hand och det kan vi förstå som att det bidrog 

till kreativa lekar och samspel såsom Jernes, Alvestad och Sinneruds (2010) menar är positivt. 

Å ena sidan anser Roberts-Holmes (2014) att IKT motiverar och engagerar barn både 

emotionellt och kognitivt samt att barn får bättre uthållighet och självreglering. Å andra sidan 

tar Clements (2002) upp att pekplattor ses av kritiker som verktyg uppbyggda av mekanik och 

algoritmer och därigenom endast stödjer okreativt tänkande. Ljung-Djärf (2004) menar även 

att IKT är något som befinner sig väldigt långt bort ifrån det pedagogiska arbetet i förskolor. 

Vi kan däremot se att det finns flera syften med användningen och att det snarare stödjer 

kreativt tänkande. Sneaks förbestämda syfte var rörelse men vårt resultat visar på att 

applikationen möjliggör så mycket mer. 

Syftet med att använda Sneak i förskolor 

När barnen råkar trycka sig ut från applikationen Sneak tar Sven ett steg tillbaka och 

konstaterar att de kom in på ett annat spel. Vi kan förstå det som att han inte har tillräckligt 

med erfarenheter för att lösa problemet som uppstår. Medan de andra barnen själva klarar att 

lösa problemet, vi kan inte se det som Plowman och Stephen (2005) menar att om barn stöter 

på problem lämnar de verktyget eller också försöker lösa det genom att klicka sig fram på 

måfå. Vi kan snarare se i vårt resultat att de använder sina tidigare erfarenheter och att de lär 

genom att observera hur andra gör. Vi kan se att pekplattan är ett verktyg som ger barnen 

möjlighet att få en rik och varierad utbildning med unika möjligheter och det går lätt att 

integrera Sneak i vardagliga aktiviteter utan att ersätta befintligt material precis som Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2003) och Clements (2002) menar. Medan Ljung-Djärf (2004) 

anser att barn kan rita, leka, skriva, kommunicera och spela spel helt utan IKT-verktyg och 

därmed finns det inget tydligt syfte med att använda IKT i förskolor. Ingelby (2012) menar 

även att IKT kan användas på fel sätt som exempelvis genom tidsfördriv, som muta, 

motivation, vinst eller för att helt enkelt lära sig om IKT. Däremot går Kerckaert, Vanderlinde 

och van Braak (2015) emot det och menar att IKT-verktyg bör användas för att lära sig 

specifikt om IKT. Dessutom kan vi se att det finns flera syften med att använda just Sneak i 

förskolors verksamheter.  
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Bland annat att det blir ett komplement till verksamheterna då vi ser i vårt resultat att Malin 

uttrycker att hon vill att fotografierna ska bli bra och fotografier är något som inte går att ta 

utan IKT. Malin får dessutom möjlighet att använda sin problemlösningsförmåga då hon själv 

försöker med sina egna idéer göra så att bilderna blir bättre. Vilket å ena sidan Klerfelt (2007) 

menar gör att barn snabbare lär sig hantera verktyget å andra sidan menar Couse och Chen 

(2010) att man först ska lära sig hantera verktyget för att lättare kunna uttrycka sina egna 

idéer.  

Pekplattor är smidiga för barn att hantera på grund av pekskärmen och bärbarheten (Petersen, 

2015b). Därför har vi enbart ställt pekplattan på en stol eller i en soffa och sedan har barnen 

själva hanterat verktyget. Enligt Neumann och Neumann (2014) har 6-8 åringar bestämda 

färdigheter som behövs för att kunna spela spel och approprieringsförmågan att ta med sig 

kunskaper från en applikation till en annan vilket vi kan se att Malin har då hon försöker 

använda sig av frågetecknet. Precis som Klerfelt (2007) och Neumann och Neumann (2014) 

menar är symboler fördelaktiga för barn att behärska och förstå samt viktiga för barns 

introduktion till att läsa och skriva. De tar även upp vad barn kan i olika åldrar däremot kan vi 

se då vi observerar barn i åldern 4-6 år att även de barnen kan ha förmågan som en 6-8 åring 

har. Därför menar vi att åldern inte har särskilt stor betydelse utan det är barnens erfarenheter 

som spelar roll. Vygotskij (1995) menar däremot att barn inte har lika mycket erfarenheter 

som vuxna och att det är viktigt att vi som pedagoger skapar möjligheter för barn att se, höra 

och uppleva. Vilket vi anser att Sneak kan vara ett verktyg för eftersom det vidgar barns 

erfarenhetsvärldar. Alltså menar vi att även yngre barn bör använda sig av IKT precis som 

Plowman, Stevenson, Stephen och McPake (2012) menar. Även Jernes, Alvestad och 

Sinnerud (2010) anser att barn bör lära sig hantera IKT tidigt, så att de får erfarenheter av att 

hantera och använda IKT, för att senare i skolan kunna fokusera på att använda verktygen 

som ett hjälpmedel.  

Pedagogers möjliggörande av barns aktörskap 

Det lyfts fram hinder i debatter om IKT såsom att det är ett hot mot barns lek och utveckling 

samt att barn blir lata och okoncentrerade (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak, 2015). Vi 

kan däremot se att kreativitet erbjuds i barnens interaktion med Sneak då Sven och Arne hittar 

olika strategier för att klara spelet exempelvis att de gömmer sig bredvid pekplattan för att 

monstret inte ska se dem.  
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Visserligen kan det även ses som ogynnsamt då det stödjer vad debatterna tar upp om att barn 

kan bli lata eftersom barnen hittade strategier som gjorde att de inte behövde röra på sig. Vi 

kan däremot ana att om en pedagog hade varit närvarande och använt sig av en aktiv roll av 

scaffolding och visat barnen att man kan springa och gömma sig hade det kunnat leda till att 

barnen sprang efter, då vi har sett under våra observationer att barnen följer varandras 

handlingar.  

Vi har även sett i ett annat sammanhang under våra observationer att applikationen ger barnen 

en uppfattning om att de ska börja ta sig fram till skärmen när den mystiska melodin spelas 

innan applikationen kommunicerar: Silently sneak. Vi anser att det likaså här finns möjlighet 

att främja barns lärande om en pedagog finns med och scaffoldar genom att berätta eller visa 

att man ska vänta tills applikationen kommunicerat. Däremot menar Beschorner och 

Hutchinson (2013) att pedagoger oftast övervakar barns turtagning och samspel utan att stötta 

vilket kan leda till att barn byter till en annan aktivitet. Det kan vara för att många pedagoger 

själva uttrycker att de tycker det är svårt att scaffolda barn i användandet av IKT men för att 

inte begränsa verksamheterna bör pedagoger våga vara aktiva eftersom det kan skapa kreativa 

och innovativa sätt att möjliggöra barns lärande (Ingelby, 2012; Kerckaert, Vanderlinde & 

van Braak, 2015; Lee & O’Rourke, 2006; Lenz Taguchi, 2000; Marklund, 2015; 

Nikolopoulou & Gialamas, 2015; Plowman & Stephen, 2005).  

Det är betydelsefullt att pedagoger släpper sina inställningar om att pekplattor är 

vuxenverktyg och diskuterar kritiskt med barn för att öka barns aktörskap (Klerfelt, 2007; Lee 

& O’Rourke, 2006). Pedagoger måste också vara medvetna om vilken typ av lärande de vill 

ska erbjudas i samband med pekplattor, det är därför viktigt att prova olika pedagogiska 

strategier som ger barn möjlighet att träna på olika sorters moment (Razali, 2006). Regler, 

turtagning och att barn får möjlighet att bli en del av gemenskapen kring pekplattor är det som 

pedagoger menar är det enda som erbjuds vid användandet (Plowman & Stephen, 2005; 

Ljung-Djärf, 2004). Vi kan däremot tydligt se i vårt resultat att barnen får möjlighet till 

mycket mer exempelvis att träna på sin förmåga att räkna baklänges. Då Sneak har en 

funktion där det sker en nedräkning där det spelas ljud, det visas siffror på skärmen och som 

då ger barnen möjlighet att läsa av och lära sig känna igen symbolerna. Om barnen har lärt sig 

förstå symbolernas betydelse kan de använda sig av den kunskapen även i andra applikationer 

eller situationer (Alnervik, 2013; Beschorner & Hutchinson, 2013; Petersen, 2015b). Vi anser 

att om en pedagog varit närvarande i aktiviteten med Sneak hade de kunnat använda sig av 

pedagogiska strategier som stödjer de situationer som uppkommer.  
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Exempelvis genom att räkna med applikationen eller visa hur man kan gömma sig för att alla 

barnen som deltar ska få möjlighet att lägga fokus på det valda syftet. 

Didaktiska implikationer och fortsatta studier 

Det vi tar med oss mest ifrån den här studien är att det förutbestämda syftet när det gäller 

applikationer inte är det viktigaste då syftet med vår applikation var rörelse men vi kunde se 

att det erbjuds så mycket mer när barnen använde sig av den. Det viktigaste är snarare att man 

som pedagog finns där med en aktiv roll och scaffoldar så att barnen får möjlighet att ta del av 

allt som applikationen erbjuder och att man låter barnen vara aktörer genom att ta tillvara på 

deras erfarenheter och intressen. Låt gärna barnen välja applikation då det alltid sker 

medierade handlingar i användandet. Huvudsaken är bara att man som pedagog listar ut hur 

man ska scaffolda för att barnen ska få ut så mycket som möjligt och även låta barnen 

utforska applikationen själva. När barnen i vår studie använde applikationen själva fick de 

möjlighet att plocka upp erbjudanden såsom spänning, olika strategier och att skapa ett 

samspel.    

Sammanfattningsvis är vi nöjda med vår insatts, vårt bidrag och vi har inte stött på några 

större problem under genomförandet. Ett problem vi stötte på var att vi inte fick in så många 

etikblanketter för att få ett bredare empiriskt material. Vi hade gärna gjort studien större och 

mer omfattande genom att videoobservera vid flera tillfällen och under en längre period för att 

exempelvis jämföra Sneak med andra applikationer. Vidare studier om pekplattor hade kunnat 

vara att forska om applikationer som inte har lika styrda ramar då Sneak enbart har förvalda 

funktioner vilket gör att barnen inte kan vara helt egna aktörer. Eller också undersöka vad det 

sker för handlingar i applikationer som exempelvis Youtube. Då Petersen (2015a) och Geist 

(2012) menar att barnen får tillgång till populärkultur och möjlighet att möta olika språk.  

Eftersom det alltid sker medierade handlingar när människan är i interaktion med tecken eller 

verktyg drar vi slutsatsen att det viktigaste inte är att det måste ske ett specifikt syfte vid 

användandet av en applikation utan snarare att som pedagog ta tillvara på barns intresse, 

tidigare erfarenheter och utveckla vidare de handlingar som sker i interaktionen för att 

möjliggöra lärande. 
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Bilaga 1. Etikblankett 
 

Till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi heter Sabina Lundgren och Ida Abrahamsson, vi studerar på förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Halmstad. Nu ska vi börja med vårt examensarbete, där vi ska genomföra en 

studie som handlar om vad olika applikationer förmedlar för information eller kunskap. Vi 

vill därför filma barnen i en aktivitet när de använder sig av pekplattan. Barnen kommer inte 

att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga eller familjeaspekter, endast vad 

applikationer medierar vid det tillfället. 

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 

innebär att målsman till de barn som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. 

Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta 

dokumentera om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter 

om de barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas 

för forskningsändamål. 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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