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Abstract  
 

English title: A qualitative study of applications used in the method WTR 

 

Author: Malin Olsson spring term of 2017 

 

Supervisor: Anna Malmbjer 

 

The aim of this essay is to examine how apps are used in relation to the method WTR and 

learning. To achieve the aim, the following three questions has been formulated: 

 

• What content and features have this specific apps? 

 

• What are the underlying didactic thoughts based on, behind this apps? 

 

• What kind of affordance supports these apps in relation to learning? 

 

 

To achieve the purpose, the apps will be analysed with three different content analysis. One 

that describe the content of the apps, a second one that links content to knowledge discourses 

and another that connects the apps content to learning 

 

In summary, the results of the aim of this essay shows that both of these apps have a productive 

educational purpose for the method WTR with digital tools. The apps are aimed at pupil skill 

training and thus develop abilities to create and edit texts through their individual condition. 

Through pupil’s interaction with the apps, provides them with affordances for learning accord-

ing to research that the American psychologist James. J Gibson (1986) did. The underlying 

pedagogical thoughts permeated by a cognitive perspective, for example both apps content 

stimulates active pupils who write according to their individual condition, motivation and in-

terest.  

 

 

Keywords: Apps, Writing to reading (WTR), digital tools, affordance.  

 

Nyckelord: Appar, Att skriva sig till läsning (ASL), digitala verktyg, affordans. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning............................................................................................................................................. 4 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 4 

3. Bakgrund ............................................................................................................................................ 5 

3.1 Metoden ASL ................................................................................................................................ 5 

3.1.1 ASL - hur går det till? ............................................................................................................. 6 

3.2 Vad är digitala verktyg? ................................................................................................................ 6 

3.3 Vad är appar? ............................................................................................................................... 7 

3.4 Vad är affordanser ........................................................................................................................ 7 

4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................. 7 

4.1 Bergs översikt över tre olika läs- och skrivsdiskurser.................................................................... 9 

4.2 Teori om lärande med digitala verktyg ....................................................................................... 10 

4.2.1 Gärdenfors sex kriterier för lärande med digitala verktyg ................................................... 11 

5. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 12 

5.1 Digitala verktyg kan stödja läs- och skrivutveckling .................................................................... 12 

5.2 Digitala verktyg och multimodalitet ........................................................................................... 12 

5.3 Digitala verktyg & lärstilar .......................................................................................................... 13 

5.4 Forskning om metakognition ...................................................................................................... 14 

5.5 Forskning om affordanser .......................................................................................................... 14 

6. Urval av material .............................................................................................................................. 15 

7. Analysmetoder ................................................................................................................................. 15 

7.1 Val av metod .............................................................................................................................. 15 

8. Tillvägagångssätt .............................................................................................................................. 16 

8.1 Delanalys 1 ................................................................................................................................. 16 

8.2 Delanalys 2 ................................................................................................................................. 16 

8.3 Delanalys 3 ................................................................................................................................. 16 

9. Genomförande och bearbetning ...................................................................................................... 17 

10. Delanalys 1 - Apparnas innehåll och egenskaper ........................................................................... 17 

10.1 Appen ASL – Att skriva sig till läsning ....................................................................................... 17 

10.2 Appen Skolstil 2 ........................................................................................................................ 19 

10.3 Översikt .................................................................................................................................... 20 

10.4 Komparativ sammanfattning .................................................................................................... 21 

11. Delanalys 2 - Bakomliggande skrivdidaktiska tankar ...................................................................... 22 

12. Delanalys 3 - Lärande genom apparna ........................................................................................... 25 

13. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................ 27 



3 

 

13.1 Empirisk diskussion................................................................................................................... 27 

13.2 Tidigare forskning ..................................................................................................................... 29 

13.3 Didaktiska implikationer ........................................................................................................... 32 

13.4 Vidare forskning ....................................................................................................................... 32 

14. Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................................ 33 

 

  



4 

 

1. Inledning  
 

Skolan idag fokuserar allt mer på digitala verktyg där också olika appar inkluderas i 

undervisningen (Berry och Wintle, 2009; Säljö, 2017). Elevers användning av pedagogiska 

appar är en relativ ny företeelse i skolan. Därför finns det begränsat med forskning om elevers 

användning av appar i ett undervisningssyfte. Appar av olika slag har vuxit sig enormt stort och 

det har således blivit en miljarddollardindustri där barn är en stor målgrupp (Shuler, 2012; Säljö, 

2017). Denna studie kommer att försöka ge ett litet bidrag till den i dag begränsade forskningen 

om barns användning av pedagogiska appar. 

 

Eftersom forskning om appar och barns användning av dem i ett undervisningssyfte är 

begränsad finns det stark kritik mot appar som används för ett pedagogiskt syfte i skolan. 

Forskning visar att appar som används i skolan har bristande kvalitet eftersom det inte 

utvärderas vilken effekt de har på elevers lärande. I en artikel beskriver professor Agneta Gulz 

(2015) att endast 2-3 procent av de appar som används i svenska skolor ger tillräcklig feedback 

till elever. Vidare menar hon att lärare idag själva måste ta ansvaret att hitta och undersöka 

appar som fungerar bra i undervisningen, vilket är svårt eftersom att det finns så mycket att 

välja mellan. Det borde alltså finnas vissa kvalitetskriterier som tas fram av experter och som 

lärare kan använda sig av. Men det är det som är problemet, menar Gulz (2015), att det inte 

finns en nationell rekommendation om appar och dess användning i undervisningen. 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som är knuten till just digitala verktyg. Därför är 

det både engagerande och högaktuellt att undersöka vilka vanliga appar som förknippas med 

ASL som således används i skolor idag. Denna uppsats syftar till att studera hur de fungerar 

och hur de kan bidra till elevers lärande och läs- och skrivutveckling. I skolans styrdokument 

står det att undervisningen ska stimulera elevernas läs- och skrivintresse. Den ska även syfta 

till att de utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, både tillsammans med andra och 

enskilt (Skolverket, 2011 s.222). Det är därför intressant att studera vilka läs- och 

skrivutvecklingsmöjligheter de olika apparna ger och vad som skiljer dem åt. 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vanliga ASL-appar genom kvalitativ didaktisk 

innehållsanalys för att undersöka dess funktion i metoden ASL. Detta inrymmer en kartläggning 

om hur de fungerar och vilka egenskaper de har, vilka skrivdidaktiska tankar som kan tänkas 
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ligga bakom apparna samt att undersöka vilken lärandepotential de har för elevers läs- och 

skrivutveckling. Med ASL-appar avses webbapplikationer som har fokus på att skriva sig till 

läsning. Målet med denna uppsats är att lyfta diskussionen kring användandet av dessa digitala 

hjälpmedel som ett pedagogiskt verktyg för lärande inom metoden ASL. För att uppfylla 

uppsatsens syfte är tre frågeställningar formulerade nedan:  

 

• Vilka innehåll och egenskaper har apparna? 

• Vilka bakomliggande skrivdidaktiska tankar finns i apparna? 

• Vilka affordanser stöttar apparna i relation till lärande?  

3. Bakgrund 
 

Under följande avsnitt beskrivs först bakgrunden till metoden ASL och hur metoden går till. 

Sedan beskrivs följande begrepp; digitala verktyg. appar och affordanser. 

 

3.1  Metoden ASL 
 

Metoden ”Att skriva sig till läsning”, ASL, grundar sig i den norske skrivforskaren Arne 

Tragetons pedagogik.  Modellen är en strategi där elever lär sig läsa genom att skriva med 

digitala verktyg. Detta bygger på Tragetons (2014) uppfattning om att sexåringars finmotorik 

inte är välutvecklat. Det ställer därmed till med svårigheter att skriva d.v.s. forma bokstäver för 

hand. Dessutom menar han att det är lättare att skriva än att läsa. Enligt Trageton (2005) är 

därför digitala verktyg ett bra redskap att använda vid läs- och skrivinlärning för elever i de 

yngre åldrarna. Trageton (2014) menar också att eleverna görs till kunskapsproducenter då de 

inte hindras av sina finmotoriska färdigheter i läs- och skrivutvecklingen. Utgångspunkten för 

lärande genom metoden ASL kommer ur det sociokulturella perspektivet. Det sätts således 

fokus på elevers lärande och utveckling genom en social och skriftspråklig gemenskap som 

också bygger på elevers tidigare erfarenheter. 

 

Enligt Trageton (2005) influerades de svenska läroplanerna på 1980-talet av det sociokulturella 

perspektivet. Han menar att fokus på lärande utgår mer och mer från elevers lärande istället för 

att utgå från lärarens undervisning, som den behavioristiskt uppbyggda skolan fokuserade på 

tidigare. Det sociokulturella perspektivet i relation till ASL handlar om att elever lär i samspel 
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med andra och på så sätt tillägnar sig kunskap. Enligt psykologen Roger Säljö (2010) konstrue-

ras ny kunskap genom samspel, interaktion och kommunikation med andra i en social kontext 

(Säljö, 2010 s. 177–180).  

 

3.1.1 ASL - hur går det till? 

 

ASL handlar sålunda om att skapa texter via digitala verktyg, gärna tillsammans i par. Detta 

görs redan i förskoleklass men då som lek med bokstäver. Eleven kommer då långt i 

skrivutvecklingen och kan oftast skapa texter långt innan de har lärt sig alla bokstäver.  

 

Skrivundervisningen börjar i regel med ”spökskrift” eller ”bokstavsräckor” som Trageton 

(2014) kallar dem, där elever skapar texter då de ”låtsasskriver”. Spökskriften är en början för 

att eleverna ska öva på att få skrivflyt. Spökskriften kan bli långa rader med vilka bokstäver 

som helst, eller till synes obegripliga ord och meningar med avstånd och interpunktion. Elevens 

namn är ofta det första riktiga ord som eleven lär sig skriva. I nästa steg letar eleven efter olika 

bostäver bland spökskriften. De kan t.ex. leta efter hur många ”m” som de skrivit i sin text som 

de sedan skriver upp. Trageton (2014, s. 112) menar att elever ska uppmuntras till att uttala 

bokstaven varje gång de hittar den i sin text. Processen utvecklas ytterligare då elever skriver, 

får respons på sin text och sedan försöker bearbeta sina texter för att resultatet slutligen blir en 

text som eleven själv kan läsa och förstå (Trageton, 2014 s. 115).  

 

Att arbeta med metoden ASL innebär att elever lär sig bokstäver på en individuell nivå. De 

behöver inte slösa tid på bokstäver som de redan behärskar. ASL-metoden är således motsatsen 

till de som arbetar med ”veckans bokstav”, då den syntetiska läs- och skrivmetoden ofta 

förekommer. Den innebär att alla elever lär sig en bokstav i taget i samma takt (Trageton, 2014 

s. 110-112).  

 

3.2  Vad är digitala verktyg? 

  
Digitala verktyg är ett brett begrepp som innefattar olika varianter av tekniska apparater, såsom 

datorer, läsplattor, smartphones o.s.v. Med digitala verktyg inkluderas också appar, program 

och annat som kan verka som verktyg i den digitala världen. Skolverket (2013) skriver att; 

 

Med digitala verktyg i undervisningen kan eleverna få djupare kunskap om både ett 

ämne och om hur modern teknik kan användas för att söka kunskap och kommunicera 
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med andra. Många är de lärare och kulturarbetare som vittnar om hur elever utvecklar 

sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings- och initiativförmåga när de får möjlighet 

att använda sig av digitala verktyg (Skolverket, 2013 s. 6). 

 

3.3  Vad är appar? 
 

App är en förkortning på ordet applikation. En app räknas som ett digitalt verktyg som kan vara 

ett program, spel eller annan tjänst som laddas ner till datorn, läsplatta eller annat digitalt verk-

tyg. Appen kännetecknas av sitt omedelbara användargränssnitt d.v.s. appen förbinder innehål-

let med användaren. Det handlar om att appen stödjer interaktivitet. En app kan ha många olika 

funktioner och syften men kan ses som en hybrid eller korsningar mellan bl.a. filmer, böcker 

och digitala spel. Vissa appar har en intertextualitet d.v.s. det kan finnas kopplingar till andra 

verk t.ex. appar, texter, bilder m.m. (Säljö, 2017). Den kanadensiska professorn Marshall 

McLuhan (2001) menar att korsningar eller som han kallar det hybriditeter stimulerarar fler 

sinnen och kan därför vara gynnande för lärande.  

 

3.4  Vad är affordanser 

Affordans kommer från verbet afford vilket betyder ungefär möjlighet. Detta betyder att affor-

danser är något i omgivningen som t.ex. i denna studie där affordanser handlar om appars möj-

lighet till lärande. Det är således något som möjliggör för individer att utföra olika typer av 

handlingar för olika behov (Gibson, 1986; Jönsson, 2011 s. 109). 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

För att besvara uppsatsens frågeställning Vilka bakomliggande skrivdidaktiska tankar finns i 

apparna? används skrivforskaren Elisabeth Bergs (2011) tolkning av tre olika läs- och skriv-

diskurser; behaviorismen, kognitivismen och det sociokulturella perspektivet. Därefter presen-

teras kognitionsforskaren Peter Gärdenfors (2010) teori om lärande med hjälp av digitala verk-

tyg för att besvara uppsatsens frågeställning Vilka affordanser stöttar apparna i relation till 

lärande?  

 

Berg (2011) skriver om läs- och skrivundervisning och dess innehåll och metodik. I hennes 

studie reflekterar hon bl.a. över sin egen undervisning, förhållningsätt, läs- och skrivmetoder 

och kunskapsdiskurser. Hon beskriver olika metoder eller modeller som används för att lära 

elever att läsa och skriva. Hon menar att olika förhållningssätt ger form till de uppfattningar 
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man har om hur barn lär sig läsa och skriva på det bästa sättet. Vidare menar hon att två motsatta 

föreställningar har dominerats under tiderna. Den traditionella föreställningen tar avstamp ur 

behaviorismen och innebär att barn lär sig läsa och skriva vid en viss ålder och mognad. 

Inlärningen sker med hjälp av utarbetade metoder i en formell undervisning. Den andra 

föreställningen handlar om att barn redan i tidig ålder gradvis lär sig läsa och skriva. Detta 

innebär att barn börjar lekläsa och lekskriva utanför skolans väggar t.ex. på förskolan, i hemmet 

eller i affären. Denna föreställning kan dels kopplas till kognitivismen där barns lek och 

tänkande är viktig för inlärning och dels det sociokulturella perspektivet på inlärning där 

samspel med andra är viktig för inlärning. Det innebär att barn lär sig läsa och skriva på en 

individuell nivå i en social kontext, i samspel med andra (Berg, 2011 s. 35). 

 

De två förhållningsätten innebär olika modeller som således lär barn läsa och skriva. Två van-

liga modeller inom formell läs- och skrivundervisning är den syntetiska läs- och skrivmetoden 

och den analytiska läs- och skrivmetoden. Dessa två metoder kan, enligt Berg (2011), med 

fördel samspelas i undervisningen trots att de är varandras motsatser.  

 

Den syntetiska läs- och skrivmetoden utgår från ett atomistiskt förhållningsätt vilket ingår i den 

behavioristiska läs- och skrivdiskursen. Metoden benämns ofta som phonics-metoden, bottom-

up-metoden eller också traditionell läsundervisning. Metoden innebär att bokstäver lärs in en-

skilt en i taget d.v.s. i delar för att sedan förstå en helhet som gör det möjligt för eleven att läsa 

texter. Metoden följer en viss ordning och det är viktigt att varje steg är väl inlärt innan eleven 

går vidare till nästa steg. Barn tränar bokstavsljud och ljudförbindelserna för sig och sedan går 

de över till avkodningen (sammanljudningen) som tränas för sig. Vid denna metod prioriteras 

läsförståelsen i andra hand eftersom målet med den syntetiska läs- och skrivmetoden bygger på 

korrekt avläsning av bokstäver och ord vilket resulterar i en process som är mer mekaniskt 

uppbyggd (Berg, 2011 s. 35–36).  

 

Den analytiska läs- och skrivmetoden som ofta benämns som helhetssmetoden eller top-down 

metoden utgår från ett holistiskt förhållningssätt. Läraren utgår från en sammanhängande text 

som bryts ner till mindre delar; mening, ord, stavelser och ljud. Vidare menar Berg (2011) att 

lästekniken kommer i andra hand och fokus ligger på textförståelsen och innebörder (Berg, 

2011 s. 36). Denna läs- och skrivmetod kan kopplas till både det kognitiva perspektivet och det 

sociokulturella perspektivet på lärande eftersom metoden kräver förståelse, individualisering 

och samtal. Inom metoden ASL används ofta denna metod för barns läs- och skrivinlärning. 



9 

 

Berg (2011 s. 39) skriver om ett förhållningsätt där kognitiva och sociokulturella perspektiv 

integreras med varandra. Detta perspektiv kallar hon för literacyperspektiv och innebär att mo-

tivation för läsning är lika viktig som ortografisk kunskap och förståelsestrategier. 

 

Dessa två läs- och skrivmetoder ingår i översikten över de tre läs- och skrivdiskurserna nedan. 

Detta är relevant för denna uppsats frågeställning Vilka bakomliggande skrivdidaktiska tankar 

finns i apparna?  

 

4.1 Bergs översikt över tre olika läs- och skrivsdiskurser 
 

Översikten visar Bergs (2011) tolkning över läs- och skrivdiskurser utifrån tre 

kunskapsperspektiv; behaviorismen, kognitivismen och sociokulturellt perspektiv. Den vänstra 

spalten visar ett behavioristiskt förhållningssätt till läs- och skrivinlärning. Den mittersta 

spalten visar det kognitivistiska förhållningssättet och den högra spalten visar det 

sociokulturella förhållningssättet att se på läs- och skrivinlärning.  

 

Översikt över läs- och skrivdiskurser 

Behaviorismen 

 
Kognitivismen 

 
Sociokulturellt perspektiv 

 

Kunskapssyn 

Kunskap är att ta in något som 

finns utanför: förmedling 

Kunskapssyn 

Kunskap är något som mentalt 

konstrueras av den egna 

individen utifrån individuella 

förutsättningar, motivation, 

intresse 

Kunskapssyn 
Kunskap är något som uppstår 

i samspel mellan individer i 

relation till situation och 

kontext 

Undervisningsperspektiv 

(Vem?) 

Utifrån läraren 

Traditionell undervisning 

Kollektiv förmedling 

Elevens roll: passiv, mottagare 

Undervisningsperspektiv 

(Vem?) 

Utifrån den enskilda individen 

Individualisering 

Elevens roll: aktiv, 

kunskapssökare 

Undervisningsperspektiv 

(Vem?) 

Utifrån kollektivets och olika 

individers perspektiv 

Samarbete/Dialog 

Elevens roll: aktiv medskapare 

Innehåll (Vad?) 

Färdighetsträning 

Begränsat textbegrepp 

 

Innehåll (Vad?) 

Vidgade kunskapsformer 

Multimodalitet 

Innehåll (Vad?) 

Vidgade kunskapsformer 

Multimodalitet 

Arbetsformer (Hur?) 
Syntetisk läsmetod 

Bristsyn 

Passiv elevaktivitet 

 

Arbetsformer (Hur?) 
Analytisk läsmetod 

Utifrån individuell 

kompetensnivå och intresse 

Aktiv elevaktivitet 

Arbetsformer (Hur?) 
Literacyperspektiv 

Utifrån kollektivets olika 

kompetensnivåer och intressen 

Aktiv elevaktivitet 
Figur 2 Läs- och skrivsdiskurser: behaviorismen, kognitivismen och sociokulturellt (Berg 2011, s. 77)  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis handlar läs- och skrivdiskurserna om vilket förhållningsätt en lärare har 

till barns läs- och skrivinlärning. Den traditionella föreställningen tar avstamp i behaviorismen 

och innebär att barn lär sig läsa och skriva vid en viss ålder och mognad. Den andra föreställ-

ningen handlar om att barn redan i tidig ålder gradvis lär sig läsa och skriva genom lekläsning 

och lekskrivning. Denna föreställning kan dels kopplas till kognitivismen där barns lek och 

tänkande är viktig för inlärning och dels det sociokulturella perspektivet på inlärning där lek 

och samspel med andra är viktig för inlärning.  

 

Den analytiska läs- och skrivmetoden används inom metoden ASL och utgår från en samman-

hängande text som bryts ner till mindre delar. Denna läs- och skrivmetod kan kopplas till dels 

det kognitivistiska perspektivet och dels det sociokulturella perspektivet på lärande eftersom 

metoden kräver förståelse, individualisering och samtal.  

 

4.2 Teori om lärande med digitala verktyg  
 

I dagens samhälle är digitala verktyg som datorn, lärplattor, smartphones, appar och program 

centrala verktyg i det mesta man gör i vardagen. Därför är det inte konstigt att skolan lägger allt 

större fokus på digitala verktyg och dess möjligheter till kunskapsutveckling. Men digitala 

verktyg i sig räcker inte för att lära sig något, utan elever måste också kunna använda dem på 

ett sätt som gör det till en meningsfull praktik. Forskning har visat att digitala verktyg i 

undervisning har stor potential för både förståelse och lärande men samtidigt är de ofta dåligt 

utnyttjade i skolor idag.  

 

Peter Gärdenfors (2010) är en av Sveriges mest kända forskare inom kognitionsforskningen och 

forskar bl.a. om vikten av motivation för lärande och lärande på individens villkor. Han menar 

att det är viktigt att se växelverkan mellan tanke, känsla och lärande samt att de två faktorerna 

motivation och förståelse är gynnsamma för lärandet. När elever drivs av sin inre motivation 

snarare än yttre motivation som kan bestå av t.ex. betyg, finns det nästintill inga gränser för vad 

elever kan lära sig.  

 

Gärdenfors (2010) har tagit fram sex kriterier för lärande med digitala verktyg som i denna 

uppsats kopplas till de appar som undersöks. Dessa sex kriterier, menar Gärdenfors, gör det 
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lättare för elever att få inre motivation och således gynnar både förståelsen och lärandet. 

Gärdenfors (2010, s. 230-234) kriterier följer nedan: 

 

4.2.1 Gärdenfors sex kriterier för lärande med digitala verktyg 

 

1. Tekniken ska stödja interaktivitet; elever ska ha möjlighet att påverka, få återkopplingar samt 

ha en viss kontroll över det digitala verktygets förlopp vilket kan höja deras inre motivation. 

2. Tekniken ska förhoppningsvis ge återkopplingar till eleverna; eleverna får omedelbar 

feedback vid användning av digitala verktyg vilket ger en direkt inblick i resultatet.  

3. Tekniken ska använda narrativa former i presentationen av materialet; detta innebär att det 

digitala verktyget ska ge elever möjlighet att kunna presentera en narrativ genre på ett 

multimodalt sätt t.ex. med text, ljud, bild, film och en kombination av dessa. Det kan också 

innebära att det digitala verktyget presenterar innehållet på ett narrativt sätt. 

4. Tekniken ska kunna anpassas efter individers olika lärstilar; det digitala verktyget ska kunna 

presentera samma material på olika sätt för att stimulera fler lärstilar.  

5. Tekniken ska erbjuda olika former för samarbete; Det finns många digitala verktyg som 

bygger på att man arbetar självständigt med materialet, men tekniken ska också kunna stödja 

ett samarbete mellan elever. 

6. Tekniken ska stödja metakognition; genom att eleven med lätthet kan återvända till tidigare 

arbeten får de samtidigt feedback på vad som fungerat bra eller mindre bra. De kan alltså följa 

sitt eget lärande där de kan reflektera över sin lärandeprogress. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan inte ett digitalt verktyg automatiskt stötta elevers lärande. Gärdenfors 

(2010) menar att vissa egenskaper gör det till ett verktyg som stöttar lärandet. Han har tagit 

fram sex kriterier som ett digitalt verktyg ska uppfylla för att vara ett stöttande verktyg för 

elevers lärande.  

 

Dessa kriterier är användbara i denna uppsats för att besvara frågeställningen Vilka affordanser 

stöttar apparna i relation till lärande? Detta är också relevant för att uppsatsen syftar till att ge 

ett litet bidrag till den i dag begränsade forskningen om barns användning av pedagogiska ap-

par. 
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5. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt ämnar att ta upp relevant forskning för denna uppsats för att senare kunna jämföra 

tidigare forskning med uppsatsens resultat. Inom forskningen finns det en lucka eftersom det 

inte utförts många undersökningar om pedagogiska appar inom läs- och skrivinlärning.  

 

5.1 Digitala verktyg kan stödja läs- och skrivutveckling 
 

Idor Svensson (2016) bedriver forskning som främst riktar in sig på läs- och skrivsvårigheter 

och hur digitala verktyg kan stödja läs- och skrivutveckling. Han menar att elever behöver få 

tillgång till digitala verktyg och stödjande läs- och skrivappar i ett tidigt skede för att hjälpa 

eller kanske rent av förebygga läs- och skrivsvårigheter längre fram. Genom att utnyttja denna 

teknik anser han att läs- och skrivsvårigheter, i framtiden, inte kommer att vara ett lika stort 

problem som det har varit tidigare.  

 

Den tyske hjärnforskaren Manfred Spitzer (2014), riktar hård kritik mot digitala verktyg. Han 

menar att elevers användande av digitala verktyg i skolan inte hjälper dem på längre sikt. Han 

hävdar att det snarare är skadligt att använda digitala verktyg i skolan. Han menar att dels för 

att de är distraherande där flera oönskade tilläggseffekter kan dyka upp dels att digitala verktyg 

är överflödig teknik. Han menar också att det inte finns tillräckliga bevis för att elevers lärande 

kan förbättras av användandet av digitala verktyg. Det är snarare så att digitala verktyg övertar 

hjärnans mentala arbete vilket leder till att hjärnan blir understimulerad. Riskerna med att 

hjärnan blir understimulerad kan leda till bl.a. depression, sömnsvårigheter och demens, eller 

som Spitzer (2014) kallar det, ”den digitala demensen”. 

 

5.2 Digitala verktyg och multimodalitet  
 

Forskarna Staffan Selander och Gunther Kress (2010) skriver om multimodalitet som ett relativt 

brett och nytt begrepp som handlar om hur man tolkar omgivningen i sociala sammanhang. 

Multimodalitetsbegreppet har utvecklats från litteracitet och det vidgade textbegreppet 

(Forstorp, 2007) och handlar om att kombinera olika modaliteter där t.ex. bild, ljud och text 

samspelar. De digitala verktygen är multimodala och kombinerar ofta, enligt Selander och 

Kress (2010) fler visuella uttryck som bl.a. ljud, bild, film och text än vad läroböckerna gör. De 

menar också att de digitala verktygen även ger fler möjligheter inom skrivandesituationer än 
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vad pappersbaserat skrivande gör, då man har möjlighet att redigera sin text genom att klippa 

och klistra i dokumentet. 

 

Det finns också forskare som har ett kritiskt förhållningssätt till multimodalitet. Maja Witting 

(1974) är en av dessa forskare som menar att multimodalitet som t.ex. bilder i läroböcker för 

yngre barn försämrar skriv- och läsinlärningen. Hon menar att detta inte stimulerar barns 

intellektuella utveckling, utan att multimodalitet snarare förhindrar barns intellektuella 

utveckling. Enligt Witting (1974) ska förförståelseträning ske utan bilder och att dessa inte har 

någon funktion i sammanhanget. Detta är något som också pedagogen och författaren Pamela 

Protheroe (1992) håller med om. Enligt henne hindrar bilder barns intellektuella utveckling och 

föreställningsförmåga. Hon menar istället att barn som lär sig läsa ska ges möjligheten att skapa 

egna inre bilder.  

 

5.3 Digitala verktyg & lärstilar 
 

Ett av Gärdenfors (2010, s. 220-230) sex kriterier för lärande med digitala verktyg är att 

”Tekniken ska kunna anpassas efter individers olika lärstilar”. Det digitala verktyget ska kunna 

presentera samma material på olika sätt för att stimulera olika lärstilar. Detta är något som 

lärstilsforskaren Lena Boström (2013) forskar om. Hon är en av Sveriges främsta 

lärstilsforskare, och enligt henne ska man se till elevernas olika lärstilar i undervisningen. Det 

finns ingen lärstil som är bättre en den andra, menar hon i en artikel i tidningen Skolvärlden. 

Det handlar om att människors lärstilar grundar sig i genetiska faktorer och invanda beteenden 

som samverkar. Dessa faktorer är bl.a. sinnen, attityder, miljö etc. Vidare menar hon att man 

idag pratar om fyra rådande lästilar; den auditiva, den visuella, den taktile och den kinestetiske. 

Nedan följer kort en beskrivning av dessa. 

 

• Den auditiva lärstilen innebär individer som lär sig genom att lyssna och tala. 

• Den visuella lärstilen innebär individer som lär sig genom text och bild. 

• Den taktile lärstilen innebär individer som lär sig med händerna. 

• Den kinestetiske lärstilen innebär individer som lär sig genom att involvera hela 

kroppen. 
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5.4 Forskning om metakognition 
 

Begreppet metakognition, som Gärdenfors (2010) skriver om i det sistnämna kriteriet om 

lärande med digitala verktyg, handlar om att ha medvetenhet och förståelse om den kunskap 

man har. Man är medveten om sitt eget tänkande och kan ta olika beslut utifrån detta i olika 

situationer. Metakognition har enligt Gärdenfors (2010) en avgörande betydelse för lärandet. 

Han anser att skolans fokus på kunskap och måluppfyllnadsdebatt som pågår gör att det 

metakognitiva perspektivet på lärande kommer i skymundan. Han menar att elever behöver ha 

en medvetenhet om hur, vad och varför man lär sig och att detta är avgörande för ett 

framgångsrikt lärande. 

 

5.5 Forskning om affordanser 

Begreppet affordans förknippas med den amerikanske psykologen James Gibson (1986). Han 

var inflytelserik i att förändra sättet vi ser på visuell perception, alltså vår uppfattningsförmåga. 

Enligt hans forskning, leder perception av omgivningen oundvikligen till vissa handlingar. 

Affordanser i den miljö man befinner sig i motiverar till olika handlingar, detta uppfattas direkt 

och utan sensorisk bearbetning t.ex. man drar i ett dörrhandtag, eller trycker på en hissknapp. 

Elevinteraktion med digitala verktyg ger eleven olika möjligheter till handlingar, alltså affor-

danser. Dessa affordanser kan leda till lärande (Gibson, 1986). 

Språkforskaren Van Lier (2004, s. 90–95) forskar om affordanser kopplat till skolans undervis-

ning. Han har kommit fram till att affordanser är till viss mån individualiserade d.v.s. att en 

affordans för en elev inte behöver vara det för en annan. Han menar att affordanser är en elevs 

förutsättningar och möjligheter till delaktighet i olika språkliga interaktioner som skolans 

undervisning erbjuder. I en undervisningssituation innebär en språkhändelse av olika slag en 

affordans eftersom det finns en möjlighet för eleven att delta i språkliga interaktioner, vilket i 

sin tur ger en möjlighet, alltså en affordans, för lärande. Ett deltagande i språkliga interaktioner, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är en viktig premiss för lärande. Digitala verktyg är således 

affordanser, de ger möjlighet till lärande på olika sätt (Selander och Kress, 2010 s 14). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskning att digitala verktyg kan stödja läs- och skrivutveckling. 

Elever behöver få tillgång till digitala verktyg och stödjande läs- och skrivappar i ett tidigt skede 

för att hjälpa eller rent av förebygga läs- och skrivsvårigheter längre fram.  
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Elevinteraktion med digitala verktyg ger eleven olika möjligheter till handlingar, alltså affor-

danser. Dessa affordanser kan leda till lärande. Affordanser är till viss mån individualiserade 

d.v.s. att en affordans för en elev inte behöver vara det för en annan.  

 

Denna uppsats har intentionen att ge ett litet bidrag till forskning om pedagogiska appars 

möjligheter till lärande. 

6. Urval av material 
 

Detta avsnitt presenterar de material som undersöks och vilka urval som gjorts. 

 

Uppsatsen kommer att analysera två appar som används inom metoden ASL. Apparna ses, en-

ligt denna uppsatsstudie, som konstruerade verk där ett specifikt syfte och meningsförväntan 

finns i dem. De är således skapade för ett pedagogiskt syfte. Uppsatsen kommer att analysera 

två specifika ASL-appar och inga andra typer av applikationer. Apparna är utvalda utifrån re-

search via internets olika hemsidor, som indikerar att dessa appar ofta förekommer i skolans 

ASL-undervisning. Apparna som studeras är Skolstil 2 och ASL-Att skriva sig till läsning. Som 

underlag används även apparnas hemsidor där information om apparna står i klartext.  

7. Analysmetoder 
 

Under denna del beskrivs de val av metoder som används vid analysen av materialet. 

 

7.1 Val av metod  
 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar används olika typer av innehållsanalys-

modeller. Först används en kvalitativ innehållsanalys med ett komparativt syfte för att besvara 

frågeställningen Vilka innehåll och egenskaper har apparna? Detta innebär att liknande texter 

jämförs med varandra i syfte att finna likheter och skillnader. Enligt författaren Staffan Stukát 

(2005) kan en komparativ innehållsanalys ge en tydlig bild av texters innehåll, syfte och kun-

skapssyn. En didaktisk innehållsanalys enligt Bergs (2011) läs- och skrivdiskurser används för 

frågeställningen Vilka bakomliggande skrivdidaktiska tankar finns i apparna? Slutligen an-

vänds en kvalitativ innehållsanalys enligt Gärdenfors (2010) teori som besvarar frågeställ-

ningen Vilka affordanser stöttar apparna i relation till lärande?  
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Eftersom det inte finns en färdig analysmodell som fokuserar på appar, har en modifiering be-

hövt göras av dessa innehållsanalysmodeller för att kunna analysera innehållet i apparna. Detta 

innebär att det insamlade materialet analyseras genom en tolkande process av apparnas utform-

ning och egenskaper, bakomliggande skrivdidaktiska tankar samt användning mot lärande. En-

ligt Stukát (2005) kan man använda metoden innehållsanalys för att analysera innehållet inom 

olika textsammanhang, vilket i denna uppsats kommer att användas för att analysera innehållet 

i apparna för olika syften.  

8. Tillvägagångssätt 
 

Detta avsnitt beskriver samtliga delanalyser tillvägagångsätt i tre olika delar. 

 

8.1 Delanalys 1 
 

För att besvara frågeställningen; Vilka innehåll och egenskaper har apparna? används en kva-

litativ innehållsanalys med ett komparativt syfte. Detta för att göra en kartläggning över appar-

nas innehåll och egenskaper. Apparnas hemsidor används för att de beskriver apparnas syfte, 

innehåll och egenskaper explicit. Detta beskrivs först i en detaljerad text som efterföljs av en 

översikt, därefter görs en komparativ sammanfattning över apparnas likheter och skillnader. 

 

8.2 Delanalys 2 
 

För att besvara frågeställningen; Vilka bakomliggande skrivdidaktiska tankar finns i apparna? 

används en kvalitativ didaktisk innehållsanalys för att besvara frågan. Detta för att analysen 

sker genom tolkning av apparnas skrivdidaktiska bakomliggande tankar som kopplas till Bergs 

(2011) tolkning över tre olika läs- och skrivdiskurser.  

 

8.3 Delanalys 3 
 

För att besvara frågeställningen; Vilka affordanser stöttar apparna i relation till lärande? an-

vänds återigen en kvalitativ innehållsanalys där apparnas innehåll länkas samman med Gärden-

fors (2010) kriterier för lärande med hjälp av digitala verktyg. Detta kopplas sedan till affor-

danser. 
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9. Genomförande och bearbetning 
 

Under följande avsnitt redogörs för genomförandet av analyser och bearbetning av den 

insamlade empirin.  

Vid den empiriska bearbetningen skapades en helhetsbild av hur de två apparna var utformade 

och hur de var konstruerade. Nästa steg var att undersöka apparna utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter gjordes en uppdelning där apparna först undersöktes med syftet att se 

vilka egenskaper och innehåll apparna hade. Sedan gjordes en tolkning av vilka tankar som kan 

tänkas ligga bakom apparnas genomförande med hjälp av läs- och skrivdiskurser som Berg 

(2011) tolkat fram. Det sista steget var att granska apparna utifrån ett lärandeperspektiv med 

utgångspunt i Gärdenfors (2010) sex kriterier för lärande med digitala verktyg.  

Slutligen gjordes en jämförelse för att förstå förhållandet mellan metoden ASL och dessa 

pedagogiska appar. Till hjälp behövdes relevant teori för att kunna knyta ihop resultat och 

analys till en relevant slutdiskussion. Valet föll på läs- och skrivdiskurserna; behaviorismen, 

kognitivismen och sociokulturellt perspektiv samt Gärdenfors (2010) teori om lärande med 

digitala verktyg. 

10. Delanalys 1 - Apparnas innehåll och egenskaper 
 

Under följande avsnitt presenteras resultatet av frågeställningen; Vilka innehåll och egenskaper 

har apparna? Apparna beskrivs under två separata delar som således behandar varsin app. 

 

10.1 Appen ASL – Att skriva sig till läsning 
 

Nedan beskrivs de egenskaper som appen ASL-Att skriva sig till läsning har. Avsnittet beskriver 

kort appens bakgrund, användningsområden och funktioner.  

 

 

Av: Digitalt hjärta AB, utvecklad för iPad, kostnad är 45-75kr 

http://www.skolappar.nu/asl/
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Bakgrund 

Digitalt hjärta AB är ett aktiebolag som utvecklar appar och digitala läromedel. Appen ASL-Att 

skriva sig till läsning har specialanpassats för metoden Att skriva sig till läsning (ASL). 

 

Användningsområden  

Appen ASL – Att skriva sig till läsning, är ett ordbehandlingsprogram där talsyntes för 

uppläsningsfunktion och ett ljudande tangentbord kan läggas till via iPadens egen funktion. 

Man kan arbeta med givna teman som redan finns i appen eller skapa egna övningar som kan 

bli till böcker och teman som passar lärarens undervisningssyfte. Övningarna kan delas från en 

iPad till flera andra iPads. Appen är anpassad för att kunna dela sin text med andra, för att ge 

eleven möjlighet att skriva för riktiga mottagare och således känna att arbetet är meningsfullt.  

 

Eleven kan skriva så kallad ”spökskrift” som är en del av metoden ASL eller annan text på en 

sida. Läraren kan tillrättalägga elevens skrift på en angränsande sida för att eleven själv ska 

kunna lyssna och jämföra sin text med en korrekt version av texten. 

Funktioner 

Appen ger möjlighet att lägga in eget material som bilder eller rita själv. Detta kan då 

kombineras med den text man skrivit. Ljudande tangentbord och talsyntes finns som tillval 

integrerad i iPaden. Appen finns på svenska och engelska. Den har funktionen att kunna arbeta 

i skrivarpar då en elev kan para ihop sig med en annan elev via olika iPads, så att det 

tillsammans bildar ett skrivarpar som då således skriver tillsammans. Både eleverna och läraren 

kan tydligt se vilken elev som skrivit vad inom skrivarparet. 

Man kan skapa flera användare/profiler inom appen för att underlätta om läraren har ett fåtal 

iPads till sitt förfogande, då kan eleven gå in på sin individuella profil för att se sina arbeten 

och sin skrivutveckling. För att dela sin text med andra finns det valmöjligheter i enkel form i 

appen där man kan skriva ut, dela eller ladda upp texten på en webbplats. Det finns ett antal 

olika teman man kan starta med i appen, i dessa finns minst en uppgift. Läraren lägger sedan 

själv till nya kapitel och uppgifter i varje tema. Man har också möjlighet att själv utforma nya 

teman utifrån den undervisning man bedriver. I övningsportalen som finns i appen kan lärare 

dela med sig av sina övningar till andra lärare och då fungera som en inspiratör för andra. 
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10.2 Appen Skolstil 2  
 

Nedan beskrivs de egenskaper som appen Skolstil 2 har. Avsnittet beskriver kort appens 

bakgrund, användningsområden och funktioner.  

 

 
Av: Karin Ohlis Firma, utvecklad för: iPad, iPhone, Android och Windows och kostar från 45-

75kr. 

Bakgrund 

Karin Ohlis tog fram ett datorprogram för metoden ASL som ljudar fram bokstavsljuden och 

läser upp orden och meningarna via ett talande tangentbord och en inbyggd talsyntes.  

 

Användningsområden 

Skolstil 2 är en app som ska vara ett stöd vid läs- och skrivinlärningen. Appen fungerar som en 

enkel ordbehandlare, där man skriver in sin text samtidigt som man hör bokstavsljuden från ett 

talande tangentbord dessutom får man orden och hela meningarna upplästa från en intigrerad 

talsyntes (Acapelas Elin) av hög kvalitet. Elever ges direkt feedback på sitt skrivande genom 

att de hör bokstasljuden, ord och meningar när de trycker ner en tangent. Gränssnittet är enkelt 

vilket ska göra appen lätt att använda. 

 

Funktioner 

Skolstil 2 är ett ordbehandlingsprogram med teckensnittet Skolstil där rättsvavningshjälp kan 

användas vid önskemål. Appen finns bara på svenska. Man kan välja mellan tre storlekar och 

tre nyanser av grå på sin text. Det finns också möjlighet att lägga till hjälplinjer/stödlinjer. Det 

talande tangentbordet ljudar fram varje enskilt bokstavsljud men kan också väljas bort. 

Talsyntesen läser upp ord och meningar eller hela texten vid ett knapptryck. Man kan också 

ändra läshastigheten på talsyntesen för att kunna individualisera. Talsyntesen och dess 

funktioner kan också väljas bort. Appen erbjuder också övningsblad med hjälplinjer som inleds 

med en första bokstav eller siffra. Detta skrivs ut för att öva på handskrivning.  

 

http://www.skolappar.nu/skolstil-2/
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10.3 Översikt 
 

I figur 1 nedan visas en översikt över apparnas innehåll och egenskaper. Den vänstra spalten 

beskriver de egenskaper som den mittersta spalten och högra spalten förhåller sig till. Mit-

tenspalten visar de egenskaper appen ASL-Att skriva sig till läsning har och den högra spalten 

visar egenskaperna som Skolstil 2 har. 

 

Översikt och kartläggning av apparnas innehåll och egenskaper 

 
                 Egenskaper                               ASL - Att skriva sig till läsning                               Skolstil 2 

 

 

Användningsområden 

• Att skriva sig till 

läsning  

• Ett stöd vid läs- och 

skrivinlärningen  

• Skriva för riktiga 

mottagare. 

• Anpassad för barn 

mellan 4–8 år 

• Ordbehandlare som 

användas vid skrivning 

av texter där man 

samtidigt får 

bokstavsljud, ord och 

meningarna upplästa 

• Redskap och stöd vid 

läs- och skrivinlärning, 

vid metoden ASL 

• Anpassad för barn & 

vuxna 

 

 

Funktioner 

• Skapa flera användare 

• Ljudande tangentbord 

och talsyntes för 

uppläsningsfunktion 

• Tillrätta elevens skrift 

på en angränsande sida 

• Skapa nya teman, 

böcker och övningar  

• Se vilka övningar varje 

profil påbörjat. 

• Arbeta i skrivpar 

• Dela sin text med 

andra 

• Dela från en iPad till 

flera plattor   

• Lägga till bilder 

• Rita 

• Finns på svenska och 

engelska 

• Ordbehandling med 

teckensnittet Skolstil. 

• Ändra läshastighet 

• Talande tangentbord 

där bokstavsljud ljudas 

fram  

• Talsyntes med hög 

kvalitet som läser ord 

och hela meningar  

• Rättstavningshjälp  

• Övningsblad för 

hanskrivning 

• Exportera texterna till 

andra appar  

• Finns på svenska. 
 

 

 

Undervisningssyfte 

• Svenska: Stimulera 

elevernas intresse för 

att läsa och skriva. 

• Svenska som andra 

språk: Stimulera 

elevernas intresse för 

Svenska och SvA:  Formulera 

sig och kommunicera i tal och 

skrift. 
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att läsa och skriva på 

svenska. 

• Engelska: Möjlighet 

att utveckla en allsidig 

kommunikativ 

förmåga. 

• Bild: Möjlighet att 

utveckla kunskaper om 

hur man framställer 

och presenterar egna 

bilder med olika 

metoder, material och 

uttrycksformer. 
 

 

Verktyg 

 

• Ljudande tangentbord   

• Talsyntes 

• Ljudande tangentbord   

• Talsyntes 

 

 

Förmågor 

• Sv, SvA, En:  

Formulera sig och 

kommunicera i tal och 

skrift. 

• Bl:  Kommunicera 

med bilder för att 

uttrycka budskap. 
 

• Sv, SvA:  Formulera 

sig och kommunicera i 

tal och skrift. 
 

 

 

Ämnesområden 

• Svenska 

• Svenska som andra 

språk 

• Engelska 

• Bild 

• Svenska 

• Svenska som andra 

språk 
 

 

 

Kompatibel med 

• iPad • iPhone  

• iPad  

• Android  

• Windows 

Figur 1  

 

10.4 Komparativ sammanfattning  
 

Nedan jämförs de egenskaper som apparna ASL-Att skriva sig till läsning och Skolstil 2 har. 

Avsnittet beskriver kort apparnas likheter och skillnader. 

 

Likheter 

Sammanfattningsvis visar resultatet av delanalys 1 att båda dessa appar är ett användbart läs-

och skrivverktyg för metoden ASL. Båda apparna är ett ordbehandlingsprogram som erbjuder 

ett ljudande tangentbord och talsyntes. Elever kan skriva, bearbeta och dela sina texter. Båda 
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apparna ger elever feedback i form av dels talsyntesen dels rättstavningshjälpen. Apparnas 

innehåll påverkas helt av vad eleven gör. Det är eleven som påverkar vad som skrivs, när det 

skrivs och vilken takt och ordning någonting skrivs i. Båda apparna är också formbara d.v.s. 

lärarens arbetssätt kan forma hur apparna används t.ex. elever kan öva färdighetsträning, 

processinriktad skrivundervisning eller parskrivning där elever arbetar tillsammans för att stötta 

varandra. 

 

Skillnader 

Det visar det sig att appen ASL-Att skriva sig till läsning har funktionen att rita direkt i appen 

eller lägga in egna bilder i programmet, vilket Skolstil 2 saknar. Detta ger eleven möjligheter 

att skapa t.ex. narrativa texter som kan presenteras på ett multimodalt sätt t.ex. kombinationen 

text och bild. Appen ger också möjligheten att arbeta individuellt vid olika iPads och samtidigt 

koppla ihop sig med en annan elev för att bilda ett skrivarpar som skriver tillsammans i ett 

gemensamt dokument. Det finns möjligheter för läraren att kunna tillrättalägga elevens text på 

en angränsande sida. Detta ger eleven möjlighet till ytterligare feedback då eleven kan se och 

höra en korrekt version av sin text. Appen ASL-Att skriva sig till läsning har olika teman med 

övningar som eleven kan arbeta med t.ex. årstider eller vad gör mig glad o.s.v. Läraren kan 

lägga till nya teman och övningar vilket ger läraren möjlighet att forma appen efter 

undervisningen.  

 

Appen Skolstil 2 har en högre kvalitet på det ljudande tangentbordet och talsyntesen. Detta ger 

ett tydligare ljud som således kan hjälpa eleven att höra bokstavsljudet bättre. Man kan ändra 

läshastigheten på talsyntesen för att individuelisera läs- och skrivundervisningen. Appen har ett 

enkelt gränssnitt som ska göra den enkel att använda, den passar därmed barn och vuxna som 

behöver extra läs- och skrivstöd. 

11. Delanalys 2 - Bakomliggande skrivdidaktiska tankar 
 
Nedan besvaras uppsatsens frågeställning; Vilka bakomliggande skrivdidaktiska tankar finns i 

apparna? Detta görs utifrån Bergs (2011) tolkning av tre olika läs- och skrivdiskurser.  

 

Båda apparna är formbara efter hur läraren vill lägga upp sin undervisning. Läraren kan välja 

att arbeta efter de två vanliga modellerna inom formell läs- och skrivundervisning vilka är den 
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syntetiska läs- och skrivmetoden och den analytiska läs- och skrivmetoden (Berg 2011). Det 

handlar om vilket förhållningsätt läraren har vid barns läs- och skrivinlärning.  

 

Apparna utifrån den kognitivistiska läs- och skrivdiskursen 

Inom metoden ASL arbetar man ofta utifrån den analytiska läs- och skrivmetoden. Metoden 

låter eleven utforska bokstäver och bokstavsljud på en individuell nivå. De börjar med 

lekskrivning som senare bryts ner till mening, ord, stavelser och ljud, alltså till mindre delar. 

Denna läs- och skrivmetod kan kopplas till dels det kognitivistiska perspektivet och dels det 

sociokulturella perspektivet på lärande eftersom metoden kräver utforskande, förståelse, 

individualisering och samtal (Berg, 2011).  

 

Båda apparna kräver att elever är aktiva och själv utforskar bokstäverna och dess ljud utifrån 

sina individuella förutsättningar. Apparna har därmed hög interaktivitet eftersom elever kon-

trollerar vad som skrivs, hur det skrivs, när det skrivs, vilken ordning och takt någonting skrivs 

i. Eftersom apparna är interaktiva ger det elever möjlighet att skriva efter sina intressen och 

därmed kan det göra eleven mer motiverad (Gärdenfors, 2010).  

 

Berg (2011) skriver om ett förhållningssätt som knyter samman det kognitiva- och sociokultu-

rella perspektivet vilket är literacyperspektivet. Detta innebär ett förhållningsätt där kognitiva 

och sociokulturella perspektiv integreras med varandra. Vikten av att stimulera elevers läs- och 

skrivutveckling ligger i att motivation för läsning är lika viktig som ortografisk kunskap och 

förståelsestrategier. Detta kan apparna också kopplas till, då de är utformade för att motivera 

elevers läs- och skrivutveckling genom att elever påverkar innehållet i appen. Det kan stimulera 

till ortografisk kunskap genom att eleven skriver och samtidigt kan höra ljud, ord och meningar 

med hjälp av det ljudande tangentbordet och talsyntesen. Förståelsestrategin som apparna er-

bjuder är att de får texten uppläst vilket kan hjälpa elever att förstå sin text. 

 

Apparna utifrån den sociokulturella läs- och skrivdiskursen 

Metoden ASL är grundad utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande då elever ofta står 

gemensamt vid en dator/iPad och hjälps åt att skriva texter. Detta arbetsätt kan självfallet 

appliceras på apparna, men apparna i sig grundar sig inte i ett sociokulturellt perspektiv annat 

än att de ger eleven möjlighet att dela sin text med andra, vilket kan leda till samtal om texter 

o.s.v. Appen ASL – Att skriva sig till läsning har funktionen som möjliggör för elever att kunna 

arbeta i skrivarpar som skriver tillsammans. Men detta syftar mer mot ett kognitivistiskt 
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perspektiv på läs- och skrivinlärning då elever skriver individuellt på egen hand men samtidigt 

skriver paret i ett gemensamt dokument. Trots att båda apparna kan individanpassas för elevers 

kompetensnivå finns det en viss kollektiv förmedling där syftet med apparna är att alla elever 

lär sig läsa genom att skriva, detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Man skulle kunna tänka att ASL-metoden i kombination med apparna ger ett literacyperspektiv 

där det sociokulturella perspektivet integreras med det kognitivistiska perspektivet vid barns 

läs- och skrivinlärning.  

 

Apparna utifrån den behavioristisk läs- och skrivdiskursen 

Eftersom apparna är formbara efter lärarens förhållningssätt till barns läs- och skrivinlärning 

kan de också användas utifrån den traditionella föreställningen om barns läs- och skrivinlärning. 

Detta innebär att barn lär sig läsa och skriva vid en viss ålder och mognad med hjälp av 

utarbetade metoder (Berg, 2011). Apparna kan användas för den syntetiska läs- och 

skrivmetoden som ingår i den behavioristiska läs- och skrivdiskursen. Metoden innebär att 

bokstäver lärs in en i taget för att sedan förstå en helhet. Metoden följer en viss ordning och det 

är viktigt att varje steg är väl inlärt innan eleven går vidare till nästa steg (Berg, 2011). Läraren 

kan använda apparna för att t.ex. arbeta med ”veckans bokstav” där en bokstav lärs in i taget 

för att sedan bygga upp förståelse om texters helhet. Som tidigare nämns är apparna formbara 

vilket ger läraren stor frihet att utforma vad elever ska göra i apparna.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man tyda att de bakomliggande skrivdidaktiska tankarna som finns i 

apparna genomsyras av den kognitivistiska läs- och skrivdiskursen. Apparna är anpassade för 

att elever ska arbeta utifrån sin individuella förutsättning. Eleven påverkar allt som görs i appen 

bl.a. de påverkar vad som skrivs, hur det skrivs, när det skrivs, vilken ordning det skrivs i och 

vilken takt det skrivs i. Detta kan motivera elever eftersom de kan skriva utifrån sitt intresse 

och utifrån sin individuella kompetensnivå.  

 

Vid metoden ASL arbetar man ofta utifrån den analytiska läs- och skrivmetoden. Metoden låter 

elever utforska bokstäver och bokstavsljud på en individuell nivå. Denna läs- och skrivmetod 

kan kopplas till det kognitivistiska perspektivet på lärande eftersom metoden kräver 

utforskande, förståelse och individualisering. Man skulle kunna tänka att ASL-metoden i 

kombination med apparna ger ett literacyperspektiv där det sociokulturella perspektivet 

integreras med det kognitivistiska perspektivet vid barns läs- och skrivinlärning. 
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12. Delanalys 3 - Lärande genom apparna 
 
Detta avsnitt besvarar frågeställningen; Vilka affordanser stöttar apparna i relation till lä-

rande? Detta görs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån Gärdenfors (2010, s. 230–

234) sex kriterier för lärande med hjälp av digitala verktyg.  

 

Gärdenfors (2010, s. 230-232) menar att ”Tekniken ska stödja interaktivitet”  vilket handlar om 

att användaren ska ha möjlighet att påverka, få återkopplingar samt ha en viss kontroll över det 

digitala verktygets förlopp vilket också kan höja dess inre motivation. Båda apparna Skolstil 2 

och ASL-Att skriva sig till läsning stödjer interaktivitet. Elever påverkar appen helt och hållet 

d.v.s de påverkar vad som ska skrivas, hur det ska skrivas, vilken takt det skrivs i och vilken 

ordning det skrivs i. Det är endast elevens aktivitet som ger något resultat. Apparna har således 

hög interaktivitet.  

 

Det andra kriteriet handlar om att eleverna får omedelbar feedback vid användning av det 

digitala verktyget vilket ger en direkt inblick i resultatet. Detta kan man se att båda apparna gör 

i form av att båda erbjuder ett ljudande tangentbord och en talsyntes som ger direkt feedback 

på det ljud, ord eller mening som eleven skriver. Det ges också direkt feedback på om eleven 

stavat fel i form av att båda apparna har en rättstavningsfunktion som markerar bl.a. felstavning 

i texten. Genom att klicka på felmarkeringen får man upp rätt stavningsalternativ, vilket eleven 

kan lyssna på och lära sig hur ord och meningar låter på ett korrekt sätt. Appen ASL-Att skriva 

sig till läsning kan ge ytterligare feedback genom att läraren kan tillrättalägga elevens text på 

en angränsande sida.  

 

Det tredje kriteriet handlar om att det digitala verktyget ska kunna presentera elevers narrativa 

material på ett multiomodalt sätt. Det innebär att apparna ska kunna erbjuda eleven olika sätt 

att presentera en narrativ genre på t.ex. med text, ljud, bild, film och en kombination av dessa. 

Här skiljer sig apparna åt en aning då Skolstil 2 har ett relativt enkelt gränssnitt vilket gör att 

elevers narrativa genretexter endast kan presenteras med text och tal. Det multimodala inslaget 

är att text och ljud, i form av det ljudande tangentbordet och talsyntesen möts. Appen ASL-Att 

skriva sig till läsning erbjuder fler affordanser som ger eleven möjlighet att skriva en berättelse 

och sedan rita direkt i dokumentet eller lägga in bilder i den vilket gör att den kan persenteras 

på ett multimodalt sätt. Det tredje kriteriet kan också innebära att apparna presenteras på ett 
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narrativt sätt, dessa gör inte det. Apparna är inte exempelvis ett spel som följer ett narrativt 

förlopp som eleven följer.  

 

Det fjärde kriteriet handlar om att det digitala verktyget ska kunna presentera samma material 

på olika sätt för att stimulera olika lärstilar. Detta är något som båda apparna har möjlighet till. 

De erbjuder lärande för den auditiva lärstilen som innebär att individer lär sig genom att lyssna 

och tala. Detta görs genom att lyssna på talsyntesen när eleven skriver och detta kan ytterligare 

förstärkas genom att eleven själv härmar talsyntesen (Trageton, 2014). Appen ASL-Att skriva 

sig till läsning är den app som främst erbjuder lärande genom den visuella lärstilen vilket 

innebär att individer lär sig genom bl.a. text och bild. Appen erbjuder textskapande i 

kombination med olika typer av bilder. Skolstil 2 erbjuder den visuella lärstilen enbart text. Den 

taktile lärstilen innebär individer som lär sig med händerna. Båda apparna kräver att elever 

använder händerna för att skriva texter. Den kinestetiske lärstilen innebär individer som lär sig 

genom att involvera hela kroppen. Genom att använda dessa appar använder elever främt sina 

händer, de lyssnar till talsyntesen och använder sitt kognitiva tänkande för att skapa texter. Om 

eleven står upp vid datorn/iPaden för att arbeta med appen får eleven mer kroppsrörelse, detta 

är något som Trageton (2014) förespråkar om.  

Det femte kriteriet handlar om att tekniken ska erbjuda olika former av samarbete. Gärdenfors 

(2010) menar att det finns många digitala verktyg som bygger på att man arbetar självständigt 

med materialet, men tekniken ska också kunna stödja ett samarbete mellan elever. Båda apparna 

är anpassade för att kunna dela sin text med andra, för att ge eleven möjlighet att skriva för 

riktiga mottagare och således känna att arbetet är meningsfullt. Appen ASL-Att skriva sig till 

läsning erbjuder ett visst sammarbete då elever kan koppla upp fler iPads med varandra och 

skapa ett skrivarpar. Visserligen arbetar de fortfarande självständigt samtidigt som de kan 

skriva med eller till varandra i samma dokument. Metoden ASL uppmanar till sammarbete och 

apparna kan anpassas efter den undervisning som bedrivs t.ex. kan elever arbeta tillsammans 

vid en gemensam dator/iPad för att skapa sammarbete (Trageton, 2014). 

 

Det sista kriteriet handlar om att tekniken ska stödja metakognition genom att elever med lätthet 

kan återvända till tidigare arbeten. Dessa kan jämföras så att elever samtidigt får feedback på 

vad som fungerat bra eller mindre bra. De kan alltså följa sitt eget lärande där de kan reflektera 

över sin lärandeprogress. Inom båda apparna kan man spara och skriva ut elevtexter som sedan 

kan jämföras med andra tidigare gjorda texter för att stödja elevens metakognition. Appen ASL-
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Att skriva sig till läsning är uppbyggd genom att elever skriver böcker inom olika teman. Detta 

kan elever gå tillbaka till och se sin skrivutveckling under tid. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis besvaras frågeställningen; Vilka affordanser stöttar apparna i relation till 

lärande? genom att t.ex. båda apparna ger elever affordanser att påverka appens innehåll. Ap-

parna ger elever affordanser till återkoppling genom talsyntesen och stavningshjälpen. Appen 

ASL-Att skriva sig till läsning erbjuder fler affordanser vid feedback, multimodalitet och sam-

arbete. Båda apparna ger affordanser som stödjer elevers metakognition. Eleven kan återvända 

till tidigare arbeten där de kan ta del av sitt tänkande och sin skrivprocess.  

 

Detta resultat är användbart eftersom uppsatsen syftar till att försöka ge ett litet bidrag till den 

i dag begränsade forskningen om barns användning av pedagogiska appar i ett 

undervisningssyfte. 

13. Diskussion och slutsatser 
 
Detta avnitt kommer ha en tredelad struktur som börjar med en empirisk diskussion som 

innehåller en sammanfattning av uppsatsens syfte och resultat. En diskussion följer denna del 

där bl.a. eventuella felkällor tas upp. Den andra delen jämför uppsatsens resultat med tidigare 

forskning och därefter följer den sista delen som innehåller en diskussion om didaktiska 

implikationer och fortsatt forskning. 

 

13.1 Empirisk diskussion 
 
I den här uppsatsen har jag undersökt två vanligt förekommande ASL-appar som används inom 

metoden ASL i skolan. Undersökningen gjordes med syftet att ta reda på apparnas innehåll och 

egenskaper, vilka skrivdidaktiska tankar som kan ligga bakom apparnas utformning samt att 

undersöka vilka affordanser och lärande potential apparna har för elevers läs- och 

skrivutveckling. Målet var att lyfta diskussionen kring användandet av dessa digitala 

hjälpmedel som ett pedagogiskt verktyg för metoden ASL. Dessutom försöka ge ett litet bidrag 

till den i dag begränsade forskningen om barns användning av pedagogiska appar i skolan. 

 

Resultatet av delanalys 1 visar att båda apparna har egenskaper som är användbara för metoden 

ASL. Apparna är båda ordbehandlingsprogram som stöttar elevers läs- och skrivutveckling med 
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hjälp av dels ljudande tangentbord dels talsyntes. Båda apparna ger elever feedback i form av 

talsyntesen och rättstavningshjälpen. Apparnas innehåll påverkas helt av elevens aktivitet d.v.s. 

eleven påverkar vad som skrivs, när det skrivs och vilken takt och ordning någonting skrivs i.  

 

Apparna är formbara efter lärarens förhållningssätt till barns läs- och skrivinlärning. Läraren 

kan således forma hur apparna används t.ex. elever kan öva färdighetsträning, processinriktad 

skrivundervisning eller parskrivning där elever arbetar tillsammans för att stötta varandra. Det 

finns vissa skillnader mellan apparna. Det visar det sig att appen ASL-Att skriva sig till läsning 

har funktionen att rita direkt i appen eller lägga in egna bilder i programmet, vilket Skolstil 2 

saknar. Detta ger elever affordanser att skapa t.ex. narrativa texter som kan presenteras på ett 

multimodalt sätt t.ex. kombination mellan text och bild. Appen ger också affordanser som gör 

att elever kan arbeta individuellt vid olika iPads och samtidigt koppla ihop sig med en annan 

elev för att bilda ett skrivarpar som skriver tillsammans i ett gemensamt dokument. Appen 

erbjuder ytterligare affordanser vid feedback. Läraren kan tillrättalägga elevers text på en 

angränsande sida vilket ger dem feedback som gör att de kan se och höra en korrekt version av 

sin text. Appen ASL-Att skriva sig till läsning har även olika teman med övningar integrerat i 

appen. Läraren kan lägga till nya teman och övningar vilket ger läraren möjlighet att forma 

appen efter undervisningen.  

 

Resultatet av delanalys 2 visar att de bakomliggande skrivdidaktiska tankarna som finns i 

apparna genomsyras av den kognitivistiska läs- och skrivdiskursen. Apparna är anpassade för 

att elever ska arbeta utifrån sin individuella förutsättning. Apparna är interaktiva och kräver att 

eleven är aktiv och söker kunskap genom att de själva utforskar bokstavsljud, bokstäver, 

symboler, ord och mening. Eleven påverkar allt som görs i appen bl.a. de påverkar vad som 

skrivs, hur det skrivs, när det skrivs, vilken ordning det skrivs i och vilken takt det skrivs i. 

Detta kan motivera elever eftersom de kan skriva utifrån sitt intresse och utifrån sin individuella 

kompetensnivå. Det handlar om att eleven själv utformar innehållet i apparna efter sin kognitiva 

förmåga än ett behavioristiskt perspektiv på läs- och skrivinlärning där alla elever arbetar med 

samma sak på samma sätt i samma takt.  

 

Vid metoden ASL arbetar man ofta utifrån den analytiska läs- och skrivmetoden. Det innebär 

att elever utforska bokstäver och bokstavsljud på en individuell nivå. Denna läs- och skrivmetod 

ingår i den kognitivistiska läs- och skrivdiskursen. Kombinationen av metoden ASL och dessa 
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appar ger ett literacyperspektiv där det kognitivistiska perspektivet integreras med det 

sociokulturella perspektivet vid barns läs- och skrivinlärning.  

 

Resultatet av delanalys 3 visar att apparnas egenskaper stöttar elevers läs- och skrivinlärning.  

Apparna ger elever affordanser att påverka appens innehåll. Det visar sig genom att eleven 

påverkar vad som skrivs, hur det skrivs, när det skrivs, vilken takt och ordning det skrivs i. 

Apparna ger elever affordanser till återkoppling genom talsyntesen och stavningshjälpen. Det 

visar sig finnas vissa skillnader mellan apparna. Appen ASL-Att skriva sig till läsning har fler 

affordanser som kan stötta elevers läs- och skrivlärande. Den erbjuder fler affordanser till 

återkoppling, multimodalitet och sammarbete.  

 

Båda apparna ger affordanser som stödjer elevers metakognition. Eleven kan återvända till 

tidigare arbeten där de kan ta del av sitt tänkande och sin skrivprocess. De kan alltså följa sitt 

eget lärande där de kan reflektera över sin lärandeprogress.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att båda dessa appar har ett läs- och 

skrivdidaktiskt syfte för metoden ASL. De syftar till att elever lär sig läsa genom att skriva och 

således utvecklar förmågor som att skapa och bearbeta texter genom sin individuella 

förutsättning. De bakomliggande pedagogiska tankar genomsyras av ett kognitivistiskt 

perspektiv genom att båda apparnas innehåll stimulerar till aktiva elever som skriver utifrån sin 

individuella förutsättning, motivation och sina intressen. Apparnas affordanser uppnår alla sex 

kriterier för lärande med digitala verktyg som Gärdenfors (2010) utarbetat.  

 

En eventuell felkälla som kan finnas i uppsatsens resultat kan vara att metoden innehållsanalys 

är öppen för tolkning. Den tolkning jag har gjort behöver nödvändigtvis inte vara andras 

tolkning av apparna. Jag kan ha påverkats av min förförståelse och subjektivitet trots att mina 

intentioner har varit att undersöka apparna objektivt. Genom att använda andra analysmetoder 

som intervju eller observation av lärare och elever som använder dessa två appar skulle också 

resultatet kunna se annorlunda ut. 

 

13.2 Tidigare forskning 

 
Svensson (2016) liksom Trageton (2005) menar att elever behöver få tillgång till digitala 

verktyg och möjlighet att använda stödjande läs- och skrivappar i tidigt skede för att hjälpa eller 
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kanske rent av förebygga läs- och skrivsvårigheter längre fram. Båda apparna gör det möjligt 

för yngre elever att arbeta med metoden ASL. Båda apparna Skolstil 2 och ASL-Att skriva sig 

till läsning ger också elever stöttning och feedback genom dels talsyntesen och dels 

stavningshjälpen. Appen ASL-Att skriva sig till läsning har dessutom funktionen som gör det 

möjligt för läraren att ge feedback genom att hen skriver elevens text på ett korrekt sätt på en 

angränsande sida. Eleven kan höra och läsa hur den korrekta texten ser ut och låter. Forskning 

har visats att appar som används i skolan har bristande kvalitet eftersom de inte utvärderas 

vilken effekt de har på elevers lärande. Gulz (2015) menar att 2-3 procent av de appar som 

används i svenska skolor ger tillräcklig feedback till elever.  

 

Gunnarsson (2007), Selander och Kress (2010) och Gärdenfors (2010) menar att multimodalitet 

genom digitala verktyg där t.ex. bild, ljud och text samspelar stödjer lärandet. Apparna gör det 

möjligt för elever att skriva en berättelse som de sedan kan presentera på ett multimodalt sätt 

där text och tal kombineras. Appen ASL-Att skriva sig till läsning ger ytterligare affordanser 

genom att eleven även kan presentera berättelsen med bilder. Genom apparna ges det fler 

affordanser inom skrivandesituationer t.ex. att kunna redigera och bearbeta sin text lättare vilket 

kan leda till att elever blir mer skrivmotiverade.  

 

Witting (1974) och Protheroe (1992) har ett kritiskt förhållningssätt till multimodalitet. De 

menar att bilder hindrar barns intellektuella utveckling och föreställningsförmåga istället bör 

barn som lär sig läsa ska ges möjligheten att skapa egna inre bilder. Detta är något som Skolstil 

2 kan kopplas till, då appen är enkel utan bilder som kan hindra barns intellektuella utveckling 

och föreställningsförmåga. Sammtidigt handlar appen ASL-Att skriva sig till läsning om att själv 

lägga in utvalda bilder eller rita egna bilder vilket kan göra att bilden fungerar som ett 

komplement till texten snarare än att den hindrar barns intellektuella utveckling och 

föreställningsförmåga.  

Spitzer (2014) menar att digitala verktyg övertar hjärnans mentala arbete vilket leder till att 

hjärnan blir undertimulerad. Riskerna av att hjärnan blir understimulerad kan leda till bl.a. 

depression, sömnsvårigheter och demens, eller som han  kallar det den digitala demensen. Båda 

apparna skulle kunna överta hjärnans mentala arbete eftersom de hjälper elever med ljudning, 

talsyntes och rättstavning. Sammtidigt kräver apparna att elever är aktiva, interagerar med 

appen och låter elever vara kognitivt medvetna då de aktivt måste skriva texter. 
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Gärdenfors (2010) menar att lärande med digitala verktyg ska kunna anpassas efter individers 

olika lärstilar vilket också Boström (2013) hävdar. Boström (2013) menar att undervisningen i 

den svenska skolan fortfarande i första hand bygger på två lärstilar; den auditiva och den 

visuella. Båda apparna ger möjligheter till lärande genom de olika lärstilarna; auditiva, visuella, 

taktile och kinestetisk.  

Apparna erbjuder…  

 

• Den auditiva lärstilen: ljudande tangenbord och talsyntes. 

• Den visuella lärstilen: text och bild.  

• Den taktile lärstilen: aktivt användande av händerna vid skrivning. 

• Den kinestetiske lärstilen: ljud, text och bild, kognition samt användade av händer. 

Båda apparna är anpassade för att elever ska arbeta utifrån sin individuella förutsättning. De 

kräver att eleven är aktiv och söker kunskap genom att de själva utforskar bokstavsljud, 

bokstäver, symboler, ord och mening vilket samtidigt stödjer olika lärstilar och personligheter. 

Båda apparna ger affordanser till metakognition genom att det går att spara, skriva ut och dela 

texter. Detta kan med fördel användas för att få elever medventen om sitt eget tänkande genom 

att de kan titta tillbaka på tidigare skrivna texter och se sin skrivutveckling. Metakognition är 

enligt Gärdenfors (2010) en avgörande betydelse för lärande. Han menar att elever behöver ha 

en medvetenhet om hur, vad och varför man lär sig och detta är också avgörande för ett 

framgångsrikt lärande. Båda apparna ger eleverna denna affordans, eftersom de kan se sin 

skrivprocess under tid.  

 

Eftersom apparna är formbara efter lärarens förhållningsätt vid barns läs- och skrivinlärning, 

ger detta många olika affordanser till lärande. Man kan t.ex. använda den analytiska läs- och 

skrivmetoden där eleven utforska bokstäver och bokstavsljud på en individuell nivå (Berg, 

2011). Denna metod används ofta i ASL, vilket gör att båda apparna är användbara för metoden 

ASL. Apparna formas efter elevers kompetensnivå vilket kan stimulera elevers motivation för 

läs- och skrivande.  
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Denna uppsats ger ett litet bidrag till den i dag begränsade forskningen som finns om barns 

användning av pedagogiska appar som syftar till lärande.  

 

13.3 Didaktiska implikationer 
 
Om denna undersökningen har relevans inför fortsatt forskning beror på hur man värdesätter 

pedagogiska appars affordanser till lärande. Som tidigare nämnts finns det en forskningslucka 

och en problematik om pedagogiska appar som används i undervisning. Apparna som används 

genomgår inga kvalitetskriterier som testas av experter och därför lämnas lärare att själva 

utforska den ofantliga mängd appar som finns tillgängliga idag. Denna uppsats har undersökt 

två pedagogiska appar som används för lärande inom metoden ASL. Vilket ger ett bidrag till 

den forskninglucka som nämnts ovan. Den undersökning som gjorts i denna uppsats är 

begränsad eftersom att materialet är specifikt därav kan man inte dra slutsatsen att alla 

pedagogiska appar stödjer lärandet. Vissa slutsatser kan dras utifrån denna undersökning för att 

undersöka hur apparna används rent praktiskt i klassrummet.  

 

13.4 Vidare forskning 
 
Som tidigare nämnts skulle en vidare forskning kunna göras utifrån hur apparna används 

praktiskt i en undervisningssituation. Denna uppsats undersöker ett specifikt ämnesdidaktiskt 

område utifrån ett väldigt litet material, är man intresserad av fortsatt forskning inom samma 

linje kan man utöka materialet eller också fokusera på andra skrivdidaktiska metoder där appar 

används. 
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