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Sammanfattning 

 

Följande studie handlar om att ur ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv studera innehållet i appar, som 

används i språkundervisningen för elever med autismspektrumtillstånd (AST), i en gymnasiesärskola i den 

form apparna presenteras i sina färdiga produkter. Centralt för den kognitiv-lingvistiska teori som används 

är metaforers och figurativt språks roll i människors vardag, samt olika variationer av förståelse både i 

relation till språket och vardagen. Syftet är att både nyansera förståelsen av apparnas innehåll och att 

belysa viktiga faktorer som kan vara relevanta när användaren av dem är personer med AST. Studien kan 

ses i linje med regeringens nya direktiv om digitaliseringens möjligheter, likvärdig tillgång och användning. 

 

Materialbeskrivning och analysprocess görs med hjälp av forskning från mjukvaruutveckling, för att 

enklare beskriva relevanta element i apparnas gränssnitt när de riktas till personer med AST. Analys 

genomförs med Blendmodellens samling av analysverktyg för att identifiera olika kognitiva processer eller 

strategier för meningsskapande, som apparnas design erbjuder en tolkande person, samt olika 

svårighetsgrader, och uppgifters samverkan med apparnas inre kontext. Dessa processer eller strategier 

innehåller distinktioner av app-designens anspråk på kognitiva resurser, utifrån CBTs ramverk. 

 

Resultaten från analysen visar ett antal olika designstrategier bl.a. avsedda för att korta ned instruktioner 

till övningar och göra dem mer lättillgängliga, t.ex. apparnas belöningssystem, och olika former av historier 

kopplade till de audiovisuella händelserna. Designstrategier visade olika för- och nackdelar, främst med 

ökad detaljkomplexitet i åtanke. Apparnas övningar visade på låg frekvens av hög kognitiv belastning, men 

kombinerat med belöningssystem och historier kunde detta öka. 

 

I sin helhet finns det stor potential för utvidgning av apparna med designtillägg som är anpassade för 

personer med AST, t.ex. genom tillgång till mind-maps med semantiska och fonologiska relationer under 

uppgiftstillfällen, och ett större utnyttjande av de specifika sociala och multimodala möjligheter som app- 

och spelmediumet har. Det sistnämnda har ett extra nämnvärt exempel: progressiv svårighetsgrad. 

 

Genom denna precisering av de olika kompensatoriska hjälpmedel och begränsningar i relation till de 

mentala processer som krävs av användaren, kan klarhet av apparnas pedagogiska meningspotential för 

elever i gymnasiesärskolan ges. Jag gör anspråk på att slutsatser från analysen kan användas i samband med 

fortsatta studier med annan metod, t.ex. användaranalys eller intervju/enkät med designers, lärare eller 

brukare. Den skulle även potentiellt kunna ge underlag för diskussion om apparnas varudeklaration. 

 

Nyckelord: 

Autism, appdesign, digital kompetens, didaktik, meningspotential, metafor, språklig kognition.  
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1 BAKGRUND 

Gymnasiesärskolan är, till skillnad från den övriga skolan, huvudsakligen individinriktad, vilket i 

hög grad skapar varierade utmaningar för både elever och pedagoger. Särskoleelever ställs inför 

en miljö av dels strukturella och arkitektoniska element (t.ex. klasstorlek, autonomi, utformningen 

av pedagogiska material, etc.), och dels en interaktionell omgivning, som utgörs av andra elever 

och de anställda på skolan (t.ex. pedagoger). Pedagogerna använder sig av ett rikt utbud av 

teoretiska och metodiska resurser för att fullgöra sin uppgift, där de ska ta hänsyn till både 

trygghet och utvecklingspotential hos sina elever. En aktuell sådan resurs är den digitala, som t.ex. 

illustreras av resurser på skolverkets hemsida för kritisk användning av nätet och digitalt stöd i 

olika ämnen1, förändringar under mars 2017 i ämnesplaner, kursplaner och läroplaner med ökad 

fokus på digitalt2 samt regeringens nya (2017-10-19) nationella digitaliseringsstrategi ämnad att 

modernisera skolan genom att bl.a. utveckla digital kompetens och likvärdig tillgång och 

användning3. Eftersom gymnasiesärskolan huvudsakligen är individinriktad så behöver 

undervisningen inte bara digitalt utan även språkligt anpassas till elevernas förmågor i högre grad 

än den övriga skolan4. 

 

Särskoleelever med autismspektrumtillstånd (AST) kan snabbt bli exkluderade i skolans praktik 

genom krav på vissa typer av förutsättningar eller krav på förståelse av figurativt språkbruk (se 

mer om figurativt språk i avsnitt 3). Utan förståelse av dessa förutsättningar kan lösningar på 

problem som personer med AST stöter på i sin vardag inte bara vara malplacerade utan även 

riskera att förvärra problemet ytterligare. Prestationer kan t.ex. identifieras med individen som 

person, och orsaka dålig självkänsla5. Missförstånd kan då leda till att försöka åtgärda självkänslan 

med ytterligare uppgifter som kräver en förståelse av samma karaktär som var del av uppgifterna 

som bidrog till att skapa den dåliga självkänslan, och blir således en ineffektiv behandling. Det 

som uppfattas som ett symptom hos eleven av bl.a. lärare, vårdnadshavare, föräldrar och andra 

elever, bör snarare efter att ha antagit elevens perspektiv och lyssnat på beskrivningen varför de 

har dålig självkänsla, ses som ett symptom i omgivningen6. 

 

Det rika utbudet av metoder och stödresurser som gymnasiesärskolan har tillgång till innehåller 

bland annat högteknologiskt elektroniska sådana. I föreliggande uppsats undersöks en variant av 

                                                                                 

1 Se moduler för digital kompetens på skolverkets hemsida lärportalen.  
2 Se pressmedelande om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner på regeringens hemsida. 
3 Se beslut om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet på regeringens hemsida. 
4 Skolverket (2016) Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan., Skolverket (2016) Om 

gymnasieskolearbetet. 
5 Jonsdottir (2007) Barns kamratrelationer I förskolan., s. 34, s. 39. 
6 Cox (2005) Pupils’ perspectives., s. 57, s. 67, West, Pennell (2005) Social background and achievement., s. 80. 
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dessa: specifika mjukvaror i form av appar som går att installera på surfplattor och smartmobiler. 

De är alla bundna till operativsystemen android och iOS, som finns på produkter som t.ex. 

iPhone 7, Samsung Galaxy S7, Apple iPad Air 2 och Samsung Galaxy Tab A. Fokus ligger på 

apparnas innehåll: hur de genom ett samspel av bl.a. bild, ljud, struktur och interaktiva element 

presenterar verktyg för personer med AST att utveckla språklig förmåga. Detta är även kopplat 

till den nya tidens digitalisering och krav på en ny form av läs- och skrivkunnighet kopplat till 

ökad digitalisering, då det innebär som ung att vara uppkopplad i hög grad7. 

 

Den kognitiv-lingvistiska teorin blendmodellen (på engelska conceptual blendning theory: CBT)8 används 

som ett verktyg för att framhäva olika svårighetsnivåer som användaren måste klara av för att 

kunna använda apparna, och därmed belysa en liten del av särskolans pedagogiska kontext i 

relation till personer med AST. Teorin förklaras ingående i avsnitt 3.2. 

 

Studien tar sin vidare teoretiska utgångspunkt i ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv på 

meningsskapande, där individen är delaktig i meningsskapande av sin kontext, och aldrig helt kan 

separeras från den. Analysen fokuserar dock inte på hur apparna används i praktiken och vilken 

konkret kommunikativ och kognitiv mening som skapas i den, utan visar istället apparnas 

potential för olika variationer av användning. Den faktiska mening som en användare av appen 

kan skapa i en kontext kan åstadkommas bl.a. genom att utifrån användarens kognitiva tillgångar 

ta olika meningsskapande möjligheter i anspråk. Detta gör det relevant att undersöka dessa 

möjligheter och potentialer för meningsskapande som apparna erbjuder för personer med AST. 

Den metod som används för att undersöka apparnas potential beskrivs närmare i metodkapitlet. 

1.1 Att förstå personer med AST 

Att konstruera hjälpmedel för elever med AST kräver en djup förståelse av vilka utmaningar de 

möter i sin vardag. Utmaningar i gymnasiesärskolan handlar inte bara om intellektuella eller 

begåvningsrelaterade förutsättningar hos dess elever, utan även s.k. neurotypiska personers 

uppfattning om eleverna. Missförstånd kan skapa sociala problem för personer med AST, vilket 

kan få kortsiktiga och långvariga effekter på både social utveckling och kunskapsutveckling.  

Ett sådant missförstånd kan t.ex. innebära att tolka en ovilja att samtala som att personen inte har 

något att säga9.  

 

I uppsatsen kommer begreppet funktionsvariation att användas, som kort sammanfattas i olika 

människors kroppsliga, psykiska och kognitiva variationer, främst för att belysa att alla människor 

                                                                                 

7 Enligt statistik om tillgång till internet i hemmet 2016 från www.nordicom.gu.se. 
8 Fauconnier, Turner (2003) The way we think – conceptual blending and the mind’s hidden complexeties., Fauconnier (2001) 

Conceptual Blendning and Analogy., Geeraerts (2010) Theories of Lexical Semantics., s. 210-212, Coulson (2011) 
Constructing meaning., s. 413-417. 

9 Johnson (2016) Jag har tänkt på allt., s. 6. 
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har skillnader i dessa. Begreppet är alltså inte synonymt med ordet funktionsnedsättningar, då 

funktionsvariation även kan appliceras på neurotypiska personer och enligt vissa10 inte har samma 

nedvärderande klang11. Begreppet är hämtat ur en kandidatuppsats av Nathalie Ruejas Jonson, en 

person med AST. Av samma skäl kommer variant användas istället för nedsättning. 

1.1.1 Funktionsvariationer hos personer med AST 

Forskning visar att funktionsvariationer hos personer med AST resulterar i en rad olika förmågor 

mellan olika personer12. Övergripande finns det dock en tendens att i uppbyggnaden av ett 

sammanhang med detaljer ha svårigheter att fylla ut luckor som saknas med referens från det 

förflutna13. Specifikt kan funktionsvariationer yttra sig inom många områden, såsom 

tidsuppfattning, läsa kartor, grepp om perspektiv, minnas ansikten, överkänslighet för ljus, ljud 

och beröring14. Överkänsligheten kan lätt leda till utvecklandet av strategier för att kompensera 

för utmattningssymptom15. I sociala interaktioner kan vissa saker eller i samband med den te sig 

svårtolkade eller obegripliga, som t.ex. användningen och tolkandet av gester, mimik, 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, förståelsen av egna och andras känslor16, placeringen av ord i sin 

samtalskontext, det talade språket17, förmågan att organisera ordförråd lexikalt18 samt figurativt 

språk och ironi. Beteenden som är vanliga bland personer med AST är s.k. stereotypt tal 

(upprepningar utan att personen som utför dem förstår innebörden)19, samt ett mycket begränsat 

förråd av intressen och handlingsmönster20. Det finns ofta en tendens att hålla fast och upprepa 

användningen av en specifik strategi vid lösningen av ett problem, istället för att pröva sig fram 

med varierade strategier21.  

 

Det är viktigt att belysa att just dessa funktionsvariationer inte nödvändigtvis leder till att 

personer med AST inte alls förstår vad andra personer säger eller gör i den sociala interaktionen. 

Abstrakta begrepp kan t.ex. nås genom bildassociationer, skapade ur hur orden upplevs22, vilket 

snarare är en variation av en konventionell förståelse. Om omgivningen inte har detta i åtanke 

kan det leda till uppfattningen att personer med AST:s tänkande opererar strikt kring en 

bokstavlig och konkret betydelse av ord och uttryck, vilket i många fall bör uppfattas som en 

                                                                                 
10 Enligt artikel om funkis, funktionsvariation och funkofobi från sprakochfolkminnen.se. 
11 Johnson (2016) Jag har tänkt på allt., s. 5. 
12 Pavlov (2014) User Interface for People with Autism Spectrum Disorders. 
13 Lorenz (2012) Stress och psykisk ohälsa, hos unga med autism och aspergers syndrom., s. 14. 
14 Ibid., s. 1, s. 21. 
15 Ibid., s. 1-2. 
16 Dillner, Löfgren (2013) Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. 
17 Norbury, et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4012-4013. 
18 Johnson (2016) Jag har tänkt på allt., s. 8. 
19 Guldberg, et al. (2011) Implications for practice from ‘International review of the evidence on best practice in 

educational provision for children on the autism spectrum’, s. 67. 
20 Norbury, et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4012. 
21 Mashal, Kasirer (2011) Thinking maps enhance metaphoric competence in children with autism and learning 

disabilities., s. 2046. 
22 Johnson (2016) Jag har tänkt på allt., s. 9. 
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missvisande förenkling av hur personer med AST förstår och skapar mening i interaktion med sin 

sociala omgivning. 

1.1.2 Metoder till stödjande av personer med AST 

Att hjälpa personer med AST innebär i grova drag ett fokus på individbehov, då 

funktionsvariationerna skiljer sig från person till person, och olika metoder passar olika bra 

beroende på individens behov av stöd. Ett mycket vanligt område där man inom särskolan vidtar 

åtgärder är den sociala förståelsen hos personer med AST, där man utgår från att denna förståelse 

saknas eller är variant, men samtidigt krävs för en övergripande del av verksamhetens innehåll 

som, i brist på denna förståelse, personer med AST exkluderas från23. För att förbättra denna 

sociala förståelse läggs inom habilitering en stor vikt på tydliga pedagogiska insatser med 

avseende på språk/kommunikation, samspel, och en god relation med vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare uppmanas att så tidigt som möjligt uppmärksamma tecken på autism hos barn, 

för att förhindra att svårigheter förvärras, samt för att hjälp kring områden som inte rör 

svårigheter inom autismspektrumtillstånd ska bli mer effektiv24. 

 

Van Rijn och Stappers har, baserat på undersökningar av interaktiva leksaker, presenterat 

riktlinjer för designers som dessa pedagogiska insatser bör innehålla inslag av, som kompensation 

för ovan nämnda funktionsvariationer: skapa en känsla av kontroll, skapa en strukturerad 

situation, tillåta personer med AST själva att skapa struktur, använda deras specialintressen som 

tillgång, framhäva deras utmärkta minne, belöna genom sensoriska upplevelser, framhäva deras 

öga för detaljer, och tillåta dem att använda hela sin kropp25. 

 

Det finns många modeller som används i särskolor som bygger på ovan nämnda riktlinjer. En av 

de vanligaste är TEAACH, som har rötter i behaviorismen. Behaviorismen behandlar strikt 

beteenden och undviker fullständigt tänkande, reflektion och mentala förlopp som egenskaper i 

förklaringsmodeller26. TEAACH erbjuder ett fokus på kommunikation genom flera sinneskanaler 

samtidigt, t.ex. kroppsspråk, leenden, musik och bild, vilket beprövat har hjälpt personer med 

AST27. Denna modell har inspirerat den s.k. tydliggörande pedagogiken, som bland annat har ett fokus 

på användning av bildscheman och visuella bilder snarare än talad information28. Exempel på 

konkreta stödsystem är LEA och SPELL, PECS bildkartor, och Carol Grays (förenklade) sociala 

                                                                                 
23 Gerland (2010) Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den professionella rollen. 
24 Nordin-Olson (2010) Barn som tänker annorlunda : barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd., s. 12, s. 21. 
25 van Rijn, Stappers, (2007) The Puzzling Life of Autistic Toddlers: Design Guidelined from the LINKS Project., s. 

4-7. 
26 Guldberg, et al. (2011) Implications for practice from ‘International review of the evidence on best practice in 

educational provision for children on the autism spectrum’., s. 65-70. 
27 Westerlund (2009) Barn i början – Språkutveckling i förskoleåldern. 
28 Nordin-Olson (2010) Barn som tänker annorlunda : barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd., s. 41. 
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berättelser29. De innehåller ofta bildscheman, signaler eller symboler för verkligheten i en successivt 

ökad abstraktionsnivå, foton, ritade bilder och förenklade svartvita bilder30. Tydliggörande 

pedagogik handlar inte bara om att korta ned information och förenkla den, utan även om att 

uttrycka den på ett multimodalt sätt, vilket är ett kombinerande av olika medietyper som bild, 

fotografi, animationer, ljud etc. 

 

Ett annat samlingsnamn för denna typ av tydliggörande pedagogik, men med ett bredare anslag, 

är Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK), internationellt kallat Augmentive and Alternative 

Communication (AAC). Inom professions- och forskningsfältet AKK finns ett grundläggande fokus 

på omgivningen som stödstruktur. Man gör en distinktion mellan lågteknologiska och 

högteknologiska redskap. De senare har blivit allt vanligare och involverar bland annat avancerad 

teknik för ögonpekning och samtalsapparater. Ytterligare en grupp redskap som utvecklats de 

senare åren är kommunikationscentrerade program och applikationer som används genom 

datorer, surfplattor och mobiltelefoner31. 

1.2 Preliminär problemformulering 

Mot bakgrund av komplexiteten i personer med ASTs sociala funktionsvariationer blir det 

relevant att ur ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv studera innehållet i appar, som används i 

språkundervisningen till personer med AST i en gymnasiesärskola i den form apparna presenteras 

i sina färdiga produkter. Centralt för den kognitiv-lingvistiska teori som används är metaforers 

och figurativt språks roll i människors vardag, samt olika variationer av förståelse både i relation 

till språket och vardagen. Syftet är att på ett övergripande plan stödja forskning om digital 

kompetens och digital likvärdighet samt mer specifikt att både nyansera förståelsen av apparnas 

multimodala innehåll och belysa viktiga faktorer som kan vara relevanta när användaren av dem 

är personer med AST. Frågor som ställs till materialet berör hur innehållet i apparna presenteras 

med avseende på konceptuell integrering av kontext, icke-figurativt och figurativt språk samt 

multimodal information inom ramen för CBT, samt på vilka sätt apparnas visuella design är 

utformad likt det som stödjer användningen av dem för personer med AST.  

                                                                                 
29 Gerland (2010) Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den professionella rollen. 
30 Heister Trygg, Andersson (2009) Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. 
31 Beukelman, Mirenda (2013) Augmentative and Alternative Communication. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen om personer med AST och den förmåga de har att förstå och lära sig information 

presenterad genom appar i surfplattor och smartmobiler32 förefaller vara begränsad. Vissa studier 

hävdar att användande av elektroniska tablets har motiverande fördelar i jämförelse med 

lågteknologiska metoder, som förhindrar motstånd till deltagande av aktiviteter33. Vissa forskare 

hävdar att de genom sin interaktivitet stödjer ett mer varierat och mindre linjärt lärande34, och att 

de på så sätt ökar bl.a. läsförståelse35. Andra hävdar att de inte är mer effektiva än lågteknologiska 

kommunikationsmetoder, t.ex. PECS36. Vad som är klart är att de används regelbundet i dagens 

svenska särskolor, inklusive gymnasiesärskolor37. En central del av implementeringen av appar är 

att ersätta eller stödja den tydliggörande pedagogikens mål och utöka exempelvis språk- och 

läsförmågor eller förståelse av social interaktion hos elever med AST. 

 

Eftersom det har varit svårt att hitta forskning med samma teoretiska utgångspunkt som denna 

studie, samt med fokus på appar som används i gymnasiesärskolan, kommer fokus i avsnitt 2.1-

2.3 att istället ligga på förmågan hos personer med AST att förstå och ta till sig information från 

kontexten, från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv, för att sedan kortfattat uppföljas av 

forskningsresultat rörande beteenden och maktstrukturer i kontexten relaterad till spelande och 

skola i avsnitt 2.4, men från ett sociokulturellt perspektiv. 

2.1 Pragmatik och figurativt språk 

I vår sociala miljö stöter vi i genomsnitt på 3 000 metaforer per vecka, vilket blir cirka 4 

metaforer per minut i vardagssamtal38. I skolmiljöer riktade mot barn skattas 36 procent av alla 

uttalanden som figurativa, och i vuxna miljöer (som t.ex. kontor och liknande) 25 procent39. 

Språkbruk, och i förlängningen figurativt sådant, är en inherent del av våra sociala praktiker (mer 

om detta i avsnitt 2.2). För personer med AST kan dock figurativa uttalanden vara svårtolkade 

                                                                                 
32 Allen, et al. (2016) iPads and the Use of “Apps” by Children with Autism Spectrum Disorder: Do They Promote 

Learning?, s. 1. 
33 Zein, et al. (2016) A Comparison between iPad-Assisted and Teacher-Directed Reading Instruction for Students 

with Autism Spectrum Disorder (ASD)., s. 196, s. 199. 
34 Søby (2015) Children testing tablets and apps, s. 122. 
35 Zein, et al. (2016) A Comparison between iPad-Assisted and Teacher-Directed Reading Instruction for Students 

with Autism Spectrum Disorder (ASD)., s. 207, s. 210. 
36 Allen, et al. (2016) iPads and the Use of “Apps” by Children with Autism Spectrum Disorder: Do They Promote 

Learning?, s. 3. 
37 Zein, et al. (2016) A Comparison between iPad-Assisted and Teacher-Directed Reading Instruction for Students 

with Autism Spectrum Disorder (ASD), s. 198, Søby (2015) Children testing tablets and apps, s. 122. 
38 Persicke et al. (2012) Establishing metaphorical reasoning in children with autism., s. 913. 
39 Chouinard, Cummine (2016) All the world's a stage: Evaluation of two stages of metaphor comprehension in 

people with autism spectrum disorder., s. 107. 
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eller obegripliga40. Icke-språkliga funktionsvariationer som hanterar bl.a. empati, imitation41, 

planering, inhibering och arbetsminne42 är ofta också påverkade. Att övergripande stödja 

kommunikation till personer och elever med AST kräver både interventioner riktade mot icke-

språkliga funktioner och mot språkliga. 

 

Nedan presenteras ett antal forskningsbaserade teoretiska modeller som mer i detalj förklarar 

vilka förutsättningar som skiljer personer med AST från neurotypiska personer. Den första i 2.1.1 

är den minst komplicerade, som huvudsakligen centrerar kring ett begrepp, och är tänkt att 

representera en mer generell och förenklad form av förståelse av personer med AST. De andra 

två i avsnitt 2.1.2 och 2.1.3 nyanserar samma begrepp från avsnitt 2.1.1 och sätter det i en kontext 

av olika specifika neurologiskt betingade brister i hjärnan. 

2.1.1 Theory of Mind 

En förklaringsmodell för skillnaden mellan neurotypiska personer och personer med AST är 

Theory of Mind (ToM), som representerar en central del av funktionsvariationer hos personer med 

AST43. Detta begrepp definieras som en förmåga att ta andras perspektiv och presenteras oftast 

som en kognitiv mekanism som är mycket svår att påverka44. Ett standardiserat test (Sally-Anne 

Testet) finns tillgängligt för att testa personers åtkomst till ToM45. 

 

Det som stödjer begreppets nyckelroll i förklaringsmodellen är kopplingen mellan basala 

språkkunskaper (vokabulär och syntax) och avancerade språkkunskaper (pragmatiska och 

figurativa). Endast genom en samverkan av språkliga processer som vokabulär och syntax, och 

icke-språkliga processer som ToM, nås kontextuell eller figurativ förståelse46. I fallet hos personer 

med AST skulle alltså avsaknaden av denna pragmatiska förmåga förklara en övergripande del av 

funktionsvariationerna. 

 

Modellen har lett till många problematiska begrepp som använts för att beskriva personer med 

AST. Ett av dem är mindblindness som har starka negativa konnotationer och kan leda till att 

beteendevariationer hos personer med AST ses som dysfunktionella, och missa det faktum att 

vissa av dessa variationer är relevanta, meningsfulla och adaptiva47. 

                                                                                 
40 Persicke, et al. (2012) Establishing metaphorical reasoning in children with autism., s. 913, Oberman, et al. (2005) 

EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders., s. 190. 
41 Oberman, et al. (2005) EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders., s. 190. 
42 Kasirer, Mashal (2014) Verbal creativity in autism: comprehension and generation of metaphoric language in high-

functioning autism spectrum disorder and typical development., s. 1. 
43 Ibid., s. 5. 
44 Ranick, et al. (2013) Teaching children with autism to detect and respond to deceptive statements., s. 506. 
45 McGregor, et al. (1998) Transfer of the picture-in-the-head analogy to natural contexts to aid false belief 

understanding in autism., s. 368. 
46 Whyte, Nelson (2015) Trajectories of pragmatic and nonliteral language development in children with autism 

spectrum disorders., s. 4-5, s. 11-12. 
47 Dinishak, Akhtar (2013) A Critical Examination of Mindblindness as a Metaphor., s. 133. 
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2.1.2 Svag central koherens 

En annan förklaringsmodell är den som hävdar att personer med AST bearbetar information 

mellan områden i hjärnan lokalt istället för globalt, vilket kallas svag central koherens. Det förhindrar 

bruket av kontext som stöd i processen till en högre abstraktionsnivå och omvänt. Att förstå och 

delta i sociala praktiker och figurativt språk sker genom interaktioner av många olika förmågor 

som minne, uppmärksamhet, social kognition och socio-kulturell kontext. Detta störs om tillgång 

till global interaktion mellan dessa faktorer är svag. Funktionsvariationer härstammar enligt denna 

modell från en eller fler kompensatoriska adaptioner skapat av en brist i kommunikationen 

mellan en eller flera faktorer, snarare än en direkt koppling mellan faktor och funktionsvariation48. 

Definitionen av ToM förändras inom ramen för denna modell från den nämnda i 2.1.1 till ett 

inlärt operantbeteende49 som skapas och upprätthålls genom interaktioner mellan flera olika faktorer, 

och är istället för ett allt-eller-inget-fenomen en gradskala i effektivitet50.  

 

Som bas för förklaringsmodellen finns t.ex. en studie där deltagarna, som utgjordes av 11 barn 

diagnostiserade med AST enligt DSM-IV, samt 17 neurotypiska barn, behövde lösa uppgifter 

som innehöll 10 lexikaliserade metaforer (dessa skiljer sig från originella metaforer genom 

konventionell integration i språket, vilket i många fall kringgår en viss bearbetningsprocess, samt i 

studiens fall kringgår eventuella problem med metaforers bundenhet till situationella faktorer) 

och 10 lexikaliserade metonymer inlagda i 20 korta historier. Varje historia hade några minimalt 

illustrerade bilder som stöd till tolkningsprocessen. Deltagarna blev filmade, och därefter 

klassificerades deras svar som antingen bokstavligt eller figurativt. I analysen togs sedan den 

kronologiska ålderns värde med (deltagarna var 5–11 år), mental ålder enligt standardiserade 

tester, samt värden från bl.a. ToM-tester51. I relation till de sistnämnda värdena visade inte studien 

på någon koppling, vilket indikerar att ToM inte är det enda som krävs för att bl.a. förstå hur 

figurativt språk förstås och bearbetas av personer med AST. 

 

Personer med AST karakteriseras vanligen av en fördröjd start av språkutvecklingen52 och en 

funktionsvariation i instrumentell användning av pragmatisk information för språklig förståelse53. 

Kombinerat blir resultatet en funktionsvariation i förmågan att integrera sociala faktorer med 

                                                                                 
48 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with 

autism., s. 5, s. 13. 
49 Ranick et al. (2013) Teaching children with autism to detect and respond to deceptive statements., s. 506. 
50 Melogno et al. (2012) Explaining metaphors in high-functioning Autism Spectrum Disorder children: A brief 

report., s. 687. 
51 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with 

autism., s. 6-8. 
52 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with 

autism., s. 1, Akechi et al. (2011) Do children with ASD use referential gaze to learn the name of an objekt? An 
eye-tracking study., s. 1231. 

53 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with 
autism., s. 2. 
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perception-produktion av talat språk54. Det är således en fråga om en annan typ av bearbetning av 

t.ex. pragmatisk information och metaforer, snarare än oförmåga55. 

2.1.3 Spegelneuron dysfunktion och mellanliggande prefrontala cortex 

Två specifika brister i hjärnans funktion har identifierats som möjliga orsaker till 

funktionsvariationer hos personer med AST, men de är ännu inte fullständigt belagda i forskning 

kring socialt och kommunikativt beteende, antagligen för att kompensationerna för dem ser så 

olika ut från fall till fall. Den ena bristen är belägen i hjärnans mellanliggande prefrontala cortex, vilket 

kan resultera i förhindrad tillgång till bred semantisk kunskap56, som t.ex. behövs i bearbetningen 

av metaforer och kontextuell information. På ett generellt plan försvårar brister i området 

samordnandet av funktioner i andra områden i hjärnan. Detta har upptäckts genom 

undersökningar som kräver visuell uppmärksamhet, kognitiv kontroll, språk, minne och ToM, 

där personer med AST under testerna påvisade en reducerad anslutning i hjärnbarken jämfört med 

neurotypiska personer57.  

 

Den andra bristen har att göra med spegelneuroners funktion, som påverkar perception och 

förståelse av motoriska handlingar, samt fyller en nyckelroll i kognitiva processer av en högre 

ordning. En minskad del spegelneuroner har påvisats hos personer med AST genom studerandet 

av handrörelser i relation till kontrollerat framställda stimuli (t.ex. videor av händelser i rörelse, 

videor av studsande bollar, m.m.), där deltagarna var uppdelade likt undersökningsexemplet i 

2.1.1. Under undersökningen registrerades deltagarnas elektriska aktivitet i hjärnbarken med hjälp 

av EEG via elektroder påklistrade på skalpen58. 

 

En konsekvens av brister i dessa två funktionsområden i hjärnan skulle förklara en s.k. centralitet 

av perception, karakteriserat av överkänslighet från alla sinnen, som är typiskt för personer med 

AST. Mer intryck innebär att det är svårare att kontrollera och inhibera dem, vilket i 

förlängningen stör en mer allmän utveckling. Det innebär även att nya beteendemönster för att 

hantera denna variation av perception skapas. Vissa hävdar att studier av dessa beteenden och 

deras funktioner i förlängningen skulle kunna bidra till en förändrad syn på vad intelligens är59. 

2.2 Hur orden låter: olika förståelsevariationer och bearbetningsskillnader 

Det finns forskning som visar att ordinlärning möjliggörs kognitivt via en kombination av 

mentala mekanismer som hanterar deklarativa associationer (förenklat: ytlig ordförståelse) från ord 

                                                                                 
54 Norbury et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4012. 
55 Villiers et al. (2013) Revisiting pragmatic abilities in autism spectrum disorders., s. 253. 
56 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with 

autism., s. 4. 
57 Vissers et al. (2012) Brain connectivity and high functioning autism., s. 607-608. 
58 Oberman et al. (2005) EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders., s. 190-194. 
59 Mottron et al. (2006) Enhanced Perceptual Functioning in Autism: An Update, and Eight Principles of Autistic 

Perception., s. 28, s. 40. 
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och mekanismer som kartlägger semantiska egenskaper i orden. Hos personer med AST skapar 

funktionsvariationen en stark prioritet för det deklarativa och får i vissa fall bl.a. effekten att det 

fonologiska minnet förstärks. Det leder också till en preferens för inlärning av substantiv, och i 

förlängningen till en annan sorts kunskap om ord60.  

 

I exempelvis bearbetningen av en metafor, dvs. figurativa uttryck av typen livet är en resa eller han 

är en stjärna, sker hos alla med neurotypisk utveckling en tolkning av den som bokstavlig och 

figurativ samtidigt. Hos personer med AST tar integrationen av metaforens semantiska relationer 

längre tid, och svårigheter att sortera bort den mindre relevanta/rimliga betydelsen i uttalandet 

förlänger det ytterligare61. För att lösa de lexikala och strukturella ambiguiteterna så är kontexten 

för det mesta nödvändig att använda. För personer med AST, i olika hög grad beroende på 

funktionsvariationer, kan dock kontextuell information istället fungera som en sorts 

överrepresentation som ersätter det abstrakta, lexikala eller semantiska (vilket i vissa fall 

innehåller vital information om semantiska relationer, i andra fall kan definieras som information 

åtkommen genom ToM: se avsnitt 2.1) snarare än att fungera som komplement till 

ambigueringsprocessen62. En annan strategi än den kontextuella är att skapa en visuell bild av den 

abstrakta betydelsen utifrån hur orden låter och upplevs63. Denna strategi kan leda till ovanligt 

kreativa och originella förklaringar av t.ex. metaforer, men även till att unika fraser tolkas 

metaforiskt när de vanligtvis inte gör det64. 

2.3 Stöd till personer med specifika funktionsvariationer 

Det finns möjlighet att underlätta vardagen för personer med AST med undervisningsmetoder 

som stärker förmågan att identifiera semantiska relationer och minskar personens beroende av 

deklarativa associationer (se fig. 2.3B i slutet av detta avsnitt för illustration och exempel av hur 

ett semantiskt fält kan se ut och semantiska relationer inom det). Bl.a. genom färdiga tankekartor65 

och flerdelade frågor kan bearbetning av t.ex. metaforer tränas på ett mer neurotypiskt sätt. Dessa 

metoder kan också förbättra arbetsminne, regelstyrande beteende, visuellt perspektivtagande, 

identifiering av ironi och sarkasm, m.m., utan tillgång till färdigt hjälpmedel66. Det sistnämnda är 

belagt från studier som studerat personer med AST och deras tolkning av metaforer (enkla 

sådana för barn) i intervjuform. I en av dessa, där deltagarna var 5-6 år gamla, användes två olika 

                                                                                 
60 Norbury et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4013-4018. 
61 Chouinard, Cummine (2016) All the world's a stage: Evaluation of two stages of metaphor comprehension in 

people with autism spectrum disorder., s. 109, s. 114-116, s. 119. 
62 Villiers et al. (2013) Revisiting pragmatic abilities in autism spectrum disorders., s. 255. 
63 Johnson (2016) Jag har tänkt på allt., s. 8. 
64 Kasirer, Mashal (2014) Verbal creativity in autism: comprehension and generation of metaphoric language in high-

functioning autism spectrum disorder and typical development., s. 6. 
65 Mashal, Kasirer (2011) Thinking maps enhance metaphoric competence in children with autism and learning 

disabilities., s. 2046., s. 2047. 
66 Persicke et al. (2012) Establishing metaphorical reasoning in children with autism., s. 914, Persicke et al. (2013) 

Teaching children with autism to detect and respond to sarcasm., s. 193, s. 197, Ranick, et al. (2013) Teaching 
children with autism to detect and respond to deceptive statements., s. 504, s. 506. 
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metoder för presentation av uppgiften: den ena en referensinriktad, som t.ex. av frågan “If I say 

the cake was perfume, what do I mean?” som endast lyssnar på svaret utan vare sig belöning eller 

bestraffning från responsen. 

 

Den andra metoden innebar en genomgång av de semantiska relationer som krävs för att förstå 

de specifika metaforerna (fig. 2.3A nedan) genom ledande frågor och eventuellt visuella 

hjälpmedel, och avslutades med positiv belöning när det lyckades. Jämförelser gjordes sedan 

mellan metodernas resultat, som därefter följdes av uppföljningsstudier, som fick positiva 

resultat67. Den andra metoden användes som bevis på att barnens förmåga att resonera 

metaforiskt var permanent förbättrad. 

 

 

Värt att tillägga är dock att personers tolkning av metaforer är djupt beroende av situationen och 

miljön de presenteras i, och att tolkningarna ständigt skiftar utifrån tidigare erfarenhet. I 

naturalistiska sammanhang (t.ex. i vardagliga samtal eller mer formella politiska diskussioner) sker i 

regel mer komplexa användningar och tolkningar än i experimentella vetenskapliga tester på 

grund av sammanhangets olika inhämtningsvillkor, som underbetonar vikten av noggrant 

tänkande och strukturella resonemang68. Snarare än en brist på forskning om metaforer pekar 

detta på en problematik med att separera språklig hantering och pragmatisk hantering: 

språkanvändning och förståelse i en pragmatisk kontext påverkar även den pragmatiska 

kontexten som sådan, och handlar inte uteslutande om språklig förståelse och mekanismer för 

språkligt beteende (mer om detta i avsnitt 3.2). Ovan nämnda forskning har sina begränsningar i 

detta hänseende, vilket främst kan förklaras av att forskningsområdet kring dessa frågor inte är 

                                                                                 
67 Persicke et al. (2012) Establishing metaphorical reasoning in children with autism., s. 916-917. 
68 Dunbar (2001) The Analogical Paradox., s. 329, s. 321, s. 326. 

Fig 2.3A. Persicke, et al. 2012, s. 915. 
Semantiska relationer använda i studien till superhjälte. Stimuli som 

demonstrerar förståelse i svaret längst ned finns i rutorna. 
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tillräckligt utforskat eller att kognitionsforskare ofta inte ser på språkbruk ur ett pragmatiskt 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Spelande: pedagogiskt eller skadligt 

Förutom ovan nämnda stöd- och träningsmetoder för att öka personers förmåga att hantera 

metaforer som är mer eller mindre dialogiskt organiserade (t.ex. fråga-svar), finns även mer 

teknologiskt baserade stödredskap, bland annat inom AKK, som nämnt i avsnitt 1.2.3. De 

högteknologiska stödredskapen för lärande som införts i särskolor (program och appar) är inte 

något isolerat inom skolans struktur utan snarare en följd av bland annat ett mer allmänt krav på 

digital kompetens i samhället. Denna kompetens är tätt sammansluten med en kulturellt och 

historiskt inbäddad variant av läs- och skrivkunnighet för medierade aktiviteter (media literacy)69. 

Detta kallas även ofta för digital literacy eller digital kompetens70. För elever med svårigheter i denna 

variant av läs- och skrivkunnighet finns implikationer inte bara i skolan under lektionen, utan 

även på skolgården71 och i hemmet72. Barn interagerar med andra barn i öppna sociala aktiviteter 

som traditionellt sett varit otillgängliga, och i förlängningen upplöses tydliga gränser mellan bl.a. 
                                                                                 
69 Aarsand, Melander (2015) Appropriation through guided participation: Media literacy in children's everyday lives., 

s. 20. 
70 Se moduler för digital kompetens på skolverkets hemsida lärportalen, pressmedelande om stärkt digital kompetens 

i läroplaner och kursplaner på regeringens hemsida samt beslut om nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet på regeringens hemsida. 

71 Aarsand (2010) Young Boys Playing Digital Games., s. 45-48. 
72 Aarsand, Aronsson (2009) Gaming and Territorial Negotiations in Family Life., s. 509. 

Fig 2.3B. Geeraerts 2010, s. 69. 
Förenklad illustration till semantiskt fält av franskans skönhet enligt 

lingvisten Otto Ducháček. Ju närmre den centrala kärnan ett ord är, ju 
större status i sin semantiska relation har det till begreppet skönhet. 
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offentligt och privat, och åldersskillnader73. Detta försvårar uppgiften inte bara för forskare inom 

fältet74 men även för föräldrar och lärare som försöker att utföra sin rolls uppgift optimalt, utifrån 

regler för vad som är optimalt, konstruerade genom interaktioner i mer avgränsade sociala 

aktiviteter, t.ex. mellan lärare-lärare (enligt läroplan, moraliskt, etc.) eller föräldrar-föräldrar (god 

förälder, uppfostran, etc.). 

 

Närliggande dessa appar är de mer etablerade TV-spelen (digitala interaktiva program), som ofta 

associerats i nyhetsmedia till negativa effekter på barns hälsa, t.ex. fetma, beroende och våld. 

Bland föräldrar och lärare görs försök att etablera identifiering av seriösa spel, ofta med tydlig 

pedagogisk kvalité, och att införa restriktioner kring problematiska spel som media informerat 

dem om, som ofta anses som slöseri med tid eller skadligt för barnens mentala hälsa75. Deras 

huvudsakliga verktyg för reglering av dessa restriktioner är att aktiviteten ofta kräver tillgång till 

dyr teknologi, och tidsrestriktioner av olika utrymmen i hemmet76 (som i sin tur kämpas mot av 

den yngre generationen genom att spendera mer tid i utrymmen utanför föräldrars kontrollerande 

blickar, vanligast sovrum77). I takt med ovan nämnda sociala gränsupplösningar och begränsad 

kunskap om dels innehållet i dessa interaktiva program men även långvariga effekter av deras 

användning blir både regleringen av restriktioner och etablering av seriösa spel en mycket svår 

uppgift. 

 

Ofta förbises positiva eller meningsskapande effekter av spelandet. I takt med teknologins 

utveckling har gränsen mellan formell skolpedagogik och informell hempedagogik blivit alltmer 

suddig, vilket den yngre generationen utnyttjar till sin fördel. Barnen kan genom en praktik 

bunden till de digitala verktygen inom och mellan flera gemenskaper samarbeta i sub-lärande 

aktiviteter, och genom lekande med verktygen hemma kringgå behovet av att lära sig användning 

av dem i skolan78. Framgångsrika försök kopplat till läs- och skrivkunnighet har även gjorts 

genom undersökningar att engagera barn i skapandet av berättelser, och i förlängningen läs- och 

skrivaktiviteter, genom multimodala elektroniska medel. Detta, hävdar Lantz-Andersson m.fl. i 

samma undersökning, hjälper också barns förståelse av sammanhang79. Undersökningarna 

handlade bland annat om en app som innehöll flera rutor, symboliserande delar av ett oskrivet 

narrativ, och hur användaren använder dessa för att foga in egna eller färdigritade bilder, ljudklipp 

eller text som representation för förlopp i den. Det finns även studier som visar på skolans 

digitala resursers potential att utöka användarnas kognitiva tillgång till olika lärandeprocesser med 
                                                                                 
73 Aarsand (2016) Children’s media practices: challenges and dilemmas for the qualitative researcher., s. 92, s. 95, 

Aarsand, Aronsson (2009) Gaming and Territorial Negotiations in Family Life., s. 497. 
74 Aarsand (2016) Children’s media practices: challenges and dilemmas for the qualitative researcher., s. 96. 
75 Aarsand (2011) Parenting and Digital Games., s. 319-326. 
76 Aarsand, Aronsson (2009) Gaming and Territorial Negotiations in Family Life., s. 499. 
77 Aarsand, Melander (2015) Appropriation through guided participation: Media literacy in children's everyday lives., 

s. 30. 
78 Ibid., s. 20-21, s. 25-28. 
79 Skantz Åberg et al. (2015) Children’s digital storymaking The negotiated nature of instructional literacy events., s. 

186, s. 170. 
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hjälp av olika verktyg inbakade i programmen80. Dessa ställs av andra forskare i relation till många 

hinder för att de realiseras, bland annat skolans ekonomiska resurser81 och otillräckligt 

framhävande eller uppmuntrande från omgivningen av barnens förmåga att själva leta, hitta och 

bruka dessa verktyg82. 

2.5 Sammanfattande reflektioner om funktionsvariationer och spelande 

Mot bakgrund av det aktuella forskningsläget kring kognitiva utmaningar för personer med AST 

och spelande som sociokulturell och interaktionell aktivitet blir det relevant att vidga diskursen av 

vad som identifieras som accepterat språkbruk och social interaktion. Att från en position som 

observatör få en förståelse av funktionsvariationer hos personer med AST, och sedan försöka 

lösa vad som uppfattas som problem, gör både personer med AST och deras omgivning en 

otjänst. Att verkligen förstå funktionsvariationer innebär att tydligt identifiera begränsningar, och 

därefter se meningen i adaptiva beteenden som skapats. På samma sätt kan en förståelse av 

begränsningar inom vad som identifieras som accepterat språkbruk och social interaktion, och av 

meningen i det som alltför ofta antingen ignoreras eller uppfattas som utanför den, leda till att 

stärka elevers stöd av utveckling som individer. 

 

Spelande tillhör en framväxande passion och är en stor del av många elevers liv, och det finns en 

potential i elektroniska mjukvaror som används för att underlätta verksamheter i skolor. Precis 

som funktionsvariationer hos personer med AST bör de ses som komplement till alternativa sätt 

att förstå världen som ibland tydligt kan framhäva saker i den som icke-spelande personer missar. 

Beteenden kopplat till spelande kan i längden användas som resurser och stödja utvecklingen av 

skolans pedagogiska arbete. För att detta ska ske behövs mer kunskap om utformningen av de 

elektroniska mjukvarorna, samt deras didaktiska möjligheter. 

 

Denna studie är tänkt som ett bidrag i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete, genom att 

analysera innehållet i appar som används i språkundervisning, samt diskutera vilken potential de 

har att stödja elevers språkutveckling, deras brister, och potentiella förändringar av deras form 

när den tänkta användaren är en person med AST. Dessa potentiella eller relevanta förändringar 

av form kan innebära att bättre stödja konsekvenser av t.ex. svag central koherens (se avsnitt 

2.1.2), samt i vilken utsträckning funktionsvariationer som t.ex. att nå förståelse genom ökad 

hantering av fonologiskt minne (se avsnitt 2.2) uppmanas att användas. 

                                                                                 
80 Engström (2008) Eh, they even have a special tool, did you see that? Affordances in digital learning resource 

mediated interaction., s. 7, s. 11, Molin, Lantz-Andersson (2016) Significant structuring resources in the reading 
practices of a digital classroom., s. 149. 

81 Engström (2008) Eh, they even have a special tool, did you see that? Affordances in digital learning resource 
mediated interaction., s. 5, s. 7. 

82 Molin, Lantz-Andersson (2016) Significant structuring resources in the reading practices of a digital classroom., s. 
138-143, Sparrman, Aarsand (2009) Review and Commentary., s. 303-305. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan i avsnitt 3.2 redogörs teorin som används till studien. Eftersom den är relativt komplex 

kommer först att presenteras en kort och fragmentarisk historisk översikt av förklaringar till 

metaforer i avsnitt 3.1, för att underlätta förståelsen av teorin i 3.2 samt ge den en kontext. 

Teoretiska perspektiv i 3.1 är med andra ord inte brukade i studien. I avsnittet 3.2 har jag valt att 

kursivera de begrepp som används senare i studien. Övriga begrepp som inte är kursiverade 

nämns för att göra de kursiverade begripliga. Många av teorins begrepp har jag valt bort och 

andra har jag förenklat en aning, eftersom min användning av teorin är begränsad och anpassad 

till personer med AST (se 5.3.1). Denna kursiveringsregel är alltså ett undantag från resten av 

uppsatsen, men kommer även att användas i avsnitt 5.3.1 och kapitel 6. För att underlätta 

förståelse av teorin ytterligare, har jag gjort en övergripande beskrivning av teorin, som 

presenteras innan avsnitt 3.2.1. 

3.1 Bakgrund till språkfilosofiska perspektiv på metaforer 

Teorin som redogörs i avsnitt 3.2 ersätter flera konventionella redovisningar om hur metaforer, 

analogier och grammatik definieras och integreras kognitivt. Detta avsnitt kan ses som en kort 

variant av begreppshistoria83 kopplat till metafor, ett exempel på figurativt språk. 

3.1.1 Konventionell tolkning av bokstavlig betydelse 

Den mest klassiska teorin om metaforer kommer från Aristoteles, ”A är B”, som i Shakespeares 

”Julia är solen”. Teorin bygger på att metaforen sker i en riktning, och att mottagaren av den 

jämför begreppen sinsemellan och letar efter likheter, som måste finnas. Aristoteles presenterade 

den i kontexten av retorik, där det var ansett som något man skulle använda med försiktighet: 

estetiskt vackert men förledande för mottagaren, och som skulle framförallt undvikas i 

vetenskaplig litteratur. Den logiska positivismen följer denna logik: Carnap, t.ex. skulle kalla 

metaforer för metafysiska meningslösa satser84. Teorin blev senare kallad comparison theory. 

 

Comparison theory har kritiserats med argumentet att tolkningen av även en simpel metafor sker 

för det första åt båda hållen, och för det andra så behöver de jämförda delarna inte ens dela 

likheter med varandra. En jämförelsestudie av delarnas likheter är bara en av många processer 

som sker i tolkandet av en metafor85, en process som är subjektiv och kulturell86. 

 

                                                                                 
83 Bergström, Boréus (2012) Textens mening och makt., s. 177-180. 
84 Gilje, Grimen (2011) Samhällsvetenskapernas förutsättningar., s. 60. 
85 Gibbs (2006) Metaphor: Psychological Aspects., s. 47. 
86 Blasko (1999) Only the tip of the iceberg: Who understands what about metaphor?, s. 1680. 
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Den kulturella aspekten får liknande problematiska konsekvenser för tolkandet av bokstavligt 

språk. En enkel logisk slutledning skulle enligt denna teori kunna identifiera metaforer: 

påståendet Julia är solen är logiskt falskt, men förvandlingen till en liknelse, Julia är som solen, har 

möjligheten att vara sant och är inte längre en metafor. Bergman argumenterar för att metaforer i 

vissa kulturella sammanhang kan vara sanna. Julia är solen kan tolkas som bokstavlig och sann 

(namnet på en sol i rymden), satsen the painting is blue kan tolkas metaforiskt samtidigt som den 

visar något i tavlan som är sant. Bergman hävdar att vad som är metaforer helt enkelt är beroende 

av att en metaforisk tolkning av betydelsen skett, och att förvirring uppstår om man inte tar detta 

i åtanke. 87 

3.1.2 Den konceptuella metaforteorin 

1980 förändrades synen på metaforer inom lingvistiken drastiskt, delvis på grund av det stora 

inflytandet av Lakoff och Johnson och deras konceptuella metaforteori (på engelska conceptual metaphor 

theory88: CMT), som presenteras nedan. Teorin är resultatet av ett samarbete mellan lingvister och 

psykologer, och kan ses som en sorts tidig upplaga av CBT. Värt att tillägga är dock att CMT har 

vidareutvecklats på annat håll och fortfarande används. 

 

Enligt teorin är s.k. konventionella metaforer ett resultat av underliggande s.k. begreppsmetaforer som 

finns i vårt medvetande, där s.k. basala metaforer är en typ av dessa. Begreppsmetaforerna är ett 

resultat av underliggande kroppslig kunskap som formats genom kartläggning av kognitiva 

modeller från en domän till en annan89. Uttrycken i vårt språk är på en annan nivå än den 

konceptuella produkten av en komplex omedveten process. 

 

En av deras förklaringsmodeller är exempelvis: när engelsktalande ska förstå teorier, generellt, 

sker en automatisk kartläggning med hjälp av den basala metaforen som finns inkodad i den 

engelskspråkiga kulturen, THEORIES AND ARGUMENTS ARE BUILDINGS (begreppsmetaforer skrivs 

med kapitäler). Bevisen tar de ur idiomatiska uttryck som “Is that the foundation for your 

theory?”, “The theory needs more support.”, “The argument is shaky”, “We need some more 

facts or the argument will fall apart”90. 

 

Teorin motsäger det ännu tidigare gjorda antagandet av metaforer som enbart ett lexikalt 

fenomen91. Övergången kan även uttryckas, enligt vissa92, att de har gått från en objektivistisk syn 

till en subjektivistisk (dock är teorin fortfarande kognitivistisk i den meningen att informationen 

bearbetas i hjärnan). Vissa conceptual metaphor teoretiker hävdar också, i förlängningen, att döda 

metaforer (stelnade, historiska) inte finns. Hävdar man att de finns så sker lärandet av uttryck som 
                                                                                 
87 Bergmann (1979) Metaphor and formal semantic theory., s. 214. 
88 Lakoff, Johnson (1980). Metaphors we live by., s. 1. 
89 Ibid., s. 56-58. 
90 Ibid., s. 46. 
91 Coulson (2006). Metaphor and Conceptual Blending, s. 33. 
92 Broady (1998) Läsestycken för samhällsvetare., s. 33. 
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kick the bucket som en helhet. Även perspektiv som nämns nedan i avsnitt 3.3 har liknande syn på 

idiomatiska uttryck. Explicit så talas det inte om detta i teorins originalversion, men implicit 

medför argumentationen en liknande slutsats. Från Metaphors we live by: “They are ‘alive’ in the 

most fundamental sense: they are metaphors we live by. The fact that they are conventionally 

fixed within the lexicon of English makes them no less alive”93. 

 

Anledningen till att vi inte märker och uppmärksammar dem är att de är en etablerad del av vårt 

omedvetna94. Det som inte är metaforer är: “To the extent that a concept is understood and 

structured on its own terms – without making use of structure imported from a completely 

different conceptual domain”. Till exempel: fysiska objekt som stenar, träd, armar, ben, plantor, 

eld, sömn, dag, natt, hetta, köld 95.  McClone beskriver övergången i synen på metaforer och språk 

som detta leder till: “hyper-literal model of metaphor understanding to a hyper-metaphoric 

construal of literal language”. Detta är en av de största svagheterna hos CMT och leder, 

kombinerat med de konceptuella metaforerna, till ett cirkel-resonemang i applikationen av teorin 

på empiri96. T.ex: vi lär oss teorier och argument genom konceptet byggnader för att vi förstår 

teorier och argument genom byggnader. Tanke förklaras genom språk som inlärning till språk. 

3.1.3 Diskursteori och metaforer 

Socialkonstruktionismen uppkom från filosofer som bl.a. Berger och Luckmann97. Deras teori bygger 

på en interaktionistisk syn på samhället där begreppet jag (subjektet) är ett resultat av 

intersubjektivt samspel, en social och historisk produkt i en successiv internalisering och 

externaliseringsprocess98. Det socialt objektiva formas till struktur när det är förgivettaget. Burr 

karakteriserar denna med fyra premisser: en kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och 

kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer, samband mellan kunskap 

och social handling99. Kunskap bortom den mänskliga konstruktionen och upplevelsen av 

verkligheten finns inte i socialkonstruktionismen, endast kunskap om hur vi själva förstår och 

agerar i den100. 

 

Ett fält som har tydliga kopplingar till socialkonstruktionismen är diskursteorin, där man 

fokuserar på språket och hur det används för att upprätthålla makt, där man kan studera saker 

såsom delar av psykologins diskurs (framförallt den medicinska) tidigare bidragit till att förtrycka 

s.k. idioter och sinnesslöa101. Jörgensen och Philips definierar termen diskurs som ”ett bestämt 

                                                                                 
93 Lakoff, Johnson (1980). Metaphors we live by., s. 55. 
94 Ibid., s. 9 (preface). 
95 Lakoff, Turner (1989) More than cool reason: a field guide to poetic metaphor., s. 57. 
96 McGlone (2007) What is the explanatory value of a conceptual metaphor?, s. 115, s. 123. 
97 Berger, Luckmann (1979) Kunskapssociologi., s. 1. 
98 Ibid., s. 191-200. 
99 Jörgensen, Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod., s. 11-12. 
100 Hacking (1999) The social construction of what? 
101 Frithiof (2007) Mening, makt och utbildning: Delaktighetens villkår för personer med utvecklingsstörning., s. 40, s. 47, s. 49. 
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sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”102. Utgångspunkten för vad som är 

en diskurs är således epistemologisk i den bemärkelsen eftersom fokus ligger på hur vi når 

kunskap om verkligheten. Den är ontologisk i sin relation till språket, och hur det formar och 

begränsar vår verklighet103. 

 

Ett exempel på en teori inom det diskursteoretiska fältet är Laclau och Mouffes. Deras post-

marxistiska radikaldemokratiska idéer handlar om att utöka en liberaldemokratisk ideologi104, 

enkelt uttryckt ”ändra systemet inifrån” (mina ord), och en stor del av deras projekt handlar om 

att ändra synen på språk. Likt Berger och Luckmanns begrepp jag blir det etablerade språket 

konkret och annat kategoriseras som metaforer, vilket Laclau och Mouffes teori ställer sig emot. 

”Synonymi, metonymi, metafor är inte längre tankeformer som lägger en ytterligare betydelse till 

en ursprunglig, konstitutiv bokstavlighet hos de sociala relationerna; istället är de delar av det 

ursprungliga området där det sociala konstitueras”105. Målet som Laclau och Mouffes teori 

uppmanar till är att göra rätt saker konkret, och att hålla sig borta från figurativt språk. 

 

Inom denna ram liknar diskursbegreppet, om än mer nyanserat, begreppsmetaforer i conceptual 

metaphor theory’s ram, en förklaring till språkligt beteende. Det ringar in en specifik förståelse av 

världen genom en begreppsmetafor, eller med hjälp av en specifik diskurs och är ett exempel på 

hur metaforer använts i vetenskapen tidigare. Jag kommer dock inte använda diskursbegreppet i 

studien nedan, men eftersom CBT är grundad i forskning om metaforer från kognitiv lingvistik så 

sker ibland en överlapp med diskursanalysen, eftersom de delar vissa likheter106. Värt att nämna är 

att Berger och Luckmanns dialogiska syn på interaktion liknar Norén och Linells (nämnd nedan i 

avsnitt 3.3), som jag kommer att använda. 

 

3.2 Blendmodellen 

Fauconnier och Turners blendmodell är en kognitiv-lingvistisk teori som försöker kartlägga det vi 

vanligtvis kallar mentala processer, och den kommer här att användas bl.a. för att belysa kognitiva 

tillgångar som apparna kräver av användaren och nyansera förståelsen av apparnas innehåll i 

relation till den språkinlärningsprocess som de är tänkta att stödja. En kognitiv tillgång är ungefär 

samma sak som kognitiv förmåga, skillnaden är att förmågor görs möjliga genom en eller flera 

tillgångar. 

 

                                                                                 
102 Jörgensen, Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod., s. 7. 
103 Ibid., s. 10. 
104 Laclau, Mouffe (2008) Hegemonin och den socialistiska strategin., s. 241. 
105 Ibid., s. 164. 
106 Bergström, Boréus (2012) Textens mening och makt., s. 279, s. 304. 
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Teorin utgår från att alla områden av tänkande har en djupt social karaktär, kopplat till identitet 

och sociala handlingar. Sociala interaktioner kräver fantasi och kognitiv förmåga att bearbeta och 

aktivera rätt information i hjärnan av relevans för sammanhanget. Hjärnans förmåga att 

kombinera mentala representationer från vitt skilda fält sker väldigt ofta som komplement till 

snabbt, komplicerat handlande. Denna förmåga karakteriseras av bl.a. en växelverkan mellan det 

inre och det yttre: Hjärnan och fantasin är djupt bunden till omgivningen och dess betingelser, men 

dessa betingelser aktiverar sedan ett led av mentala representationer, vitt skilda från 

omgivningens karaktär, vars huvudsakliga syfte är att maximera effektivitet att handla och agera i 

den givna omgivningen. Exempel på en sådan omgivning skulle kunna beskrivas i form av 

diskurs, praktik, social interaktion, läsandet av en bok m.m. 

 

Eftersom det enligt CBT är väldigt resurskrävande att tänka på grund av ovan nämnda principer 

och begränsningar så skapas ny mänsklig mening och struktur, vars huvudsakliga syfte är att skära ned 

på mängden information att bearbeta till rätt handlande. Nya möjliga kombinationer formas hela 

tiden, och genom en växelverkan mellan erfarenhet och inhibering av den formas vårt beteende, 

vilket resulterar i rutinisering och skapande av mönster. Teorin motsäger inte humanistiska 

perspektiv på meningsskapande och social organisation, som vissa andra kognitiva modeller. Den 

hävdar likt många sociologiska teorier att sociala och kommunikativa strukturer och institutioner 

finns i den meningen att de ständigt reproduceras, och är så djupt rotade i vårt medvetande och 

handlande att de inte kan separeras från det. Överförande av information genom t.ex. 

kommunikation blir i grunden något som aldrig någonsin kan göras i fullständig fullbordan. 

3.2.1 Analys av form 

Teorin strävar efter att systematisera och förstå delar av tankeprocesser107. Den belyser hur vi 

återanvänder, och integrerar information från våra hjärnor som är relevant108 för kontexten. För 

att kringgå psykologiskt konstituerande begränsningar109 använder vi metoder skapade genom 

fantasifulla, tillfälliga110, bearbetningar111, istället för att endast återanvända tidigare kända 

handlingar utan modifikation112. Mening skapas enligt teorin inte endast genom abstrakta regler i 

hjärnan, ej heller av en interaktion av konkreta betydelser113, utan genom en smärtsam, 

oförutsägbar och rörig process114 av aktivering och sammankoppling av små konceptuella paket. 

Mening i teorin är alltså överordnat både abstrakta regler i hjärnan och konkreta betydelser 

utvunna från en kontext. Dessa paket, som också kan identifieras som neuronala 

sammansättningar, är av långtids-minne-karaktär med innehåll av schematisk-115, episodisk-, spatial-, 
                                                                                 
107 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 365, s. 4. 
108 Ibid., s. 328-336. 
109 Ibid., s. 310. 
110 Ibid., s. 68. 
111 Ibid., s. 164. 
112 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 21, Fauconnier (2001) Conceptual Blendning and Analogy., s. 279. 
113 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 69. 
114 Ibid., s. 72. 
115 Ibid., s. 40, s. 102, s. 47, s. 119. 
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kunskaps- och händelseinformation116. När processen är färdig bildas ett antal nya strukturer i 

ständig förändring117. Hjärnan ses här som starkt kopplad och sammankopplad med ständigt 

skiftande aktiveringar118. 

3.2.2 Språk och metafor 

Fauconnier och Turners teori motsäger vissa befintliga förklaringar (se nedan, avsnitt 3.2.1) av 

hur metaforer, analogier och grammatik definieras och bearbetas119. Analogi, och i förlängningen, 

metafor, karakteriseras i teorin som en och samma underliggande egenskap i alla mänskliga språk 

som används både av barn och vuxna långt innan språk börjar att användas120. Egenskapen går 

inte enligt teorin att precisera grammatiskt121. För att förklara specifika typer av bearbetning 

används olika nätverksmodeller (liknar Lakoff och Johnssons begreppsmetaforer, se 3.1.2) , vilket är 

typer av lokala sammankopplingsmetoder i olika komplexitets- och abstraktionsgrad. Detta 

ersätter den konventionella åtskillnaden mellan konkret och figurativt språk och kategoriserar 

dem inom samma kognitiva process122. Språk ses inte som något som representerar mening direkt, 

utan istället något som systematiskt ger anvisningar till konstruktionen av mening, ofta en specifik 

typ av meningskonstruktion eller en kombination av flera scheman för meningskonstruktion123. 

Denna specifika meningskonstruktion kallar Fauconnier och Turner integrationshändelse124. 

Symbolerna i sig själva ger väldigt lite information till denna konstruktion125 och förutsätter 

psykologisk tillgång till ett visst schema, och säger heller ingenting om den nya strukturen som 

skapas126. Språk, hävdar teorin, är endast användbart som kognitivt verktyg om det tillåter ett 

begränsat antal av kombinerbara symbolformer, annars skulle det kognitiva systemet i sin helhet 

överbelastas av information127. 

3.2.3 Identitet och mening 

En ytlig biprodukt av analogi är strukturell identitet, som finns bakom gömda lager av struktur128. 

Mycket av det som vi karaktäriserar som viktigt tänkande sker utanför vårt medvetande. Allt vårt 

handlande, t.ex. i sociala interaktioner, kräver inte en lång tankeprocess, utan förklaras i 

vardagstal genom intuition etc. Den vardagliga kapacitet som används för handlandet kan vara 

det mest komplicerade129. Hur synligt tänkandet är för vårt medvetande behöver inte vara en 

                                                                                 
116 Ibid., s. 350. 
117 Ibid., s. 11. 
118 Ibid., s. 22. 
119 Ibid., s. 55. 
120 Ibid., s. 17, s. 215. 
121 Ibid., s. 25, s. 64, s. 360-362, s. 369. 
122 Ibid., s. 119-141, s. 154. 
123 Ibid., s. 142-148. 
124 Ibid., s. 49. 
125 Ibid., s. 146. 
126 Ibid., s. 159, s. 167, s. 147. 
127 Ibid., s. 179. 
128 Ibid., s. 12-13, s. 35. 
129 Ibid., s. 33. 
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indikator på tänkandets komplexitet130. På grund av psykologiskt konstituerande begränsningar 

sker hela tiden en balans mellan återanvändbar schematisk information och komprimering av dem131, 

med andra ord en ransonering av minne. Ur detta skapas karaktärer, som kan handla med samma 

egenskaper i alla scheman132. Karaktärer med viss identitet appliceras på den fysiska verkligheten i 

s.k. materiella ankare, ofta med påhittade egenskaper (ej baserat på fakta, eller alls i själva 

objektet)133. Dessa ankare kan appliceras på vilka objekt i världen som helst, t.ex. en sten, andra 

människors kroppar, och illustrationer av ansikten. Karaktärer är inte separerade från scheman och 

tvärt om134, och kan aldrig bli en renodlad abstraktion135. Karaktär och identitet är 

sammankopplat136 och ger anvisningar till en ny meningskonstruktion bortom sig själv137, genom bl.a. 

en sammansmältning av handlingar och sinnesintryck kopplat till verkan (”effekt i orsaken”), 

vilket inom teorin ses som en central funktion i vårt medvetande138. 

 

För att klargöra skillnaden mellan schema och komprimering kan det svenska alfabetet användas som 

exempel. Den schematiska informationen är ordningen på bokstäverna, att de är 29 st, 

bokstävernas visuella och/eller auditiva egenskaper för att identifiera ordningen, etc. Komprimering 

av alfabetet skulle kunna åstadkommas med ordet alfabet. Samma komprimering skulle kunna vara 

del av ett annat schema som också bygger på 29 st enheter i en viss ordning, där alfabet har samma 

funktion som bokstav C har i alfabet schemat. För att förklara detta andra schema skulle en historia 

kunna användas, där alfabet är namnet på en karaktär som står i ett led av 28 andra personer. 

3.2.4 Mentala rymder 

Den verktygslåda som teorin erbjuder används för att illustrera hur tankeverksamheten sker i ett 

givet, kontextuellt ögonblick. För lokal förståelse och handling bildas tillfälliga mentala rymder139 

som kopplar samman information av episodisk, spatial, kunskaps- och händelsekaraktär140 (se figur 

4.1.4A).  

 

 

                                                                                 
130 Ibid., s. 68, s. 105. 
131 Ibid., s. 336, s. 159, s. 237. 
132 Ibid., s. 253. 
133 Ibid., s. 245. 
134 Ibid., s. 215, s. 253. 
135 Ibid., s. 262. 
136 Ibid., s. 255. 
137 Ibid., s. 277, s. 90. 
138 Ibid., s. 77, s. 78, s. 96. 
139 Ibid., s. 40, s. 102. 
140 Ibid., s. 350. 
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Denna mentala rymd interagerar med nya inmatningsrymder141: de kan skiljas åt i sin utsträckning i 

otroliga variationer142 och är direkt hämtade ur kontexten personen befinner sig i. Jämförelse 

mellan inmatningsrymder och den mentala rymden görs med hjälp av en generisk rymd med mycket 

begränsad information, skapad endast för en specifik kontext, för att lätt kunna se vad de 

inmatningsrymder som behöver bearbetas har gemensamt143, en sorts vag sketch. Till sist görs en 

blendning som bevarar relevant information i en enhetlig mental rymd, och som resultat får en ny 

struktur. I fig. 3.2.4A illustreras den nya strukturen med prickar i blendrymden i en formation som ej 

existerar i de båda separata inmatningsrymderna, men som likväl är samma sorts prickar. Inre rymd är 

information inuti en mental rymd – yttre-rymd refererar till informationen utanför eller mellan alla 

mentala rymder. I fig. 3.2.4A representerar prickarna inre-rymd information. Den nya mentala rymden 

som blendningen skapat har prioritet över inmatningsrymderna i långtidsminnet. Dessa blendningar 

uppstår i ett nätverk av konceptuella integrationer av mentala rymder, som befinner sig i en yttre-rymd144. 

Ett sådant nätverk skulle kunna illustreras genom en formation av prickar, där varje prick 

representerar en färdig blend. Detta nätverk av konceptuella integrationer arbetar för att göra dessa 

mentala rymder skapade av blendningar snabbåtkomliga och användbara145, och nya blendningar arbetar 

inom/under dessa förutsättningar. Blendar får sin kraft huvudsakligen genom att fungera över 

oförenliga rymder146. Begreppet kategori definieras kunskapsteoretiskt i teorin som inre-rymd 

relationer147. Observera att figuren endast är en schematisk modell av en minimal blendning, med 

endast två inmatningsrymder. Antal inmatningsrymder och deras karaktär varierar i hög grad. 

Fauconnier och Turner presenterar fyra av de vanligaste nätverksmodellerna som används i vår 

                                                                                 
141 Ibid., s. 40. 
142 Ibid., s. 103. 
143 Ibid., s. 47, s. 41, s. 105. 
144 Ibid., s. 42, s. 47. 
145 Ibid., s. 60. 
146 Ibid., s. 87. 
147 Ibid., s. 99-100. 

Fig. 3.2.4A. Fauconnier, Turner 2003, s.46. 
Komprimerad, minimal blendning. 
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vardag när vi utför blendningar, baserat på deras undersökningar, och kallar dessa simplex, mirror, 

single-scope och double-scope148. I metodkapitlets avsnitt 5.3.1 presenteras tre av dem mer 

utförligt. Den fjärde, mest avancerade varianten, double-scope, samt komplex användning av 

nätverksmodellerna i sekvens är utanför studiens omfattning. En sådan sekvens skulle kunna 

innebära att rymder bearbetas övergripande enligt en simplex nätverksmodell, men kräver en double-

scope blendning i en av inmatningsrymderna. 

3.2.5 Nya mänskliga strukturer och mening 

Resultatet av blendning blir alltså någonting som inte finns i de separata inmatningsrymderna149, och 

kallas inom teorin för en ny, mänsklig och kontextbaserad struktur. Egenskaper hos denna struktur är 

komposition, elaboration, komplettering och modifikation150. Identitet, den mest basala inre- och 

yttre-rymd relationen151, blir senare ett resultat av detta, och kombinerat med tid-, rymd-, förändring, 

del/hel-, representation, roll-, analogi/disanalogi152-, egenskap-, likhets-, kategori-, relationer153 

skapas en ny mening. Innehållet i dessa nya mänskliga meningsstrukturer, hävdar teorin, är 

omöjliga att härleda från generella, teoretiska principer i sig själva154. Strukturerna är begripliga 

tack vare en ständig komprimering och uppackning av inre- och yttre-rymd relationer155 i samspel med 

den aktuella kontexten som aktiverat dem. 

 

En metafor som författarna av teorin lånar av John Searle för att illustrera nya mänskliga strukturer 

och mening är fotboll och språk. Det som räknas som fotboll är huvudsakligen dess specifika, 

konstitutiva regler. För att hävda att man spelar fotboll krävs rätt typ av fält, rätt antal spelare, rätt 

positioner, rätt slags boll etc. Dessa regler kommer dock inte att berätta vad du kommer att se 

under en match. Med den kulturella utvecklingen av spelet förekommer unika regler organiskt, 

t.ex. inte skjuta på bollen på fel sätt, inte ramla på bollen hela tiden, inte sitta ned under matchen 

och beundra motståndaren. Att lära sig spela fotboll kräver deltagande i denna utveckling, även 

om det inte står någonstans i dess konstitutiva regler, och utvecklingens nya regler är mer 

utförliga och komplicerade än de konstitutiva. Spelets konstitutiva regler och dess mänskliga regler 

(strukturer), räcker dock heller inte för att förutspå en fotbollsmatch. Ingen match är densamma, 

detta ger matcherna en ny mänsklig mening. Precis som språk består och begränsas av grammatiska 

mönster och ordförråd har dess talare utvecklat ett omfattande system av vad som kan sägas till 

vem och under vilka omständigheter (pragmatik). Trots att du känner till systemet kommer du 

inte kunna förutsäga vad som sägs på nästa lunchrast, vilket ger kommunikationen ny mening156. 

 
                                                                                 
148 Ibid., s. 119. 
149 Ibid., s. 48. 
150 Ibid., s. 42, s. 47-49, s. 63, s. 345. 
151 Ibid., s. 95. 
152 Ibid., s. 99. 
153 Ibid., s. 96-100. 
154 Ibid., s. 89-90. 
155 Ibid., s. 110. 
156 Ibid., s. 310-311. 
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Kulturer har enligt teorin en inherent tendens att vilja blockera ett stort utbud av komplicerade 

blendningar, för att inte överbelasta invånare. Författarna liknar detta med en trafikkorsning: det är 

förbjudet att köra mot rött, även om inga bilar eller gångtrafikanter är i närheten. Som bilist är det 

lättare att alltid stanna för rött än att potentiellt ta tillfället i akt och köra när ingen är i närheten. 

Lösningen är mäktig till graden av förtryckande, men antas på grund av att den förhindrar 

katastrofer157. Denna tendens att undvika överbelastning genom rutinisering appliceras även inom 

vetenskapen, som är en del av vår kultur (se avsnitt 3.2 och 5.5). Författarna kallar blendningar för 

”hjärtat i fantasi”158 – ett exempel kan vara att barn brukar karaktäriseras som fantasifulla, men i 

samma veva omogna. 

3.2.6 Blendningens principer 

Det huvudsakliga syftet med blendningar, eftersom de alla är meningsorienterade, är att 

åstadkomma en ny mänsklig dimension och mening. Detta görs med underordnade syften i samarbete159. 

Dessa underordnade syften är följande: förenkla vad som är diffust, åstadkom generaliserbar information, 

förstärk element som liknar varandra160, kom fram till en berättelse, samt gör många till en161. De 

underordnade syftena är inte ordnade hierarkiskt inbördes, utan tävlar i regel för dominans, så det 

är vanligt att ett syfte får överhanden i en specifik situation162. Dessa syften kan enligt teorin hittas 

i alla mänskliga områden i ett samhälle: politik, religion, vetenskap, konst, sport, etc.163 

 

För att uppnå dessa syften följer alla blendningar en mängd principer, och precis som de 

underordnade syftena är de inte ordnade hierarkiskt, utan tävlar i regel för dominans. Nedan 

presenteras de sammanfattat översatta av mig med utgångspunkt Fauconnier och Turners egna 

ord, och bör uppfattas som de konstitutiva regler (se 4.1.5 ovan) som blendningar opererar kring. 

Meningarna kan tyckas en aning förvirrande, då de är uttryckta i en språklig form som liknar 

instruktioner till programmering och är mycket begreppstunga (teorin har vissa rötter i forskning 

om artificiell intelligens). Som nämnts i början av det här kapitlet är kursiverade ord de som jag 

kommer att använda senare, och varje princip ses som ännu ett begrepp i teorins verktygslåda. 

Principerna ger en inblick i teorins helhet, som är ännu mer komplicerad än presentationen i detta 

avsnitt ger sken av, och samtidigt mycket mer pedagogiskt presenterad i referensen jag använt, än 

detta avsnitt ger sken av. Extra nämnvärt är frasen ”då olika saker är lika” som bl.a. hänvisar till 

metaforiskt språkbruk, och principernas opererande kring att blanda två inmatningar. 

 

Typologi:  

                                                                                 
157 Ibid., s. 246-247. 
158 Ibid., s. 89. 
159 Ibid., s. 336. 
160 Ibid., s. 99-100. 
161 Ibid., s. 312, s. 323. 
162 Coulson (2011) Constructing meaning., s. 416. 
163 Fauconnier Turner (2003) The way we think., s. 186. 
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Då olika saker är lika, framställ blendning och inmatningarna så att användbart schema i inmatningarna 

och deras yttre-rymd relationer är reflekterade av inre-rymd relationer i blend164. 

 

Slutförande av mönster:  

Då olika saker är lika, slutför element i blendning med existerande integrerade mönster som 

ytterligare inmatningar. Då olika saker är lika, använd ett slutförande schema som har relationer som 

kan bli förenklade över versioner av viktiga yttre-rymd relationer mellan inmatningar. 

 

Integration:  

Åstadkom en integrerad blend165.  

 

Främja inre- och yttre rymd relationer:  

Då olika saker är lika, maximera relationer i ett nätverk. Maximera inre- och yttre rymd relationer i blendad 

rymd och reflektera dem mellan yttre-rymd relationer. Då olika saker är lika, intensifiera inre- och yttre 

rymd relationer. 

 

Webb:  

Då olika saker är lika, måste manipulering av blend som en enhet upprätthålla webben 

(integrationer av yttre-rymd relationer) av lämpliga relationer till inmatningsrymderna enkelt och utan 

ytterligare övervakning eller beräkning. 

 

Uppackning:  

Då olika saker är lika ska blend helt av sig själv kunna uppmana återuppbyggnaden av ett helt 

nätverk. 

 

Relevans:  

Då olika saker är lika ska ett element inuti en blend ha relevans, inklusive relevans till att upprätta 

relationer till andra rymder och att köra blenden. En yttre-rymd relation mellan inmatningar som är viktigt 

för syftet av nätverket ska ha en motsvarande komprimering i blenden166. 

 

Principerna ska uppfattas som grunden för alla blendningar, och en blends kvalité beror på hur 

principerna följts tillräckligt väl. Det finns alltså ingen perfekt blend, och många misslyckade 

(blendningar som inte följer principerna) skapas. 

                                                                                 
164 Ibid., s. 104-105, s. 325-328. 
165 Ibid., s. 328. 
166 Ibid., s. 331-333. 
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3.3 Meningspotential 

Eftersom det ontologiska ramverk som presenteras inom CBT, i relation till språk, liknar det 

dialogteoretiska ramverket (ett som betonar interaktioner mellan Jaget och andra, yttranden och 

övergripande typer av aktivitet, språkliga resurser och kontext, språkliga resurser och andra 

språkliga resurser), kommer jag att låna begreppet meningspotential för att klargöra vad min studie 

avser att analysera, från en artikel av Norén och Linell167. Artikeln hör hemma i sociokulturell 

dialogteori bland Bachtin och Vygotskij168. Ett grundläggande sociokulturellt antagande är att 

mänskligt handlande är medierad och inte kan separeras från miljön där den utförs169, vilket 

korrelerar väl med CBT och dess begrepp nya mänskliga strukturer (se avsnitt 3.2.5), däremot 

betonar CBT individers kognitiva förmågor som delvis förklarande hur vi orienterar oss och 

agerar i vår omvärld, t.ex. genom olika typer av underliggande kognitiva processer och bruk av 

språkliga uttryck. 

 

Norén och Linell definierar begreppet meningspotential i relation till lexikala enheter och 

grammatiska samtalskonstruktioner och deras plats i en kontext, där lexikala enheter och 

grammatiska konstruktioner består av en uppsättning egenskaper användarna exploaterar för 

situerade användningar och lokalt meningsskapande170. Dessa egenskaper förändras över tid efter 

många instanser av situerade meningsbestämningar171. Den situerade meningen är inte helt driven 

av lexikal semantik eller etablerad helt av lokal interaktion i samtalet, utan användare, utifrån 

deras kognitiva tillgång, konstruerar en betydelse genom kombinationen av lexis och grammatik 

med den aktuella kontexten172. 

 

Studien nedan (avsnitt 6) har ett fokus på meningspotentialen i apparnas innehåll, och varje app 

som helhet ses som en komplex belägen händelse som skapar betydelse utifrån användarens kognitiva tillgång. 

Denna distinktion avgränsar sig alltså från meningen skapad av appen då det krävs en 

användarkontext för att fullfölja denna process. Element som vanligtvis inte klassificeras som 

språk och grammatisk konstruktion kommer att uppmärksammas i analysen, vilket är en 

expandering av begreppet meningspotential jämfört med den artikel i vilken begreppet presenteras. 

En icke-expandering av begreppet skulle bättre korrespondera med en översättning av engelskans 

meaning potential som betydelsepotential. 

 

I relation till CBT så representerar meningspotentialen vilka nätverksmodeller, scheman, 

karaktärer och kunskap som innehållet i apparna uppmanar och utmanar. CBT utgår även från en 

ersättning av språk och grammatisk konstruktion med ett antal begrepp, huvudsakligen 
                                                                                 
167 Norén, Linell (2007) Meaning potentials and the interaction between lexis and contexts., s. 390. 
168 Wertsch (1993) Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action., s. 18-66. 
169 Ibid., s. 18 
170 Norén, Linell (2007) Meaning potentials and the interaction between lexis and contexts., s. 389. 
171 Ibid., s. 411. 
172 Ibid., s. 301. 
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nätverksmodeller och blendningens principer, och är som nämnt ovan en expandering av 

begreppet meningspotential. Detta får även större konsekvenser, och är inte menat att, som CMT 

(se avsnitt 3.2.2), förstås i isolation eller som en ersättning av ny mänsklig mening och struktur (avsnitt 

3.2.5). Den faktiska meningen som skapas i t.ex. klassrummet där apparna används etableras 

enligt teorin i de nya mänskliga strukturerna, vilket nästan är identiskt med Norén och Linells 

beskrivning av många händelser av situerade meningsbestämningar, och beskrivningen av dessa är 

utanför studiens omfattning eftersom elevers bruk av apparna inte ingår i empirin. 

 

Värt att nämna är även att CBTs begrepp schema korrelerar väl med vissa aspekter av det 

konstruktions-begrepp som används inom konstruktionsgrammatik, en tradition som är teoretiskt 

besläktad med dialogteori. Konstruktioner är uttryck som inte kan förstås genom att kombinera 

betydelsen av dess lexikala enheter. Ett autentiskt exempel från samtalsspråket Linell och Norén 

använder för att demonstrera detta är yttrandet ”ny å ny, den e sju år gammal”, där upprepningen 

av ordet ny i sig inte har någon särskild lexikal innebörd. Yttrandet är konstruerat på basis av en 

schematisk konstruktion, X & X, som snarare är förknippad med den pragmatiska innebörden att 

nyansera lämpligheten i en omedelbart föregående användning av samma ord, oftast av talaren 

själv. 173 

 

Eftersom forskningen påvisat att personer med AST har funktionsvariationer med bl.a. figurativt 

språk och i förlängningen, abstrakt tänkande, (se kapitel 1 och 2) så utgår mina analyser från att 

vissa komplexa nätverksmodeller är otillgängliga för dem, då teorins beskrivning av tänkande 

utgår från en neurotypisk utveckling. Jag utgår även från premissen att ett stödjande av 

språkinlärningsprocessen bygger på att bearbeta funktioner som saknas för att kunna använda 

dessa komplexa nätverksmodeller, och att nätverksmodellerna är vitala för att kunna ta del av en 

samtalsaktivitet. Viktigt att poängtera är att jag förhåller mig kritisk till denna premiss överlag, 

och ser inte användning av de mer komplexa nätverksmodellerna som den enda vägen till 

abstrakt tänkande och deltagande i samtal, utan endast som ett specifikt abstrakt tänkande (mer 

om detta i avsnitt 5.3.1). Adaptiva kompensatoriska beteenden kan, om de utförs skickligt, kräva 

mer kognitivt arbete och tid men resultera i något som det neurotypiska beteendet saknar, och 

bör snarare lyftas fram och valideras av omgivningen, än nervärderas eller stämplas som 

problematiskt och avvikande. Dock bygger analys nedan i kapitel 6 devis på premissen, vilket bör 

hållas i åtanke. 

                                                                                 
173 Ibid., s. 393. 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka förutsättningar för språklig och kognitiv 

utveckling som innehållet i ett antal pedagogiska appar erbjuder särskoleelever med 

funktionsvariationer inom AST. Eftersom det handlar om multimodalt innehåll så behandlas bl.a. 

icke-språkliga metaforer och begrepp men även icke-figurativt språk som exempel på potentiella 

företeelser av både figurativ och icke-figurativ konceptuell integrering. 

 

1. På vilka sätt stödjer appens interna belöningssystem användaren att agera för att skapa 

mening inom appen? Vilka möjligheter och hinder presenterar belöningssystemet? 

2. Hur kontextualiseras begreppsligt innehåll i apparna? 

3. Vilka nätverksmodeller enligt den kognitiva teorin CBT krävs eller görs relevanta för 

användarens agerande inom appen? 

4. Hur skiljer sig de olika apparna åt i relation till olika typer av generella designstrategier? 

 

Kronologin i frågorna är avsedd att stegra abstraktionsnivån för läsaren, där inledningsvis urvalet 

av data från apparna belyses för att sedan genom svar på tidiga frågor kopplas ihop med en mer 

begreppstung analys. De senare analyserna är strikt baserade på exempel av data presenterade i 

tidigare avsnitt, om inte nytt exempel ges som ytterligare analysdata. 

 

Fråga 1 avser huvudsakligen avsnitt 6.1. 

 

Fråga 2 avser huvudsakligen avsnitt 6.2 och går igenom multimodala presentationssätt som t.ex. 

menyer, narrativer och uppgifter. 

 

Fråga 3 avser huvudsakligen avsnitt 6.3 och kommer att genom teorin bl.a. att ersätta bokstavligt 

och figurativt språk, konkret och abstrakt tänkande, meningspotential samt svårighetsgrad. Bruk 

av nätverksmodeller är enligt CBT en vital förutsättning för bl.a. utveckling av språklig 

kompetens. 

 

Fråga 4 avser huvudsakligen avsnitt 6.4 och är avsedd att summera analysen på ett övergripande 

plan. Det presenteras även listor som bl.a. är avsedda att ge en överblick kring kvantitativ 

representation av vissa variabler. 
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5 METOD 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Studien använder kvalitativ innehållsanalys som metod. Metoden framstår som lämplig då studien 

har sitt huvudsakliga fokus på apparnas design, snarare än kontexten som de används i. Den ger 

möjlighet att beskriva företeelser i innehållet på ett systematiskt sätt. Styrkan i metoden är att 

kunna skapa en överblick av materialet och ge underlag för jämförelser mellan apparna174. Den 

valda inriktningen är manuell kvalitativ. Den erbjuder en större chans att välja relevant info än 

andra metodval175, exempelvis kvantitativa metoder. CBT har en komplex karaktär, och en 

kvantitativ analysmodell har svårt att utnyttja CBTs begreppsliga verktygslåda på ett lämpligt sätt.  

 

För att lättare kunna beskriva hur begreppslig information kontextualiseras genom appdesign, 

kommer innehållsanalysen även ha inslag av narrativ analys, där narrativen i apparna används som 

analysobjekt, och det som främst studeras i dem är narrativens funktioner för apparnas 

komponenter, som beskrivs i avsnitt 6.1176. 

5.2 Material och urval 

De 16 undersökta apparna är valda utifrån en selektion som alla används i 

undervisningen av personer med AST i en gymnasiesärskola i Södra Sverige. 

Information om dem och kort hur de används i skolan har inhämtats genom 

mejlkonversation med en person som jobbar i en administrativ position som 

har hand om apparna på skolan. Därefter har jag valt bort appar som har 

minimal meningspotential (se avsnitt 3.3) för pedagogisk utveckling och lättare kan ses som 

verktyg placerade i klassrummets kontext. Ett exempel på en sådan app är ”Snaptype Pro”, som i 

en lista samlar ihop bilder tagna med kameran (fig 5.2A) och gör det enkelt att namnge dem. 

Appens funktion i undervisningen är till elever som har svårt att anteckna från böcker, som med 

hjälp av den istället kunde fota delar av dem och samla bilderna i en klar struktur. Ett antagande 

jag utgår från är att apparna som studeras anses seriösa eller pedagogiska (se avsnitt 2.4) eftersom 

innehållet i uppgifterna överensstämmer med (ämnes)innehållet i undervisningen i skolan. 

 

Samtliga 16 appar användes med de senaste uppdateringarna i deras fullständiga versioner per 

den 10 november 2016. De är alla köpta och hämtade från iTunes store och Google Play. Nedan 

                                                                                 
174 Bergström, Boréus (2012) Textens mening och makt., s. 50-52. 
175 Ibid., s. 54. 
176 Ibid., s. 49, s. 221. 

Fig 6.2A. Snaptype Pro. 
Menysystem. 
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presenteras de i citat för framtida referens och kort information ges om operativsystem som 

använts, tillverkare, samt kompletterade information om övergripande pedagogisk kategori. För 

mer information, se bilaga. 

 

”Minilobes ordkronan” (Minilobes – Ordkronan Av Whale on the Moon) till iOS 

     Pedagogiskt fokus på ord med flervalskaraktär uppgifter. 

”Minilobes ABC” (Minilobes - ABC (Sv) Av Whale on the Moon) till iOS 

     Pedagogiskt fokus på alfabetet med flervalskaraktär uppgifter. 

”Minilobes vilken ska bort” (Minilobes - Vilken ska bort? Av Whale on the Moon) till iOS 

     Pedagogiskt fokus på semantiska relationer med flervalskaraktär uppgifter. 

”Happi stavar” (Happi Stavar - korsord för barn by Happi Papi) till iOS 

     Pedagogiskt fokus på stavning med korsordsuppgifter. 

”Happi läser” (Happi Läser - ett lära läsa spel för barn från Happi Papi) till iOS 

     Pedagogiskt fokus på ord. 

”Happi ord” (Happis Ord - Ett spel som tränar associationsförmåga, stavning och ordförråd) till 

iOS 

     Pedagogiskt fokus på ord, semantiska relationer och stavning med korsordsuppgifter. 

”Kors & Tvärs” (Kors & Tvärs Leripa AB) till Android 

     Pedagogiskt fokus på ord och stavning med korsordsuppgifter. 

“DiddisDay” (Diddis Day Hatten Education) till Android 

     Pedagogiskt fokus på narrativ med trycka-händauppgifter. 

“Fun English” (Fun English (Skolutgåva) Studycat) till Android 

     Pedagogiskt fokus på ord med varierande mini-spelsuppgifter. 

“English for Kids” (English for Kids PVDApps) till Android 

     Pedagogiskt fokus på ord och stavning med fyll i ruta uppgifter. 

”Läs och förstå 2” (Läs och förstå 2 Leripa AB) till Android 

     Pedagogiskt fokus på ord med flervalskaraktär uppgifter. 

”Läslandet 2” (Läslandet 2 Leripa AB) till Android 

     Pedagogiskt fokus på ord och meningskonstruktion med dra och släpp uppgifter. 

”Kul med Duffton” (Kul med Duffton MedFilm AB) till Android 

     Pedagogiskt fokus på ord och stavning med flervals alternativ och dra- och släpp uppgifter. 

”Lilla bondgården” (Lilla bondgården wonderkind GmbH) till Android 

     Pedagogiskt fokus på narrativ med trycka-hända uppgifter. 

5.3 Analysmetod 

Jag deltar som forskare i de nya mänskliga strukturer och mening som skapas när jag själv 

använder apparna (se avsnitt 3.2.5), och är bunden till mitt perspektiv177 (t.ex. student som skriver 

                                                                                 
177 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 158. 



35 

ett examensarbete, antagligen ej person med AST, etc.), men försöker att ha detta i hänseende 

hela tiden, med en process som beskrivs via begreppet hermeneutik av Gadamer178. Utöver detta 

skäl används hermeneutiken huvudsakligen som metod för urval av exempel från 

datainsamlingen, så de bäst anpassas och gör bruket av CBT möjlig. Resultatet av användningen 

av bl.a. hermeneutiken ses främst i avsnitt 6.1, men även indirekt i resten av analyskapitlet. 

 

Gadamer var en filosof som skrivit mycket om hermeneutik. Han ger en etymologisk och 

historisk utveckling om ordet från det antika Grekland i juridiska, retoriska och teologiska 

områden, och genom historien från bl.a. 1700-talets estetik, där ordet handlar om en metodologi 

där tolkaren går från en text eller ett konstverk till skaparens psykiska verklighet. Gadamer sätter 

sig emot detta och utvecklar sitt eget ramverk, där en hermeneutisk tolkning i första hand är styrd 

av ämnet och syftet, och först i andra hand tolkarens upplevelse av en text eller ett konstverk179, 

vilket ska leda till en sanning som växer fram i ett pendlande mellan dem. Denna 

tolkningsprocess brukar refereras till som en hermeneutisk cirkel180. Han kopplar det till förståelse 

enligt filosofer som Heidegger, Kierkegaard och Nietzsche, som byggs enligt den existerande 

mänskliga varelsen-i-rörelse, där påståenden från ens eget medvetande ska ifrågasättas rigoröst181. 

Kopplat till modern vetenskap handlar metodologin om kunskapens begränsning, men även en 

begränsning av vår tekniska kontroll över naturen och samhället, samt ett sätt att försvara 

sanningar trots detta182. 

 

Den hermeneutiska metoden används i uppsatsen huvudsakligen för att minimera risk för 

spekulation och feltolkning. I ambition att förstå Gadamer bättre har jag även läst Heidegger, 

Kierkegaard och Nietzsche på min fritid. Risken för feltolkning kvarstår, så jag hoppas att studien 

kommer att följas upp med flera studier av liknande material som tillför nya insikter och 

perspektiv. Jag gör inga anspråk i min analys på att ge förslag kring hur apparna borde vara 

konstruerade, ej heller att beskriva den mänskliga mening som skapas när vanliga användare 

använder dem: t.ex. hur användningen av dessa appar faktiskt ser ut i en skolpraktik, användarnas 

eventuella preferenser, etc., men kommer att diskutera sådana aspekter i diskussionsdelen. 

Utgångspunkten för analyserna är tagen strikt ur en skräddarsydd variant (i relation till personer 

med AST) av CBT, som appliceras på en övergripande bild av apparnas komponenter. Analysen 

av komponenterna görs med hjälp av kompletterande information från Pavlov om allmänna 

principer för appars gränssnitt för personer med AST (se avsnitt 5.3.2 och 6.1). 

                                                                                 
178 Gilje, Grimen (2011) Samhällsvetenskapernas förutsättningar., s173, Bergström, Boréus (2012) Textens mening och makt., 

s. 31. 
179 Palmer (ed) (2007) The Gadamer Reader. Evanston, s. 42-44, Gadamer (2007) Classical and philosophical 

hermeneutics., s. 44-71. 
180 Clark (2011) In a younger voice., s. 41. 
181 Gadamer (2007) Classical and philosophical hermeneutics., s. 56, Palmer (ed) (2007) The Gadamer Reader., s. 72. 
182 Palmer (ed) (2007) The Gadamer Reader., s. 72. 
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5.3.1 CBT som analysmodell 

CBT används i denna studie som en samling analysverktyg (verktygsmetaforen används här i 

enlighet med Bergström och Boréus183) för att koppla samman och precisera rika definitioner och 

förklaringsmodeller av användarens potentiella bearbetning av apparnas innehållsliga 

uppmaningar, och hur uppmaningarna försöker stödja delar av språkinlärningsprocessen. CBT 

kan enkelt och precist peka ut en process (konkretiserad i nätverksmodellerna beskrivna nedan) 

som, enligt teorin, utförs i många olika områden, och på så sätt synliggöra en del av 

informationen som i dessa olika områden annars skulle vara underförstådd. 

 

Analyserna (som här avser det tredje momentet i analysprocessen, se nedan i avsnitt 5.4) av 

apparnas innehåll fokuserar huvudsakligen på att identifiera uppmaningar till användandet av tre 

olika typer av nätverksmodeller i empirin (se avsnitt 3.2.5 för kort info och nedan för beskrivning i 

detalj). Detta visar, i samband med CBT:s ramverk, vilken typ av kunskap som de ger 

uppmaningar till och vilka kognitiva förutsättningar som apparna är konstruerade att stödja. 

Argument för modellernas närvaro i apparna presenteras genom så kortfattade förklaringar som 

möjligt, med ett övergripande fokus på exempelanalyser av innehållet i apparna. Analyserna 

bygger på att apparnas design skapar olika inmatningsrymder (se avsnitt 3.2.4) som användaren kan 

ta till sig och bruka på olika sätt i den fortsatta spelprocessen. CBT:s begreppslåda kommer att 

anpassas så att den avsedda potentiella användaren av apparna är personer med AST, t.ex. med 

hänsyn till deras funktionsvariationer av figurativt språk som konsekvens av bl.a. svag central 

koherens (se kapitel 2). 

 

Nedan presenteras kortfattat urvalet av de nätverksmodeller som är relevanta för analysen. De bör 

ses som en fortsättning av beskrivningen av CBT, påbörjad i avsnitt 3.2 ovan. En nätverksmodell är 

en viss kognitiv process eller strategi för meningsskapande som en viss praktik (i detta fall design) 

erbjuder en tolkande person, och som kan vara mer eller mindre kognitivt krävande och ta 

kognitiva resurser i anspråk i olika hög grad. Simplex är den minst komplexa, och single-scope den 

mest komplexa av de tre. Uttryckt genom CBT:s terminologi bör de förstås som illustrationer 

(komprimeringar) av vanligt förekommande scheman som brukas till blendningar på en yttre-rymd nivå. 

 

5.3.1.1 Nätverksmodellen simplex 

Nätverksmodellen simplex inom CBT beskriver en direkt korrelation av värde och roll mellan 

innehållet av två inmatningsrymder. Schema i de två inmatningsrymderna är symmetriska och identiska. 

Jämförelsen av inmatningsrymder fäster relationerna automatiskt då enheternas egenskaper redan är 

kompatibla att kombineras med de givna i motsatt inmatningsrymd. 

 

                                                                                 
183 Bergström, Boréus (2012) Textens mening och makt., s. 41. 
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Modellen simplex representerar i min analys det som vanligtvis karakteriserar enkel logik och 

konkret, bokstavligt (icke-figurativt) språk, samt en konkret förståelse av en praktik/kontext, men 

står inte i direkt korrelation med dem. Eftersom simplex blendningar är mer specifika och delar 

inslag med mer komplicerade blendningar så kan de, enligt teorin, inte helt skiljas från figurativt 

språk. Det är lätt, på grund av dess intuitiva form, att missta nätverksmodellen för något som sker 

utanför våra hjärnor, som inte kräver en blendning, och att egenskaperna i inmatningsrymderna finns 

inuti orden, objekten eller praktiken som sådan, men teorin hävdar att för att få fram denna 

information krävs en blendning (dvs. en specifik typ av kognitivt processande av det begreppsliga 

innehållet i två inmatningsrymder i relation till den aktuella kontexten)184. Det huvudsakliga 

argumentet för detta är att det pågår fler processer än vad ytan ger sken av. 

 

I exemplet (sedd i fig. 5.3.1A nedan) sker t.ex. en komprimering av rollerna. Paul är pappa – när han, 

som resultatet av en simplex blendning, placeras i en ny mänsklig mening och struktur och 

karakteriseras som pappa försvinner hans andra egenskaper (man).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2 Nätverksmodellen mirror 

Nätverksmodellen mirror inom CBT beskriver att alla inmatningsrymder delar ett organiserande schema, 

en korresponderande typologi, utan konflikt av inmatningar på en organiserande schemanivå. På 

                                                                                 
184 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 119-121. 

Fig. 5.3.1A. Fauconnier, Turner 2003, s. 121. 
Simplex nätverksmodell. 
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detaljerad nivå inuti ett schema sker det dock konflikt mellan begreppsligt innehåll, vars lösning har 

två alternativ: antingen försvinner en av inmatningsrymdernas egenskaper, eller så skapas två 

separata entiteter av blendningen. Modellen karaktäriseras därför av en hög grad av komprimering 185. 

 

T.ex. om en inmatningsrymd innehåller information förenklat på följande sätt (exemplet är taget 

ur boken, men ingen illustration gavs.) ”Ett skepp kallat Northern Light seglade 1853 från San 

Francisco till Boston på 76 dagar och 8 timmar. Detta var det snabbaste mätt tills 1993” och en 

annan inmatningsrymd ”1993 seglade ett skepp kallat Great American II på samma kurs” kan, 

efter en blendning med nätverksmodellen mirror, följande uttalande vara begripligt: ”Great American 

II är för närvarande 4.5 dagar före Northern Light”. Schemat för tävling infördes efter en 

blendning i jämförelsen av de två inmatningsrymderna186. Som svar skulle en invändning att ”de två 

skeppen seglar inte bredvid varandra, båda startade inte med avsikten att tävla mot varandra” 

resultera i två separata entiteter, där den ena bestod av att Northern Light inte tävlade, och den 

andra att Great American II tävlade mot specifika tidsramar och inte den faktiska Northern 

Light. I vanligt språkbruk brukar ordet liknelse (se avsnitt 3.1.1) användas i sammanhang för att 

beskriva denna typ av blend, men precis som simplex är korrelationen med vad som vanligtvis 

karaktäriserar dem inte fullständig. T.ex. skulle tävlings-schemats applikation på de två uttalanden 

kunna uppfattas som en metafor och inte en liknelse.  

 

5.3.1.3 Nätverksmodellen single-scope 

Nätverksmodellen single-scope inom CBT beskriver en process med två inmatningsrymder med olika 

scheman på organiserande nivå. En är överförd och utökad enligt dess inre logik på den andra för att 

organisera blendningen187. Modellen karaktäriseras av mycket synliga konflikter mellan 

inmatningsrymder. 

 

Modellen representerar det som vanligtvis karakteriserar en rik tolkning av metafor och abstrakt 

tänkande, då den är menad att utefter teorins ram ersätta dessa, och som nämnts innan (avsnitt 

3.2.4) behöver inte information i inmatningsrymderna vara strukturerad enligt språk, symboler eller 

syntax. Precis som med simplex och mirror är dock korrelationen inte fullständig. T.ex. i 

kombination med alla principer och begrepp i teorin, är single-scope annorlunda än den 

konventionella förståelsen och definitionen av vad en metafor och abstrakt tänkande är och vad 

de kan göra. Single-scope är mer begränsad än, krasst uttryckt, fria metaforer. Effekten av 

nätverksmodellen single-scope kan bl.a. bidra till generaliserbar information av orsak-verkan-historia om 

rätt relation etableras188. Exemplet i fig 5.3.1B illustrerar en metafor som, efter en single-scope 

                                                                                 
185 Ibid., s. 123-126. 
186 Ibid., s. 63. 
187 Ibid., s. 119, s. 126, s. 63. 
188 Ibid., s. 127-129. 
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blendning, tillåter användningen av ett schema från sporten boxning på en företagsmässig och 

affärsmässig samtalskontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.ex. skulle ett möte som hände tidigare under dagen på ett kontor, där Murdoch är en anställd 

och Iacocca är chefen, beskrivas av en annan anställd såhär: ”Murdoch gjorde först en snabb jab 

från sidan genom att avbryta Iacocca mitt i ett föredrag, och sa sedan med bestämd ton att 

förslaget om att sparka nyanställda bröt mot flera paragrafer. Iococca blev helt knäckt: fullständig 

knockout!”. 

 

5.3.1.4 Nätverksmodeller som analysverktyg 

Nätverksmodellerna erbjuder ett specifikt sätt att benämna kognitiva processer eller strategier för 

både språkbearbetning och praktik (i detta fall apparnas design). Extra nämnvärt är frågan om 

kognitiv belastning (svårighetsgrad), där, bruket av nätverksmodellen simplex ses (i tillfället som 

det brukas – inte bruket av den färdiga blend som skapas), som mindre påfrestande än mirror, 

och single-scope som den mest påfrestande (svåraste). Minst påfrestande är givetvis ett icke-bruk 

av nätverksmodeller, givet att mängden information som bearbetas inte är för stort. 

Nätverksmodellerna underlättar analysen av språkliga och strukturella element i apparnas innehåll 

när kopplingar mellan dem ska dras. De kan även bidra till en mer precis diskussion av vad 

apparna har gemensamt, och kan med fortsatta studier av skolans praktik lyfta fram en mängd 

Fig. 5.3.1B. Fauconnier, Turner 2003, s. 128. 
Single-scope nätverksmodell. 
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utvecklingsområden. Ett exempel på detta är scenariot om de två fartygen som användes för att 

illustrera nätverksmodellen mirror, som skulle kunna misstas för en metafor strukturerad enligt single-

scope, och fortsatta slutsatser av vad detta säger om den tolkande personens funktionsvariationer 

eller tävlingspraktiken som ”Great American II är för närvarande 4.5 dagar före Northen Light” 

var en del av. 

 

5.3.1.5 Analys på övergripande nivå 

I uppsatsen kommer mina analyser av apparnas innehåll främst vara på en övergripande nivå, för 

att begränsa studiens omfattning. Med de givna verktygen, trots att jag valt bort många som inte 

behövdes på den nivå jag analyserar, finns det dock möjlighet att studera t.ex. text på extrem 

detaljnivå, då förståelsen av en enkel språklig fras (skriven eller talad) kräver användandet av flera, 

syntaktiskt ordnade scheman av olika nätverksmodeller189 (inklusive den mer komplicerade modell jag 

inte beskrivit och komplex användning av flera nätverksmodeller i sekvens).  

 

Jag kommer i analyserna att, som en förlängning av att beskrivningen ligger på en övergripande 

nivå, utelämna schematiska och abstrakta illustrationer av hur dessa blendningar och dess rymder 

skulle se ut (se illustrationerna ovan). Värt att nämna är dock att blendningens principer (avsnitt 

3.2.6.), utgör en central del av min analysprocess. T.ex. får användningen av begreppet 

nätverksmodellen simplex en helt annan, slumpmässig innebörd utan principerna. Dock påverkar 

vartenda element i teorin varandra, vilket är anledningen till mitt val att ge avsnitt 4.1 ovan en 

stor del av uppsatsens utrymme. Även om jag använder teorin i en mycket snäv omfattning så är 

det bara så mycket som går att ryckas ur sitt sammanhang tills teorin i värsta fall blir obrukbar 

och i bästa fall uttrycker något relativt okomplicerat genom onödigt komplicerade begrepp. 

 

Jag kommer att använda språk (se språkexemplen ovan) som representation för komponenter i 

apparna, men detta betyder inte att komponenterna är språkligt representerade i apparnas 

innehåll. Med andra ord binder jag inte nätverksmodellerna endast till skrift- och talspråk i apparna, 

utan kommer även att applicera dem på apparnas multimodala struktur, illustrationer, musik, 

m.m., dock strikt inom ramen för studiens omfattning. 

5.3.2 Riktlinjer för gränssnitt i pedagogiska appar 

Apparna som används av personer med AST i särskolor är inte nödvändigtvis direkt anpassade 

för dem, utan kan vara en del av en tydliggörande pedagogisk verksamhet där också andra 

personer deltar. T.ex. framgår det tydligt att apparna i studien förfaller vara utvecklade för mindre 

barn snarare än personer med autism, men likväl används de flitigt i en gymnasiesärskola och är 

en del av den faktiska verksamheten.  

 

                                                                                 
189 Ibid., s. 148, s. 154. 
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Förutom de mer allmänna riktlinjer för utformning av pedagogiska verksamheter för personer 

med AST, så uppkommer ännu fler när designen av en app behöver anpassas. Nikolay Pavlov, en 

forskare inom fältet inom IT ingenjörskap och applikation (ej att förväxlas med psykologen Ivan 

Pavlov), har, baserat på studier inom multimedia, framtagit en rad riktlinjer som är riktade till 

designers av visuella gränssnitt utformade för personer med AST, och kan således användas för 

att avgöra om en app är lämplig för personer med AST. Dessa riktlinjer liknar information 

tillgänglig på skolverkets hemsida om användarvänlighet190. 

 

Dessa riktlinjer inkluderar bland annat följande: använd mjuka färger, kontrast mellan front och 

bakgrund, text i ensam kolumn med tydligt separerade textrutor, enkel grafik, typsnitt utan 

seriffer, tydlig navigation, snabb laddning av sidor, visuella indikationer på tidskrävande 

handlingar, få beståndsdelar på skärmen och korta instruktioner, m.fl.191. Riktlinjerna kommer att 

användas i analysen antingen för att specificera komponenter i apparnas gränssnitt eller som 

grund till komponenter som kombinerar flera av dem. 

5.4 Genomförande av analys 

Datainsamlingsprocessen utfördes genom att jag själv spelade igenom samtliga appar och 

utforskade deras innehåll. Apparna spelades på två olika smartphones, men många av dem 

fungerar även till surfplattor som t.ex. iPad. Under processen togs skärmdumpar (genom ett 

kommando i operativsystemen på de två smartphones som användes som spelkonsol till 

mjukvaran) och anteckningar. En apps utforskning blev inte klassad som färdig förrän alla 

uppgifter och menyalternativ var studerade, avklarade och upplåsta. I flera av apparna utfördes 

flera uppgifter över fem gånger, vilket krävdes för att granska eventuella programmeringssystem 

som strukturerade om element slumpmässigt, hur många av dessa element som fanns tillgängliga, 

samt för att se vad som hände när uppgiften utfördes felaktigt – och då inte bara fullständigt 

felaktigt utan även olika kombinationer av felaktigt och rätt. På samma sätt som processen bestod 

av att utforska och identifiera dess interaktiva element (element som påverkades av användarens 

agerande), så var identifierande av icke-interaktiva element lika viktig. Vissa element var rörliga, 

andra inte, vilket inte kommer att synas på skärmdumparna, men de noterades för framtida analys 

och diskussion. 

 

Efter detta påbörjades analysprocessen som jag delat in i tre moment. Processen har det 

huvudsakliga målet att begripligt kunna stödja användning av CBTs nätverksmodeller. Innan 

detta var möjligt användes hermeneutik som teori. Det första bestod i att skapa en övergripande 

bild av apparnas komponenter, dels gemensamma komponenter men framförallt vilka komponenter 

som skiljer dem åt. Detta moment av analysprocessen korrelerar med det som vanligtvis brukar 

                                                                                 

190 Se moduler för digital kompetens på skolverkets hemsida lärportalen. 
191 Pavlov (2014) User Interface for People with Autism Spectrum Disorders., s. 131. 
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benämnas som kodning, dock strikt i en kvalitativ bemärkelse192. För att undvika förvirring kring 

kodning i kvantitativ bemärkelse kommer de inte att hänvisas som kodade kategorier, utan istället 

används ordet komponenter. Som stöd till identifierande av dessa komponenter användes 

Pavlovs riktlinjer (se ovan, avsnitt 5.3.2), vilket är den huvudsakliga användningen av hans 

riktlinjer i analysen. Skärmdumpar som ansågs ha hög relevans i relation till dessa komponenter 

valdes ut. Här påbörjades det andra momentet, användningen av CBTs begreppsliga verktygslåda. 

Mycket i den övergripande bilden anpassades för att inte skapa redundans till CBTs verktygslåda 

och utvalda skärmdumpar valdes bort. Revision av den övergripande bilden och utvalda 

komplement utfördes flera gånger, t.ex. genom att välja ut andra skärmdumpar och nyansera 

komponenter, eller att återgå till datainsamlingsprocessen igen för att ta nya skärmdumpar eller se 

innehållet i direkt relation till dessa ändrade komponenter. Detta revisionsarbete kan ses som ett 

konkret exempel på en användning av den hermeneutiska cirkeln, eftersom det bestod av att 

återgå till tidigare moment i analysen (tolkarens upplevelse) efter att ha fokuserat på ämnet och 

syftet. Ett syfte med revisionerna var att motverka risken att bli låst av ett visst tillvägagångssätt, 

som är en av svårigheterna med mitt metodval (se avsnitt 5.5 nedan för en diskussion av 

metoden). Detta åtföljdes sedan av det tredje momentet, där användning av CBTs begreppsliga 

verktygslåda och urval enligt teorin för empiriskt material användes i syntes193 med komponenter. 

Under det tredje momentet användes inte Pavlovs riktlinjer, för att renodla och fokusera 

användningen av CBT. 

5.5 Metoddiskussion: CBT kritik och studiens avgränsning 

Enligt Fauconnier och Turner har studiet av metaforer, och i förlängningen specifika förekomster 

av abstrakt mentala processer ibland setts som luddigt tänkande, enbart styrt av intuition, något 

som inte hör till vetenskapen194. Trots att de är vanliga och högt ansedda i retorik, konst och 

många andra områden195 så finns mentaliteten från det förflutna kvar där metaforer anses vara 

meningslösa satser: (se avsnitt 3.1.1) mystiska, oförutsägbara och i allmänt en brist i 

kommunikation som bör undvikas. CBT bygger på en motsatt antagande, att metaforer är, efter 

långa processer och anpassande till kontext, väldigt begränsade men samtidigt vitala för effektiv 

kommunikation. En vad som helst-attityd till metaforer och fantasi funkar alltså inte, menar man. 

 

Fauconnier och Turner liknar sin teori vid evolutionsbiologi. Begränsningar i det naturliga urvalet 

och sexuella urvalet hindrar t.ex. mänskliga öron att växa på baksidan av huvuden på möss. För 

att kunna studera människans kognitiva förmågor måste den inte bara räkna med en rik variation 

av mänsklig innovation (och inte kategorisera stora delar av den som nonsens och 

                                                                                 
192 Aspers (2011) Etnografiska metoder., s. 165-172, Hjerm et al. (2014) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys., s. 34. 
193 Aspers (2011) Etnografiska metoder., s. 195-202. 
194 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 14. 
195 Ibid., s. 17. 
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meningslöshet), men även kunna förutspå (teoretiskt) hur de är styrda196. Men principerna i 

evolutionsbiologi kan aldrig förutsäga exakta arter197 utan fungerar mer som en skylt eller en pil till 

ett område: den nya strukturen och meningen som principerna pekar på är otroligt mycket rikare, 

och sätter ännu fler begränsningar på möjligheter198. Att snabbt aktivera ett nätverk (ett slags 

kognitivt schema för processande av information och handlingsmöjligheter) och med hjälp av 

detta förutspå potentiella faror, med information samlad från ett område där samma fara inte är 

upplevd är en otroligt användbar funktion. Teorins kunskapsteoretiska utgångspunkt kring 

sanning kan uttryckas i termer av överlevnaden av blenderna, och beror på hur väl den 

korresponderar med sanningsvärden (hur väl den tillfredsställt blendningens principer i relation 

till handling, som även kan vara språklig) i tolkning. Parallella blendningar görs tills den mest 

ändamålsenliga hittas efter många misslyckade försök 199, och kan liknas t.ex. med 

fortplantningsförmåga. Ny mänsklig mening och struktur opererar likt det samspel mellan arters 

och miljöers förutsättningar och begränsningar (genetik/biotop) som skapar villkor för 

mutationers (blendars) överlevnadschanser. Det sistnämnda sker på mikronivå snarare än 

makronivå. 

 

Fauconnier och Turner motsätter sig krav som ställs på teorier med avseende på falsifiering, val 

av empiri utanför teorins område eller metodik som inte är anpassad till teorin, t.ex. algoritmiska 

modeller som specificerar unika utgångar, etc. De hävdar att andra teorier om t.ex. sannolikhet, 

subatomiska partiklar, kaos, komplexa adaptiva system, evolution, och immunologi, måste strykas 

från vetenskapen om samma falsifieringsregler skulle appliceras där. 

 

I termer av specificering av utgångar enligt algoritmiska modeller så kan teorin utifrån sin inre 

logik däremot nämna olika typer av blendningar, vad som räknas som fungerande och 

ickefungerande blend (ändamålsenlig), hur form uppmanar blendning, vilka möjligheter det finns 

för att komponera blendningar, vilka möjligheter det finns för framgång av blendningar, hur 

formationen av en blendning är beroende av lokala faktorer, hur andra kognitiva operationer är 

exploaterade under blendning och hur kategorier utökas200. 

5.5.1 Studiens avgränsning och anspråk 

Studiet av variationer på det förgivet tagna är en värdefull källa till information201. En 

överväldigande del av forskningen på personer med autism har fokuserat på funktionsvariationer 

kopplade till sociala faktorer, snarare än funktionsvariationer i bearbetning av språket och 

praktiken202. Studien nedan är ämnad att belysa, utöver det som redan är nämnt i kapitel 2, 

                                                                                 
196 Ibid., s. 309-310. 
197 Ibid., s. 89, s. 91. 
198 Ibid., s. 310-311. 
199 Ibid., s. 65, s. 71, s. 76. 
200 Ibid., s. 54-55. 
201 Ibid., s. 34. 
202 Norbury et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4013. 
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fördelar med att dra kopplingar kring hur metaforer förstås och hur social praktik förstås. CBT 

har denna koppling djupt inrotad i sig. Studien är dock inte den första av sitt slag i detta 

avseende203. 

 

Studiens fokus utgör en otroligt liten del av vad teorin kan åstadkomma, och min användning av 

den är på en förenklad nivå i mycket snäv omfattning. Jag ser mer min applikation av teorin på 

området som ett litet tillägg som, utöver bl.a. en djupare förståelse av konstruktionen av appar till 

särskolor och anledningar nämnt ovan, betonar kopplingen mellan metaforer och abstrakt 

tänkande, eftersom dessa kognitiva områden beskrivits som särskilt utmanande för personer med 

AST. Detta är dock endast en del av pusslet, och är inte avsedd att ersätta andra perspektiv på de 

utmaningar som personer och elever med AST möter i skola och vardag. 

 

Hur användningen av dessa appar ser ut i klassrum bland personer med AST är t.ex. något som 

är utanför omfattningen av studien, och något som är viktigt att ha i åtanke. Mitt metodval av 

innehållsanalys medför nackdelar just i detta område, därför att det finns en risk att tidigt bli låst 

vid ett visst tillvägagångssätt, samt att metoden är okänslig för det sammanhang där materialet är 

avsett att användas204. Det skulle vara mycket intressant att dokumentera användandet ”på fältet” 

bland personer med AST, och med hjälp av enkäter och/eller intervjuer riktade till lärare m.fl., på 

så sätt kunna dra slutsatser som inte går att dra från min undersökning om hur apparna används, 

vilken ny mänsklig mening och struktur som skapas, och hur apparnas design kan förbättras i 

syfte att underlätta för personer med AST. För att citera Bergström och Boréus: 

”Meningsskapande kan vare sig reduceras till begrepps- eller idévärld, eller till en externdiskursiv 

sfär, utan måste inkludera texter, praktiker, institutioner, osv.”205 Studien ses utifrån citatet som 

fokus på begrepps- eller idévärld och texter, och behöver kompletteras med externdiskursiv sfär 

och praktiker, institutioner, osv. 

5.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har ett antal forskningsetiska principer som jag efter bästa förmåga avser att 

följa. De inkluderar huvudsakligen två allmänna krav: forskningskravet, som handlar om att 

forskning ska riktas in på väsentliga frågor, att den innehåller hög kvalité, och att tillgängliga 

kunskaper utvecklas och fördjupas, och att metoder ska förbättras, och individskyddskravet, som 

handlar om att samhällets medlemmars rättighet till skydd mot otillbörlig insyn och att de inte får 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Dessa två krav ställs alltid 

sida vid sida och ska vägas mot varandra. Utöver dem finns fyra huvudkrav uppställda: 

informationskravet, som handlar om studiedeltagares rätt till att bli informerade om uppgift och 

villkor kring studien, samtyckekravet, som handlar om studiedeltagares (och ibland deras föräldrar) 
                                                                                 
203 Svärd (2016) Kommunikation i Träningsskolan., s. 4-5. 
204 Bergström, Boréus (2012) Textens mening och makt., s. 87-88. 
205 Ibid., s. 401. 
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rätt till krav på samtycke, konfidentialitetskravet, som handlar om att studiedeltagare till högsta 

möjliga grad ska förbli anonyma, och nyttjandekravet, som handlar om att information åtkommen 

genom studien endast får användas i forskningsändamål.206 

 

Tack vare min studies utformning undviker jag att utsätta barn för påfrestningar som deltagande i 

en forskningsstudie kan medföra, och har således, utöver mejlkonversationen under 

materialurvalet nämnd ovan i avsnitt 5.2, inte behövt ta större hänsyn till information-, samtycke-, 

och konfidentialitetskravet. Däremot forskningskravet och individskyddskravet har varit drivande 

genom hela uppsatsen, som jag försökt följa genom att förstå autismspektrumtillståndet efter 

bästa förmåga och på så vis förhindra att göra personer med AST en otjänst. Uppsatsen är menad 

att stödja deras situation. 

 

Uppsatsen talar även om elever, och därmed barn, med AST. Eftersom jag saknar studiedeltagare 

som själva får tala för sin sak, kan de lätt bli objekt i en struktur207 där vuxna (i detta fall, jag och 

eventuellt forskare vars forskning jag läst) blir medium för barnens upplevelser208. Som naiv 

forskare tar sig gemene man friheter att definiera barnens upplevelser inom en kategori, 

barndom209, och det kan bli en konceptförvirring mellan barn, de faktiska levande entiteter som 

lever i en ny och annorlunda kontext, och barndomen, bilden av vad de går igenom. Barnen (i 

mitt fall elever i gymnasiesärskolan som använder appar) är, får man anta, fullt kapabla till att veta 

vad de går igenom och vad de behöver210. Att de inte är med i studien är alltså inte ett 

ställningstagande kring att detta skulle vara onödigt. Tvärtom ser jag detta som det viktigaste 

steget för att sätta större mening och sanningsvärde i studien, och ett sätt att åtgärda mitt 

metodvals, som nämnt ovan i avsnitt 5.3., okänslighet för sammanhanget där materialet befinner 

sig. Ett annat sätt är, som nämnt i 5.3, användningen av den hermeneutiska cirkeln. 

                                                                                 

206 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från codex.se. 
207 Woodhead, Faulkner (2008) Subjects, objects or participants?, s. 14. 
208 Clark (2011) In a younger voice., s. 6. 
209 Hendrick (2008) The child as a social actor in historical sources., s. 41. 
210 Alderson (2008) Children as researchers: participation rights and research methods., s. 280. 
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6 ANALYS 

6.1 Analys av apparnas belöningssystem 

Nedan presenteras flera komponenter i apparnas design som regelbundet kom att användas i den 

fortsatta analysen och diskussion. De är alla bundna till apparnas belöningssystem, och definieras 

utifrån det. Dessa komponenter ska inte förväxlas med begrepp från CBT, utan är tänkta att 

sammanfatta specifika delar av apparnas design som på olika sätt stödjer och begränsar 

användarens agerande. De är avsedda att kringgå behovet av överdrivet detaljerade illustrationer 

av nätverksmodellerna som omnämns, och ska inte ses som teoretiska begrepp utanför analysen. 

Nedan presenteras de alla, åtskilda från CBT:s begreppslåda, med både exempel på deras 

förekomster i apparna och deras relation till Pavlovs riktlinjer. 

6.1.1 Uppgift 

Alla appar innehåller ett antal olika uppgifter på olika nivåer i spelet. Komponenten uppgift syftar 

till ett begränsat utrymme i appen som uppmanar till användarens interaktivitet, och är tydligt 

kopplat till ett belöningssystem. Belöningssystemet är ofta korta ljudklipp som spelas direkt efter 

ett försök att lösa uppgiften eller efter att uppgiften avklarats. Uppgifter bör ses som en 

överordnad komponent jämfört med de andra som nämns. 

 

Exempel på en sådan uppgift är en uppgift från appen Läslandet 2, där användaren drar orden i 

rutorna upptill i bild till de tomma ytorna i satsen mitt i bild, så att satsen till slut representerar 

eller beskriver något som finns på bilden i övrigt (fig. 6.1.1A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden kan endast dras i rätt ordningsföljd. Dras fel ord till avsedd ruta spelas ett kort trumpetljud 

upp och ordet som drogs återställs till sin ursprungliga position. Dras rätt ord utanför avsedd ruta 

händer samma sak. Dras rätt ord till rutan fylls ordet i, och rutan som ordet hämtades ur blir tom. 

Fig 6.1.1A. Läslandet 2. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.1.1B. Läslandet 2. 
Exempeluppgift. 
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I fig. 6.1.1B har fyra ord dragits till rätt ruta, och det femte är mitt i en rörelse (användarens 

finger är alltså placerad nedtryckt ovanpå det femte ordet). Strukturen i uppgiften visar att det 

finns ett optimalt sätt att klara den på, vilket är att utföra uppgiften så att ordet fastnar i målrutan, 

utan något bestraffningsljud. I exemplet spelas även en glad musikjingel när uppgiften är fullföljd, 

och en röst ger beröm som sammantaget ger användaren en belöning. 

 

Varje textstycke är i ensam kolumn (granen, tavla, Det, etc.) med tydligt separerade textrutor, 

grafiken är enkel och stiliserad, typsnittet är utan seriffer, navigationen är tydlig och 

instruktionerna är korta tack vare belöningssystemet. Detta korrelerar enligt Pavlovs riktlinjer och 

tyder på att appen är lämplig för personer med AST. 

6.1.2 Trial and Error 

Komponenten Trial and error avser en vanlig användarstrategi i apparna som utnyttjar 

belöningssystemet både för att förstå uppgiften och variera svårighetsgraden. Trial and error kan 

även ibland användas i kombination med navigation från menysystem i appen, och på så sätt t.ex. 

starta om uppgifter som är på väg att misslyckas. Ett antagande jag utgår från är att de är 

medvetna strukturer skapade av designern, och är kopplade till Pavlovs riktlinje att minska 

behovet av beståndsdelar på skärmen och minska behovet av utförliga instruktioner. 

 

I exemplet ovan, visat i fig. 6.1.2A-B kan användaren klara uppgiften utan att ens ha funderat 

över dess mening och syfte, genom att pröva sig fram och dra varje ord för sig till rutorna tills alla 

är fyllda. Bestraffningen är att det tar längre tid att utföra uppgiften och många trumpetljud. I 

slutändan blir dock satsen fullständig. I exemplet är bestraffningen för denna strategi väldigt mild, 

vilket ger strategin en hög grad av tillgänglighet. 

 

Ett exempel på en uppgift med låg grad av tillgänglighet till trial and error är en uppgift i appen 

Happi ord, där det finns en ledtrådsikon högst upp till höger på skärmen (fig. 6.1.2A-D).  

 

 

 

Fig 6.1.2A. Happi ord. 
Exempeluppgift. 

 

Fig 6.1.2B. Happi ord. 
Exempeluppgift, efter ha tryckt ledtrådsikon. 
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När uppgiften slutförs ges olika antal stjärnor som belöning, beroende på dels hur många gånger 

ledtrådsikonen användes (fig. 6.1.2E), dels hur många felaktiga försök att dra rätt bokstav till rätt 

ruta gjordes. För tre stjärnor får endast användaren ha gjort ett (1) misstag med bokstäverna och 

aldrig ha använt ledtrådsikonen. För två stjärnor kan användaren använda ledtrådsikonen en 

gång, samt göra ett misstag med bokstäverna, alternativt endast bokstavsmisstag tre gånger. Alla 

andra strategier, inklusive om endast trial and error används, resulterar i endast en stjärna, där de 

två icke ifyllda stjärnorna utgör en mild form av bestraffning. 

6.1.3 Tilläggsinformation 

Komponenten tilläggsinformation avser presentation av innehåll som är relevant för att utföra 

kommande uppgifter i appen, men som är dold till dess att den tillgängliggörs via en aktiv 

handling av användaren, exempelvis genom att klicka på en bild. Den kan antingen visas utanför 

uppgiften, eller som del av bestraffning inom belöningssystemet, och ses som ytterligare ett led 

stämmer med Pavlovs riktlinje att minska behovet av beståndsdelar på skärmen och minska 

behovet av utförliga instruktioner. 

 

 

 

 

 

Fig 6.1.2C. Happi ord. 
Exempeluppgift, efter ha tryckt ledtrådsikon två gånger. 

 

Fig 6.1.2D. Happi ord. 
Exempeluppgift, efter ha tryckt ledtrådsikon 3 gånger. 

 

Fig 6.1.2E. Happi ord. 
Belöningsskärm efter exempeluppgift. 
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Ett exempel på tilläggsinformation i ett uppgiftstillfälle återfinns i appen Minilobes ordkronan. 

Uppgiften, en skriftlig fråga, presenteras längst ner i bild, i figur 6.1.3B som Kan du hitta bokhyllan?. 

Den läses även upp av en röst. Varje möjligt svarsalternativ illustreras av ett kort som kommer ut 

ur en springa i golvet (fig. 6.1.3A), men det skrivna ordet som representerar bilden på kortet, och 

som skulle avslöja svaret, visas inte. Trycker användaren på fel svarsalternativ så dras det kortet 

upp ur springan, skriftordet på kortet visas, och sedan faller det ut ur bild (fig. 6.1.3B). Eftersom 

varje objekt som är i fokus läses upp är läsförmåga utanför appens krav men den premieras, och 

ger en fördel för den som kan läsa uppgiften själv. Tilläggsinformationen i exemplet är rösten och 

texten som presenteras från kortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett exempel på tilläggsinformation utanför ett uppgiftstillfälle är åtskilliga sidor i appen English for 

Kids, där varje ikon presenteras med skriftordet för vad ikonen ska föreställa. Trycker användaren 

på ikonen läses ordet som ikonen representerar upp av en röst (fig. 6.1.3C). Dessa sidor av ikoner 

innehåller inga uppgifter. Appens olika uppgifter åtkomna från andra sidor i menysystemet 

bygger på en gemensam princip, då ordet (som är desamma från sidor illustrerade i 6.1.3C) på 

bilden ska skrivas (fig. 6.1.3D). 

6.1.4 Aktiv information 

Komponenten aktiv information avser presentation av innehåll som går att koppla till att klara en 

deluppgift, som inte ger någon form av bestraffning. Den ses som en del av huvuduppgiftens 

instruktioner, och belyser de unika sätt som designern av apparna valt att presentera dem på. 

Fig 6.1.3C. English for Kids. 
Menysystem med 

tilläggsinformation. 

Fig 6.1.3D. English for Kids. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.1.3E. Happi stavar. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.1.3A. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.1.3B. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift, efter att först valt två felaktiga 

alternativ, sedan tryckt på den sista felaktiga. 
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Ett exempel på aktiv information återfinns i uppgiften i avsnitt 6.1, där själva illustrationen 

bakom texten med alla föremålen är aktiv information, eftersom den finns tillgänglig hela tiden. I 

detta exempel fullföljs Pavlovs riktlinjer om att använda mjuka färger och ha kontrast mellan 

front och bakgrund. 

 

Ett annat exempel på aktiv information är från appen Happi stavar, en korsordsapp (fig. 6.1.3E 

ovan), där användaren kan trycka på bildikonerna för att få det avsedda ordet som ska fyllas i på 

korrelerande rad uppläst. Det upplästa ordet kan användas till uppgiften genom att fogas samman 

med ikonen utan bestraffning och är aktiv information eftersom uppgiften inte är slutförd. Detta 

är även ett exempel på premierande av fonologiskt minne. 

6.1.5 Sammanfattning av komponenter 

Förekomsten av uppgifter på olika nivåer, möjligheten att använda trial and error som metod för att 

lösa uppgifter, tillgång till aktiv information för att lösa uppgifterna som är visuellt tillgänglig hela 

tiden, eller som normalt inte syns men som blir tillgänglig via en aktiv handling, och tillgång 

tilläggsinformation som är relevant för att lösa uppgifter åtkommet utanför uppgifttillfället är alltså 

fyra allmänna komponenter som har identifierats i apparna. Dess plats i analysen är dels att ge 

exempel på och sammanfatta delar av apparnas design, samt att underlätta analysen av 

nätverksmodellernas plats i apparna (se avsnitt 6.3). De kan uttryckas i andra termer, och är ett urval 

av många andra potentiella komponenter. 

6.2 Analys av det begreppsliga innehållets kontextualisering 

Genom grafik, bilder, ljud och interaktiva element av olika slag kontextualiserar apparna sina 

uppgifter och det begreppsliga innehållet. Kontextualiseringen är unik i sin form främst i 

meningen att den är bunden till appen: hela upplevelsen presenteras som ett paket. Uttryckt i 

termer av meningspotential så är denna kontextualisering fortfarande inom rymden av själva 

appen, och bör skiljas från en kommunikativ yttre kontext. En kommunikativ yttre kontext har, 

till skillnad från den appinterna kontexten, bl.a. materiella ankare som går att nyttja t.ex. för 

placering av karaktärer. I den appinterna kontexten kan samma form av karaktärer endast placeras 

på ikoner, symboler och gestalter, alla i ett övergripande materiellt ankare, vilket här utgörs av de 

smartmobiler och surfplattor som appen finns i. Detta medför en stor begränsning, och ökar 

apparnas detaljkomplexitet. Jag har valt ordet kontextualisering för att belysa designerns försök 

att kompensera för detta, och belysa att i mötet med en konkret användare så skapas en sorts 

pseudokontext, vilken kan få en mening i bemärkelsen hur väl den korrelerar med scheman från 

kontexten av materiella ankare i den kommunikativa yttre kontexten som smartmobiler och 

surfplattor i sin tur är placerade i. De flesta apparna som har analyserats i studien (se tabeller 
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avsnitt 6.4) använder denna appinterna bakgrund till att skapa en känsla av framåtrörelse, ibland 

med narrativa element, kombinerat med att uppgifter avklaras och markeras audiovisuellt. 

 

Element som hör till den appinterna kontextualiseringen kan presenteras som tilläggsinformation, 

som visas eller hörs strax efter belöningen från uppgiften eller är fristående från uppgiften, vilket 

kan involvera appens menysystem eller sidor åtkomna från menysystemet som inte är uppgifter. I 

fallet med tilläggsinformation som hörs strax efter belöningen från uppgift, kan de ses som en 

förlängning av belöningen och huvudsakligen stå i uppgifternas tjänst, men även då är dess mest 

tilltalade egenskap att den presenteras jämte andra element som är helt fristående från uppgiften. 

Ett mer effektivt sätt att se dem är ett försök att ge användaren motivation och mening till 

uppgifternas belöningar samt att få världen att verka mer levande och därmed inbjudande. Ju 

färre av dessa som presenteras inom ramen för appens designvärld, desto större är vikten av att 

samma motivation och mening erbjuds utanför appen som appexternt stöd, t.ex. i form av 

medspelares stöd. En del i kontextualiseringen som appen genom sitt innehåll uppmanar till 

representerar användarens avsedda övergripande mentala rymd specifikt för appen. 

 

Ett exempel är ”Happi ord”, där varje uppgift åtföljs av en skärm där användaren köper kort (fig. 

6.2A) eller sparar stjärnor till framtida köp. Valutan är stjärnor som användaren blir belönad med 

beroende på hur väl uppgiften utfördes (se avsnitt 6.1.). Köpta kort går att komma åt genom 

menysystemet  

 

senare och har alla en kort beskrivning (fig 6.2B). Tillverkarna presenterar denna funktion i appen 

(se bilaga) som en chans för användaren att lära sig konceptet att hålla ut för försenad belöning (vissa 

kort är dyrare än andra). 

 

Fig 6.2A. Happi ord. 
Menysystem: köpa kort. 

 

Fig 6.2B. Happi ord. 
Skärm åtkommen genom menysystem: köpt kort. 
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Element som hör till kontextualiseringen kan även presenteras som aktiv information 

(instruktioner och ledtrådar till uppgifter). Vanligare är dock att aktiv information presenteras 

utanför kontexten, t.ex. med lösryckta textrutor. 

 

Nedan ges exempel på hur olika appar skapar denna kontext. Det första avsnittet tar upp 

apparnas menysystem där användaren bl.a. navigerar till uppgifter, det andra avsnittet tar upp 

element i menysystem som hjälper användaren att kontextualisera menysystem med uppgifterna, 

och det tredje tar upp de möjligheter som apparna erbjuder för att skapa ett narrativ. 

6.2.1 Menyers integration med belöningssystem 

Alla appar i studien har någon form av meny. Generellt presenteras olika övergripande kategorier 

i menyn (fig. 6.2.1A), och oftast har varje kategori ett antal underkategorier (fig. 6.2.1B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oavklarade uppgifterna som visas i dessa underkategorier kan vara låsta, vilket kan fylla 

funktioner som: inte överväldiga användaren, skapa nyfikenhet och mystik kring kommande 

uppgifter, eller visa en lista över avklarade uppgifter som liknar troféer av tidigare prestationer 

(jämför fig. 6.2.1A och 6.2.1C). I regel finns det alltid under pågående uppgift en interaktiv ikon 

som resulterar i att uppgiften avbryts och i ett bakåtsteg i menyn (i fig. 6.2.1D, ikon längst ned till 

vänster), samt en annan där effektljud, musik m.m. kan tystas (i fig. 6.2.1D, ikoner högst upp till 

vänster). 

 

Vissa menyer har även inställningar för svårighetsgrad, antingen genom en knapp i menyn som 

ändrar uppgifter i appen, eller en färdigt skräddarsydd meny som t.ex. ”Minilobes vilken ska 

bort” (fig 6.2.1E).  

 

I menyn med de övergripande kategorierna finns det ibland en knapp för vuxna, med 

specialinställningar av lite mer komplicerad karaktär (i fig. 6.2.1A, ikon längst ned till vänster). 

Fig 6.2.1A Happi stavar. 
Menysystem. 

 

Fig 6.2.1B. Happi stavar. 
Menysystem efter att ha 
tryckt på kossan (8.1A). 

 

Fig 6.2.1C. Happi stavar. 
Menysystem, nu med alla 

uppgifter avklarade. 
 

Fig 6.2.1D. Happi stavar. 
Exempeluppgift med bakgrund från 

Ko alternativet i menyn. 
 

Fig 6.2.1E. Minilobes vilken ska bort. 
Menysystem: huvudmeny, val av 

uppgifter enligt svårighet 1.3 
(representerad i stjärnor). 
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Om apparnas menysystem ses som en uppgift så krävs en mental rymd med schema av en 

hierarkistruktur, eller lånande av schema från en mental rymd med annan typ av progression (t.ex. 

ett hus med ingång, korridorer etc.), för att förstå navigeringen i sin helhet. 

6.2.2 Menyers integration med uppgifter 

I ”Happi stavar” har uppgifterna i varje överkategori en gemensam bakgrund (jämför fig. 6.2.2A 

och 6.2.2B) som de presenteras i menysystemet, vilket hjälper användaren att foga samman 

kontextualisering och uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna har korsordsliknande struktur, och bitarna som dras liknar bitar som ligger på ett 

bord (fig. 6.2.2B-C). De är ofta placerade huller om buller på skärmen, som referens för något 

som användaren antagligen stött på utanför appen, med hopp om att användaren lyckas integrera 

bl.a. schema från rymder skapade i tillstånd då de stött på liknande element och använda dem till 

uppgiften som aktiv information, med andra ord agera i appens kontext såsom de spelade ett 

korsord med lösa bitar i verkligheten. Detta är en form av design som kan karaktäriseras som 

enkel eller intuitiv, vilket ska korrelera och aktivera rätt konceptuella nätverk som redan finns hos 

användaren och på så vis kringgå behovet av instruktioner till uppgifterna.  

 

”Minilobes ordkronan” är under hela appens spelgång placerad i en teater (fig. 6.2.2D-G), där 

övergång mellan menyer alltid följs av animationer från gardiner (fig. 6.2.2E). Varje övergripande 

kategori (här kallad värld) har fem uppgifter, som går ut på att följa instruktioner och välja rätt 

kort ur en kortlek som är bunden till varje uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.2.2A. Happi stavar. 
Menysystem efter att ha 
tryckt på kossan (8.1A). 

 

Fig 6.2.2B. Happi stavar. 
Exempeluppgift från 

menysystem vald från 8.1A. 
 

Fig 6.2.2C. Happi stavar. 
Exempeluppgift med bakgrund 

från Ko alternativet i menyn. 
 

Fig 6.2.2D. Minilobes ordkronan. 
Menysystem, första skärmen. 

 

Fig 6.2.2E. Minilobes ordkronan. 
Menysystem: gardinövergång. 
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För att starta uppgiften måste användaren förflytta minilobsen på kartan (fig. 6.2.2D-G) längst 

ned till en upplåst värld, och sedan trycka på en låda som inte har ett lås kring sig (fig. 6.2.2G). 

Går användaren till en värld som inte är upplåst (fig. 6.2.2F) spelas en mörk och mystisk melodi, 

men när den är upplåst ersätts den av en melodi specifikt anpassad efter världens tema.  

 

Den första världen är ett rum i ett hus (fig. 6.2.2G), som antagligen ska göra det lättare för 

användaren att associera appanvändandet med en familjär miljö innan äventyret börjar och 

läskigare element upptäcks. Uppgifterna i varje värld har alltid samma bakgrund som när låda 

väljs, men under uppgifterna är musiken nedtonad och har mindre störande (för användarens 

koncentration) element, t.ex. kan en melodi försvinna men bas och rytm i bakgrunden vara kvar. 

Precis som korsordsuppgifterna från ”Happi Stavar” använder aktiv information, så används här 

tilläggsinformation som stöd till användaren för att lyckas integrera bl.a. schema från rymder 

skapade i tillstånd då de stött på liknande element och använda dem till en kontextualisering av 

den komplexa belägna händelse vilket är appanvändningen. Som ytterligare stöd till detta används 

ibland ett narrativ. 

6.2.3 Narrativer 

Narrativen i ”Minilobes ordkronan” är ett äventyr där människor är ersatta med figurer de kallar 

minilobes, som utforskar olika världar och samlar kristaller. Varje rätt svar i uppgiften belönas 

med en kristall, markerad längst ned på sidan (fig 6.2.3A), och för fel svar försvinner ett hjärta 

högst upp på skärmen.  

 

 

 

 

 

 

 Fig 6.2.3A. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift, kristaller. 

 

Fig 6.2.3C. Minilobes ordkronan. 
Menysystem. 

 

Fig 6.2.3D. Minilobes ordkronan. 
Menysystem efter en avklarad uppgift. 

 

Fig 6.2.3B. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift, minilobe hjärta. 

 

Fig 6.2.3E. Minilobes ordkronan. 
Menysystem efter tre avklarade uppgifter. 

 

Fig 6.2.2G. Minilobes ordkronan. 
Menysystem, första världen och val av 

uppgifter (numrerade 1-5). 
 

Fig 6.2.2F. Minilobes ordkronan. 
Menysystem, världval. 
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Om inga hjärtan finns kvar måste uppgiften upprepas, och alla kristaller samlade under 

uppgiftens gång försvinner. Minilobsen blir även glada med ett hjärta ovan sig (fig 6.2.3B) när rätt 

svar ges, längst ned i högra hörnet. Efter varje uppgift låses nästa uppgift upp och ett nytt objekt 

på skärmen dyker upp (jämför 6.2.3C och 6.2.3D), vilket gör världen mer detaljerad. Ibland byts 

det även skärm inom världen, t.ex. 6.2.3D, där de röde sig från ett öppet snölandskap, förändras i 

6.2.3E till ett mer stängt, mysigt och tryggt. 

 

Vissa av uppgifternas kortlekar är även kopplade till semantiska fält (se avsnitt 2.3 för 

information om semantiska fält) från världen: i piratvärlden innehåller en av kortlekarna sjödjur, 

simutrustning och havsväxter. I andra kan istället bilderna vara anpassade till världen. Den 

övervägande delen av kortlekarna är dock fristående. Även om det inte finns explicita ledtrådar 

kan bakgrundsbilderna eventuellt hjälpa med aktivering av nätverk som är sammankopplade med 

dessa semantiska fält. En sådan förstärkning skulle även kunna riktas åt andra hållet, och skapa en 

länk mellan områden som inte är konventionellt bundna till varandra: uppgiften med adjektiv 

som finns i snövärlden skulle kunna skapa ett nätverk där snö aktiverar tillgången till dessa 

adjektiv, eftersom snö finns i snövärlden. 

 

När alla världar är avklarade uppkommer ett nytt mål: att fylla ordkronan med juveler, som 

presenteras muntligt och med animationer. Varje värld har en färg på juvelen, och små juveler 

fyller i en mätare (fig 6.2.3F), för att slutligen belönas med en stor juvel på kronan, som syns 

högst upp på skärmen (fig 6.2.3G). Väl fylld så är progressionen av narrativa tillägg slut, men det 

uppmanas, efter en stark muntlig belöning, att ”fortsätta samla på kristaller – minilobes tröttnar 

aldrig på äventyr!”. Narrativen är jämfört med andra appar i studien väldigt rik. Vanligare är att ha 

några få lösryckta element som komplement. Nedan presenteras ett antal exempel på sådana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ”minilobes ABC” visas en bandspelare som aktiv information (fig 6.2.3H) när instruktionen är 

centrerad till att höra ett ord, vilket både ger en kontextualiserad källa för presentationsrösten 

som korrelerar med schema utanför appen och uppmanar användaren till att fokusera på 

Fig 6.2.3F. Minilobes ordkronan. 
Menysystem, belöning med påfyllnad av juveler 

efter uppgift när alla uppgifter är avklarade. 

Fig 6.2.3G. Minilobes ordkronan. 
Menysystem med alla uppgifter avklarade, 

samt kronans juvelmätare 33% fylld. 
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inkommande ljud. Även denna app är grafiskt inramad som en teaterscen, vilket expanderar och 

kopplar samman andra appar med minilobes. Här jagar användaren inte kristaller, utan efter en 

avklarad uppgift förvandlar en minilobe med en trollstav varje överkategori från brun till brons, 

och klaras samma uppgift igen förvandlas den till guld (fig 6.2.3I). 

I ”Kul med Duffton” varieras varje uppgift med en bordspelsliknande karta och tillägget av en 

pusselbit i mitten (fig 6.2.3J), för att slutligen när pusslet är färdigt belönas med en animerad film. 

Narrativen är att spela brädspel. 

 

”DiddisDay” är en app som, bortsett från en inledande uppgift med ett scenario där användaren 

ska dra varje löst objekt från höger av skärmen till sin urklippta plats (fig 6.2.3K), kretsar kring att 

trycka på olika objekt i omgivningen och se animationer (fig 6.2.3L-M). Varje scenario (som väljs 

i den enda menyn som finns i appen) representerar aktiviteter som barn stöter på i sin vardag, 

t.ex. leka, åka ruschkana, borsta tänderna, etc. De är alla avskalade att bara innehålla Diddi och 

rörelser utanför användarens tryck på skärmen är minimala, t.ex. att buskar eventuellt rör sig i 

vinden, och skapar narrativen leka med Diddi. 

 

 

“TinyFarm” liknar DiddisDay i sitt upplägg men har en mer rikt detaljerad bild bestående av en 

mängd personer. Stilen liknar ett uppslag ur en bildbok, där rörelser på bilden sker antingen fritt 

från användarens interaktioner eller som en konsekvens av dem. I bilderna nedan (fig 6.2.3N-O) 

ser vi förloppet efter att ha tryckt på pojken bredvid trädet med röda kortbyxor. Alla personer 

och deras handlingar bildar tillsammans ett narrativ som är centrerad kring en plats. 

 

 

 

Fig 6.2.3H. Minilobes ABC. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.2.3I. Minilobes ABC. 
Menysystem med alla uppgifter 

avklarade två gånger. 

Fig 6.2.3J. Kul med Duffton. 
Belöningsskärm. 

Fig 6.2.3K. DiddisDay. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.2.3L. DiddisDay. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.2.3M. DiddisDay. 
Exempeluppgift efter att ha tryckt på Diddi (8.2L). 
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6.3 Analys av apparnas krav på aktiverande av nätverksmodeller 

Följande avsnitt behandlar exempel på uppgifter och identifierar vilka krav som ställs på 

användaren, samt vilka olika verktyg som ges för tillämpning av olika strategier. Utgångspunkten 

är att användaren genom att använda sig av tilläggsinformation, aktiv information och trial and 

error skapar en bas för kontextualisering och lösandet av uppgifter. Mer begreppstunga 

förklaringar av hur olika användarstrategier utifrån bl.a. uppgifternas struktur organiserar 

begreppslig information genom nätverksmodeller ges. Avsnittet innebär en ökad nivå av 

abstraktion i analysen jämfört med föregående. Sett ur den generella appstrukturen från alla 

studiens appar är exempel nedan undantag snarare än regel (se tabeller i avsnitt 6.4), och är 

ämnade främst att illustrera en ökad komplexitetsgrad i designen när den eventuellt inte var 

avsedd. 

 

Fig 6.2.3N. TinyFarm. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.2.3O. TinyFarm. 
Exempeluppgift efter att ha 

tryckt på pojke vid träd med röda 
kortbyxor (6.2.3N). 
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Det första avsnittet kommer att med utgångspunkt från komponenter nämnda i avsnitt 6.1 

applicera och använda olika begrepp från CBT som ej användes i förgående avsnitt (6.2). Det 

andra avsnittet kommer att ta upp förekomsten av nätverksmodellen simplex genom att studera hur 

begreppet alfabet presenteras i appen ”Minilobes ABC” genom menysystem och uppgifter. Det 

tredje avsnittet kommer att ta upp förekomsten av nätverksmodellen mirror genom att studera hur 

apparna förhåller sig till svårighetsgrader, både interaktivt varierande i relation till komponenter 

och menysystem. Det fjärde avsnittet tar upp och analyserar olika typer av krav på färdigblendade 

rymder och dess konsekvenser för användaren i de olika apparnas uppgifter. Efter detta, i avsnitt 

6.4, presenteras samtliga resultat kortfattat i form av en grovt förenklad kvantitativ lista. 

6.3.1 Komponenter sedda ur CBT 

En term i CBT som används för att beskriva syftet med vissa specifika blendningar är 

integrationshändelse. Ibland är denna kopplad till en nätverksmodell. Baserat på belöningssystemen i 

apparna, som oftast är korta ljudklipp som spelas direkt efter ett försök att lösa uppgiften, är det 

just en sådan specifik integrationshändelse som i alla dessa uppgifter ger bäst resultat. Exempel på en 

sådan uppgift är en uppgift från Läslandet2 (se avsnitt 6.2.1, fig AB). Integrationshändelsen i 

uppgiften resulterar i en blendning vid korrekt och belönat utförande, och har slutförande av mönster 

som dominerande huvudprincip i sin blendning. Den aktuella blenden etableras därmed som en 

möjlig kontextuell resurs för den efterföljande spelaktiviteten. Integrationshändelsen kräver även 

uppackning av bilden och ytlig förståelse av typologin bakom ikonernas (granen, tavlan, visuellt 

perspektivtagande över deras spatiala placering i ett tredimensionellt rum) semantiska relationer 

för att slutföras. 

 

Integrationshändelsen har alltid en specifik variant som det mest avancerade målet (av varierande 

nivå av komplexitet beroende på uppgift) som all information i appen är avsedd att få användaren 

att kunna hantera med egen förmåga, vilket är en slutsats jag dragit av deras explicit pedagogiska 

inriktning och belöningssystem. För att inte skrämma iväg användare som är alltför långt ifrån att 

hantera den på egen hand, så erbjuds olika metoder för att kompensera saknad information eller 

förmågor som blendningarna kräver. Till exempel kan inte en blendning med den dominerade 

principen slutförande av mönster slutföras utan tillgång till en förmåga att slutföra mönster. 

Blendningen kan ej heller slutföras om otillräcklig information från inmatningsrymder leder till en 

oförmåga att skapa en tillräckligt fungerande generisk rymd. 

 

Det finns möjlighet till att kringgå integrationshändelsen och specifika nätverksmodeller genom 

apparnas komponenter, och den mest centrala metoden för detta är trial and error. Det finns 

också möjlighet att använda delar av kontextualiseringen (den inre appkontexten) som t.ex. apparnas 

menysystem för att skapa en alternativ integrationshändelse. På detta sätt kan apparnas komponenter 

stå i fokus för användaren snarare än integrationshändelser bundna till uppgiften. Att uppgiften är 

avklarad i appen är med andra ord ingen garanti för att integrationshändelsen och dess kopplade 
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blendning (inkluderad specifik nätverksmodell) är utförd av användaren, ej heller att eventuella 

inmatningsrymder, alltså informationen i uppgiften (tilläggs eller aktiv) som är menad att skapa 

inmatningsrymder är skapad. (I Läslandet 2 exemplet från avsnitt 6.2.1, fig AB motsvaras 

inmatningsrymden av orden, var de ska placeras, och bilden bakom). Att uppgiften är avklarad är 

heller ingen garanti för att en generisk rymd har skapats (i Läslandet2 exemplet från avsnitt 6.2.1, 

fig AB motsvaras den generiska rymden av orden, var de ska placeras, och sambandet mellan orden 

och bilden bakom). När integrationshändelsen kringgås går uppgiften istället att avklara med en 

mental rymd som innehåller fragmentarisk information kopplad till visuella- och ljudbaserade 

informationsgestalter, utan semantiska relationer och scheman, baserat på definitioner från CBT. I 

slutändan blir dock satsen fullständig och användaren får ytterligare en chans att utföra blendningen 

som integrationshändelsen avsett, nu med mindre komplicerade inmatningsrymder än tidigare, och 

arbete med tilläggsinformation istället för aktiv (i Läslandet2 motsvaras detta av den färdiga 

skriftsatsen + bilden bakom). 

 

Tilläggsinformation är viktig för kunskapsinmatning till relevanta existerande rymder som inte kräver en 

ny blendning. Ord förutsätter tillgång till tidigare skapade mentala rymder211, och finns de inte 

tillgängliga som aktiv information behövs ett skapande av dem för att klara uppgifterna. I 

uppgifter där endast en ikon och ikonens namn och/eller stavning testas krävs rymder som 

innehåller dessa två informationsdelar, antingen som relationer i den inre-rymden, eller som integrerar 

och uppackar andra rymder med relevant information genom yttre-rymd relationer. Det senare 

alternativet skapar en överbelastning på användarens minne utan färdigskapade komplicerade 

blendar. I fallet med ”Minilobes ordkronan” (avsnitt 6.2.3) kan, till skillnad från “English for 

Kids” (samma avsnitt) förstärkande av semantiska relationer ske då varje uppgift har ett 

övergripande ämne för varje ord. 

6.3.2 Nätverksmodellen simplex: alfabetet som illustrativt exempel 

Vissa appar skapar pedagogiska uppgifter centrerade kring lärande av alfabetet, vilket jag kommer 

att använda i detta avsnitt som ett exempel på simplex. Målet eller syftet att användaren ska uppnå 

en förståelse av alfabetet i sin helhet behöver dock inte nödvändigtvis vara resultatet av en 

blendning, utan kan istället vara uppsatt i ett nätverk av organiserande händelser, paketerade i små 

mentala rymder, sekvenserade i ordning. Här framstår användningen av en simplexblendning mycket 

mindre påfrestande och kan sedan fungera som en genväg till relevant aktivering av alfabetet som 

helhet, eftersom en färdig blend har lättare övergripbar information och är anpassad efter 

blendningens principer uppackning, relevans, balans i typologin, etc.  

 

I ”Minilobes ABC” kretsar uppgifterna kring att fylla i mentala rymder dedikerade till specifika 

bokstäver i alfabetet med kunskaper som krävs för att behärska alfabetet. Varje rymd som 

representerar en bokstav bör, för att klara uppgifterna fullständigt, innehålla: kronologisk 
                                                                                 
211 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 159, s. 167. 
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placering i alfabetet, hur ljudandet av bokstaven låter, samt gemen- och versal variant. ”Minilobes 

ABC” är ett exempel på en app där tillgången till en färdig blend eller ett nätverk av delar av 

alfabetetet som helhet är målet eller syftet. Varje uppgift är avgränsad till att behandla 3-5 bokstäver 

av alfabetet (fig. 6.3.2A). Uppgifterna har olika frågor som relaterar till de tillgängliga bokstäverna 

på olika sätt (fig. 6.3.2B-D). 

 

Om rätt svar väljs av användaren genom att trycka på rätt ikon av de presenterade alternativen, 

fylls en av bokstäverna i med gul färg till samma bokstav som korrelerade med svaret (fig. 

6.3.2E). Varje bokstav blir fullt färgad efter två påfyllningar, som också har en animation med 

bubblor. Om fel alternativ väljs, visas det rätta svaret och ett nytt försök är möjligt utan att 

förlora tidigare framsteg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kunskap om alfabetet saknas ges möjlighet att lista ut svaren. I början väljer användaren 

bokstäver (fig. 6.3.2A), men det nämns inte rakt ut att endast dessa är svaren i frågorna, men 

kopplat med att bokstäverna fylls i (fig. 6.3.2E) blir detta snart väldigt tydligt. I många fall kan 

detta eliminera flera alternativ som inkorrekta. De sista svaren blir i längden bundna till specifikt 

en bokstav, så användaren belönas på detta sätt inte endast ur progressionssynpunkt av att 

observera belöningssystemet längst ned, utan den bokstav som inte är ifylld kan även visa nästa 

svar. En sådan användning av de givna verktygen skulle tyda på nätverksmodellen simplex, som i 

blendningen eliminerade rollerna i givna alternativen och förenklade dem till en, vilket var givet 

genom värdet (bokstaven som inte var ifylld i belöningsrutan i tidigare skärm, fig. 6.3.2E) i 

kontexten. Användaren skulle genom en trial and error strategi kunna bekräfta den framtida 

nyttan i blenden. Eftersom blendningen i det här fallet är valfri men kan utföras med hjälp av aktiv 

Fig 6.3.2A. Minilobes ABC. 
Meny: presentation av uppgifter. 

Fig 6.3.2B. Minilobes ABC. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.3.2C. Minilobes ABC. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.3.2D. Minilobes ABC. 
Exempeluppgift. 

Fig 6.3.2E. Minilobes ABC. 
Belöningsskärm efter uppgift: gula bubblor 

strömmar till bokstäver och fyller färg. 
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information till uppgiften kan belöningssystemets form i ”Minilobes ABC” ses som ett sätt att 

stödja förutsättningen för blendningar i allmänhet, eller kunskapsinmatning till relevanta rymder. 

6.3.3 Nätverksmodellen mirror: åtkomst genom nivåer av svårighetsgrad 

Vissa appar har olika nivåer av svårighetsgrad (se bilagor) som går att välja i huvudmenyn. 

”Minilobes vilken ska bort” har tre olika svårighetsgrader (fig. 6.3.3A), där den första i 

uppgifterna kretsar kring ytgestaltigenkänning (fig. 6.3.3B), den andra semantiska relationer (fig. 

6.3.3C) och den tredje uppgifter från den andra eller kombination av ett och två (fig. 6.3.3D). 

Den tredje innehåller uppgifter med integrationshändelse kopplat till nätverksmodellen mirror. 

 

 

 

Både ”Happi ord” och ”Minilobes vilken ska bort” innehåller uppgifter som i sin mest komplexa 

form och för perfekt utförande utan bestraffning (korrekt integrationshändelse) kräver användning 

av nätverksmodellen mirror, eftersom det inte bara är kunskap som jämförs och förändras, utan även 

olika inmatningsrymdernas schema över semantiska relationer måste korrelera (t.ex. fig. 6.3.3D har 

färg och form som inmatningsrymder, och en blendning resulterar i att färg väljs bort). Dock är det 

värt att notera att ”Happi ord” i flera fall reducerar det kravet genom en ledtrådstryckning till 

nätverksmodellen simplex, och flera till ingen nätverksmodell alls, och att ”Minilobes vilken ska bort” 

inte har något bestraffningssystem utöver någon sekunds väntan, vilket gör ren trial and error 

möjlig och också resulterar i samma belöning. I det senare fallet, om denna strategi används, blir 

resultatet endast lärande genom tilläggsinformation. 

 

”Kors & Tvärs”, en app med variationer på korsordsformatet, har tre olika svårighetsgrader (fig. 

6.3.3E-F) som bestämmer antal bokstäver i uppgifternas ord, samt antal ord på varje spelplan. 

Samma ord presenteras sedan i fyra valbara korsordstyper, som strukturerar om orden i olika 

former av uppgifter. 

Fig 6.3.3A. Minilobes vilken ska bort. 
Menysystem: huvudmeny, val av 

uppgifter enligt svårighet 1.3 
(representerad i stjärnor). 

 

Fig 6.3.3B. Minilobes vilken 
ska bort. 

Exempeluppgift nivå 1. 
 

Fig 6.3.3E. Kors & Tvärs. 
Menysystem. 

 

Fig 6.3.3F. Kors & Tvärs. 
Menysystem, utökade svårighetsgradsinställningar. 

 

Fig 6.3.3C. Minilobes 
vilken ska bort. 

Exempeluppgift nivå 2. 
 

Fig 6.3.3D. Minilobes 
vilken ska bort. 

Exempeluppgift nivå 3. 
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I apparna i studien är det ovanligt, näst intill obefintligt, att se en progressiv svårighetsgrad i själva 

uppgifternas struktur. Utöver exempel nedan kunde inga hittas. Ovan nämnda exempel (6.3.3A-

D) var blandade med uppgifter av lägre komplexitetsgrad. I praktiken blir resultatet att en 

avdelning som har tio uppgifter, låt oss säga att de uppkommer i kronologisk ordning, kan i vissa 

unika fall ha två uppgifter, t.ex. tre och sju, som är över svårighetsgraden av de andra. Detta kan 

även ske i appar där svårighetsgrader inte är explicitgjorda. Ett exempel är ”Minilobes 

ordkronan”, som har olika teman på varje uppgift. Det finns i varje uppgift bara ett givet antal 

kort i kortleken som blandas ut. Tolkningen av bilderna i uppgifterna som presenterar substantiv 

är utan krav på nätverksmodeller eller på sin höjd simplex (fig. 6.3.3G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med tolkning av bilder som presenterar adjektiv är det dock annorlunda: adjektivet 

liten kan i bild 6.3.3H appliceras på alla bilder utom den tredje från vänster, och för att klura ut 

vilken som är mest relevant krävs en förståelse av miljön (semantiska relationer av objekt och 

bakgrund, perspektivtagande av spatial placering av dem i en tredimensionell rymd) som 

miniloben är placerad i, samt att miniloben är subjektet, med andra ord korrekt utformad till en 

karaktär. Förutsatt att det är första gången som användaren stöter på uppgiften blir alltså en 

nätverksmodell mirror nödvändig för att snabbt komma åt den relevanta informationen, eftersom 

överlappande scheman måste föras in i ekvationen (vilken av bilderna har en mest liten minilobe – 

den längst till vänster har minilobe+miljö, den längst till höger har minilobe+högt bord) i form 

av en blendning. Precis som nämnts ovan i tidigare exempel går användande av nätverksmodellen att 

kringgå genom trial and error och memorering av kortens namn (detta skulle kunna resultera i att 

en mental rymd skapas där liten är bundet till ett schema med stora ögon över karaktär, t.ex.).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.3.3I. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift. 

 

Fig 6.3.3J. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift. 

 

Fig 6.3.3G. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift, substantiv. 

 

Fig 6.3.3H. Minilobes ordkronan. 
Exempeluppgift, adjektiv. 
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Andra exempel från samma app är bl.a. stjärnor (fig 6.3.3I) som delvis finns i två av korten och 

huvudet (fig. 6.3.3J) som delvis finns i tre av korten, men ett av korten finns det mer i, eller är 

centralt för bildens helhet, vilka är schema som går utanför svårighetsgraden som presenterats i andra 

kort i appen. 

 

6.3.4 Krav på färdigblendade rymder 

Exempel i detta avsnitt innehåller uppgifter som inte kräver användandet av 

nätverksmodeller, men som däremot ibland förutsätter färdigblendade rymder, 

vilket kan inkludera rymder som är produkter av nätverksmodellen simplex, mirror 

och single-scope. Förmågan som tränas i själva uppgifterna är istället 

aktiverande av rätt rymder och upprätthållandet av dem, något som är relevant 

under alla blendningar (t.ex. upprätthållandet av inmatningsrymder). Flera av 

apparna kombinerar i sina uppgifter krav på språkförmåga med förmågan att 

hålla fler mentala rymder och inmatningsrymder aktiverade utan att blenda dem, 

genom tidspress av nedtickande klockor och rörliga interaktiva objekt. Utöver 

tilläggsinformationen uppmanar innehållet användaren till strategier som dels 

ska utöka varje specifik förmåga, samt att lyckas komma åt flera av dem 

samtidigt under press.  

 

I “Fun English” finns en mängd spellägen som alla bygger på minnesövningar, som belönar med 

tilläggsinformation. De är alla väldigt sparsamma med bestraffning, och som tidigare nämnt är 

konsekvensen av detta att det finns verktyg för ett kringgående av den optimala lösningen genom 

trial and error.  

 

Ett exempel är i en uppgift som går ut på att kombinera likfärgade rutor (fig. 6.3.4A) genom att 

dra en ruta åt ett håll och byta plats på två som ligger bredvid varandra. Det går inte att dra någon 

ruta som inte resulterar i att de kombineras, så lösningen på uppgiften kräver en analys av fältet 

och vad som faktiskt går att kombineras med endast ett drag. När de kombineras försvinner 

rutorna, poängbelöning sker och namnet på färgen som rutorna hade läses upp. När tiden gått ut 

sparas den totala mängden poäng och visas i en lista, och det uppmanas att spela igen och 

förbättra poängen, vilket görs mest effektivt genom att man minskar sin användning av trial and 

error. 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.3.4A. Fun English. 
Exempeluppgift. 

 

Fig 6.3.4B. Kors & Tvärs. 
Exempeluppgift: rödmarkerade rutor förflyttas sekventiellt. 
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”Kors & Tvärs”, en korsordsapp, har ett spelläge som successivt (hastighet går att ställa in, men 

även den lägsta är nämnvärt snabb) flyttar bokstäver till en eld där de förbrukas för användaren, 

och producerar nya ur ett ändligt antal bokstäver på ett rullande band (fig. 6.3.4B). Bokstäverna 

skall under den här processen dras till rätt ruta i korsordet. Dras bokstaven till fel ruta bränns den 

upp och förbrukas för användaren. För att hinna med krävs minst att kunna stava ordet som 

ikonerna representerar och testa ifall bokstaven finns i ordet som fokuseras på, som mest att hålla 

alla presenterade ikoner och deras korrelerande stavning i huvudet och räkna ut vilka bokstäver 

som saknas och var på planen de skall placeras. Ett element av spänning finns då missade chanser 

kan leda till att en mängd bokstäver som inte behövs produceras. Spänningen kan även ses som 

bestraffning, eftersom varje val av bokstavsbehandling som görs betyder mer och färre chanser 

ges till misstag.  

 

Ikonernas ord är här utspridda på flera semantiska fält, och uppgiften utförs effektivast genom att 

varje specifikt ord och dess stavning är aktiverat under hela uppgiften, och att varje ord har en 

sedan tidigare färdig blend, helst av nätverksmodeller med högre komplexitetsgrad för att på så sätt 

ha en större mängd detaljerad information för att bearbeta tolkning av ikonerna mer effektivt, 

samt snabbare åtkomst. Alternativet är att aktivera ett ord och sedan aktivera ett nytt medan det 

andra deaktiveras, vilket bestraffas av tidspressen som elden medför. En av blendningens principer är 

balansen mellan typologi (stora mängder av information som utökar detaljrikedomen) och 

komprimering, och uppgifterna kan ses som ett steg att öka förmågan att expandera typologin. En 

expansion av typologin i 6.3.4B skulle exempelvis kunna ske genom att ikonerna och de mentala 

rymder som de kräver upprätthållning av inte kan blendas som strategi för att lösa uppgiften. 

Eftersom det är ansträngande att hålla varje ord i 6.3.4B i minnet samtidigt skulle en lösning i 

andra sammanhang vara att utföra en blendning av likheter mellan orden identifiera ett mönster, 

vilket är ett exempel på komprimering. Detta är omöjligt i relation till den aktuella uppgiftens krav, 

eftersom varje bokstav måste dras en efter en enligt stavningen av ikonens ord. Än en gång är det 

värt att poängtera att komprimeringar kan åstadkomma resultat i uppgifterna, men oftast har 

belöningssystemen detta i åtanke och belönar inte användaren lika starkt som när denne använder 

en mer krävande, och eventuellt nätverksmodellsbaserad strategi (skapandet av en ny eller 

aktivering av en sedan tidigare utförd sådan). Det är med största sannolikhet svårt att utveckla 

förmågan att expandera typologi om inte spelmiljön kräver det. 

6.4 Sammanfattning av analys 

Utifrån en användning av CBT som analysverktyg på olika designstrategier som är avsedda att 

begränsa mängden av instruktioner, som bl.a. komponenterna (avsnitt 6.1) i apparna strävar åt, 

har potentiella nya problem identifierats. Huvudsakligen kan kontextualisering (se avsnitt 6.2) 

medföra ökad detaljkomplexitet, vilket kan sätta ett krav på fokus att förstå apparnas 
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komponenter. T.ex. vad som i analysen sågs som möjligheter att kringgå en integrationshändelse 

genom dessa komponenter kan stå i vägen för fokus på själva integrationshändelsen. 

 

I relation till uppgifterna kan ökad detaljkomplexitet å ena sidan underlätta förståelsen av dem 

och, som nämnts i korsordsexemplet i 8.1, på så vis kringgå behovet av en instruktion, inte bara 

för själva uppgiften i sig men även uppmanandet att trycka på objekt i skärmen i en trial and 

errorliknande strategi, eller som i alfabet exemplet i avsnitt 6.3.2. kombineras med uppgiften och 

underlätta den. Å andra sidan kan för mycket information som är utanför uppgiften belasta eller 

distrahera från delar av den kognitiva processen använd till förståelsen av uppgiften, som i en 

mer avskalad variant potentiellt sett kunde användas till den på ett mer effektivt sätt. Under en 

uppgift kan detta leda till att användaren får svårt att bilda sig en uppfattning av rätt hantering av 

inmatningsrymder. 

 

Nätverksmodellerna som apparna i olika fall gör relevant för användaren att använda, med 

utgångspunkt i apparnas belöningssystem, varierar efter uppgift och narrativ, och även oftast, 

som sett i avsnitt 6.3.2, 6.3.3, inom samma uppgift, eller samlingspaket av uppgifter (för 

samlingspaket, se Minilobes ordkronan avsnitt 6.3.3). Gemensamt för alla appar är att även om det 

finns uppgifter med integrationshändelser som ger förutsättningar för användaren att använda 

nätverksmodellen simplex och mirror, så finns det alltid stora möjligheter att kringgå det. Den största 

motivationen till bruket av dem, med utgångspunkt endast från den appinterna kontexten, är, i få 

unika instanser, en ökad belöning. När nätverksmodeller inte produceras för att avklara uppgifter 

flyttas fokuset istället till utökande av färdiga rymder (se avsnitt 6.3.1 och 6.3.2) och 

upprätthållandet av flera mentala rymder samtidigt (se avsnitt 6.3.4). 

 

Nedan presenteras två listor med apparna i studien, med funna resultat, sorterade efter olika 

variabler, ”Nätverksmodell” i Tabell 1, och ”Narrativ” i tabell 2. ”Uppgift” avser en bedömning 

av uppgifternas karaktär, där 1 representerar minimala uppgifter utan utvecklat belöningssystem, 

2 representerar uppgifter kopplade till belöningssystem med låg komplexitet, och 3 representerar 

uppgifter kopplade till komplexa belöningsystem. ”Nätverksmodell” anger om det fanns 

uppgifter som krävde en aktiv blendning av nätverksmodellen simplex och mirror (1=nej, 

2=simplex, 3=mirror). ”Narrativ” avser om det fanns narrativa inslag i appen som helhet (1=nej, 

2=fragmentariska, 3=ja). Genomgående tas inte hänsyn till kategoriernas frekvens vare sig totalt 

eller inom enskilda appar eftersom detta är en kvalitativ analys. Single-scope nätverksmodellen 

återkommer jag till i diskussionsdelen. 

 

Ingen uppgift hittades där lösningen huvudsakligen premierades att uppnås med fonologiskt 

minne (nämnt i bakgrunden avsnitt 2.2, och i analysen avsnitt 6.1.4), istället var denna förmåga 

och/eller strategi sidolagd till en viss mängd tilläggs eller aktiv information. 
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Tabell 1. Närvaro av komponenterna uppgift, nätverksmodell och narrativ i apparna. Apparna är 

sorterade efter värden för blendning med nätverksmodell. 

APP  UPPGIFT NÄTVERKSMODELL NARRATIV 

Minilobes ordkronan 3 3  3 

Minilobes vilken ska bort 3 3  2 

Minilobes ABC 3 2  2 

Läs och förstå 2  2 2  1 

Läslandet 2  2 2  1 

DiddisDay   1 1  3 

Lilla bondgården  1 1  3 

Kul med Duffton 2 1  3 

Fun English  3 1  1 

Happi stavar  3 1  1 

Happi läser  3 1  1 

Happi ord  3 1  1 

Kors & Tvärs  2 1  1 

English for Kids  1 1  1 

 

Tabell 2. Närvaro av komponenterna uppgift, nätverksmodell och narrativ i apparna. Apparna är 

sorterade efter värden för narrativa inslag. 

APP  UPPGIFT NÄTVERKSMODELL NARRATIV 

Minilobes ordkronan 3 3  3 

DiddisDay   1 1  3 

Lilla bondgården  1 1  3 

Kul med Duffton 2 1  3 

Minilobes vilken ska bort 3 3  2 

Minilobes ABC 3 2  2 

Läs och förstå 2  2 2  1 

Läslandet 2  2 2  1 

Fun English  3 1  1 

Happi stavar  3 1  1 

Happi läser  3 1  1 

Happi ord  3 1  1 

Kors & Tvärs  2 1  1 

English for Kids  1 1  1 
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Tabellerna visar apparnas olika centrala fokus. Minilobes ordkronan fyller kriterier som ställts 

upp i analysen maximalt. I tabell 1 framgår det att endast tre av apparna uppvisar en aktiv 

blendning med mirror, samt att majoriteten av apparna (9 st) inte kräver vare sig simplex eller 

mirror. Tabell 2 visar fyra appar som valt att lägga narrativet i centrum, och med undantag från 

Minilobes ordkronan och minilobes ABC övertar detta fokus både uppgifter och 

nätverksmodeller. Två appar hamnade mellan kategorierna nätverksmodell och uppgift. De flesta 

appar verkar ha någon form av belöningssystem av låg eller hög komplexitet, medan endast tre 

saknar detta. Endast en app fick lågt värde i alla kategorier, vilket bl.a betyder att denna app har 

minimal användning av komponenter definierade i avsnitt 6.1. 
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7 DISKUSSION 

Målet att uppnå en lärandemiljö i skolan som är tillgänglig för maximalt många elever innebär 

även att forma de prestationer som krävs för att delta i den. Om miljön är helt fri från krav på 

prestationer på ett övergripande plan förlorar skolan didaktisk autonomi212 vilket skapar en 

ständig balansgång rörande svårighetsgrad. Specialpedagogiken och gymnasiesärskolor är under 

särskild press i detta avseende, eftersom elevers funktionsvariationer i undervisningen är mer 

mångfacetterade än vad som antas av elevers funktionsvariationer utanför skolans verksamhet, 

samt att skolans mål är fundamentalt inkluderingsinriktat213. 

 

Personer med AST kan ha brister i hjärnans mellanliggande prefontala cortex, vilket kan leda till 

samordnandet av funktioner i andra områden i hjärnan214 och förhindrad tillgång av bred 

semantisk kunskap215. Apparna från analysen ovan har design med belöningssystem som lämpar 

sig för att kompensera för dessa funktionsvariationer på olika sätt, t.ex. genom kontextualisering 

(se avsnitt 6.2) och komponenter kopplade till belöningssystemet (avsnitt 6.1). Syftet med 

kompensationerna är ett försök att förkorta instruktioner och göra dem så lättillgängliga som 

möjligt. Komponenterna ersätter i vissa fall kravet på tillgång till bred semantisk kunskap. 

Kontextualisering kan å ena sidan hjälpa med andra vanligt förekommande svårigheter som att 

fylla ut luckor som saknas med referens från det förflutna216 och svårigheter att sortera bort den 

mindre relevanta/rimliga betydelsen i uttalanden217 genom att endast presentera relevant, avskalad 

information. Å andra sidan kan kontextualisering dels innehålla för lite information för att hjälpa, 

och på så vis kräva att användaren fyller ut luckor själv, dels kan informationen som presenteras 

vara distraherande eller otillräcklig, beroende på användare. I analysen ovan såg vi olika 

designstrategier för att lösa detta, t.ex. med narrativ av olika komplexitetsgrad (se avsnitt 6.4 för 

summerande lista för frekvens av narrativ). 

 

Språkinterventioner för elever med AST ett stort fokus i särskolan218, och apparna används för att 

stödja det. Som ett resultat av brister i mellanliggande prefontala cortex och andra delar, kan 

också många olika funktionsvariationer uppstå, t.ex.: förmågan att organisera ordförråd lexikalt219, 

                                                                                 
212 Hopmann (2007) Restrained Teaching: The Common Core of Didaktik., s. 120. 
213 Nilholm (2006) Inkludering av elever ”I behov av särskillt stöd” – vad betyder det och vad vet vi?, s. 13 
214 Vissers et al. (2012) Brain connectivity and high functioning autism., s. 608. 
215 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with 

autism., s. 4. 
216 Lorenz (2012) Stress och psykisk ohälsa, hos unga med autism och aspergers syndrom., s. 14. 
217 Chouinard, Cummine (2016) All the world's a stage: Evaluation of two stages of metaphor comprehension in 

people with autism spectrum disorder., s. 109, s. 114-116, s. 119. 
218 Gerland (2010) Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den professionella rollen. 
219 Johnson (2016) Jag har tänkt på allt., s. 8. 
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placeringen av ord i sin samtalskontext220, förståelsen av egna och andras känslor221, perspektiv,222. 

tidsuppfattning,223 figurativt språk224, och instrumentell användning av pragmatisk information för 

språklig förståelse225. Att kunna utföra blendningar enligt schema från nätverksmodeller, (se 

avsnitt 6.3)226 som i många situationer kan hantera samma typer av situationer som ovan nämnda 

funktionsvariationer placeras i, kräver enligt CBT tillgång till relevanta mentala rymder, schema 

och samordning av dem. Denna teoretiska utgångspunkt är väldigt lik förklaringsmodellen svag 

central koherens, där CBT representerar olika funktioner i hjärnan med mentala rymder. 

Kompensatoriska adaptioner resulterar enligt CBTs ramverk i andra typer av 

informationsbearbetningar som undviker användning av vissa nätverksmodeller. Ett exempel är 

adjektiv placerade inom en uppgifts ramar från avsnitt 6.3.3: personer med AST har en preferens 

för inlärning av substantiv227, vilket korrelerar med analysens resultat till exemplets 

omständigheter av att vara av högre komplexitetsgrad av nätverksmodell. 

 

Analys av apparna genom CBT visade, med tanke på de språkinterventioner som nämnts ovan 

och på vilket sätt apparna bidrar till dem, på låg frekvens av krav på nätverksmodeller av högre 

komplexitetsgrad (se avsnitt 6.4 för summerande lista). När de väl fanns, var de lätta att kringgå 

utan större konsekvenser i apparnas belöningssystem, där designen ledde till ett visst fokus på 

komponenter kopplade till belöningssystemet. Givet att personer med AST tenderar att hålla fast 

och upprepa användningen av en specifik strategi vid lösningen av ett problem, istället för att 

pröva sig fram med varierade strategier228, är sannolikheten att de brukar dessa nätverksmodeller 

för att åstadkomma integrationshändelsen väldigt låg. I analysen förhöll jag mig till att apparnas 

främsta kvalité var deras uppgifter, då apparna av största sannolikhet ansågs seriösa av skolan 

tack vare dem229. Dock är det värt att nämna att om uppgifterna istället sågs som sekundära och 

narrativen istället sågs som uppgifter med integrationshändelser (detta följer även CBTs logik att 

alla blendningars syfte är att uppnå mänsklig dimension och skapa en berättelse) skulle den t.ex. i 

vissa fall kräva användande av nätverksmodellen single-scope. T.ex. i Minilobes ordkronan nämnd i 

avsnitt 6.2.3, skulle single-scope kräva att föra över schemat äventyr på innehållets menysystem av 

olika världar. Ett bruk av narrativen på detta sätt skulle inte nödvändigtvis göra att de fördelar 

som finns i dess nuvarande form skulle gå förlorade. Lärdomar skulle kunna hjälpa pedagogiska 

insatser för samspel, och en god relation med vårdnadshavare, vilket är fördelaktigt för särskolans 

                                                                                 

220 Norbury et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4012-4013. 
221 Dillner, Löfgren (2013) Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. 
222 Lorenz (2012) Stress och psykisk ohälsa, hos unga med autism och aspergers syndrom., s. 1, s. 21. 
223 Ibid., s. 1, s. 21. 
224 Guldberg et al. (2011) Implications for practice from ‘International review of the evidence on best practice in 

educational provision for children on the autism spectrum’., s. 67. 
225 Rundblad, Annaz (2010) The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with autism., s. 2. 
226 Fauconnier, Turner (2003) The way we think., s. 127. 
227 Norbury et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4013-4017. 
228 Mashal, Kasirer (2011) Thinking maps enhance metaphoric competence in children with autism and learning 

disabilities., s. 2046., s. 2046. 
229 Aarsand (2011) Parenting and Digital Games., s. 321-326. 
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verksamhet230. Detta går även i linje med Lantz-Andersson m.fl. undersökningar om att engagera 

barn i skapandet av berättelser, och i förlängningen läs- och skrivaktiviteter, genom multimodala 

elektroniska medel hjälper också barns förståelse av sammanhang och utökar läs- och 

skrivkunnighet231, samt i längden, i och med mediet som används, digital kompetens. Att främja 

detta skulle även stödja förståelse för det faktum att vanlig social praktik har mångfald av tillfällen 

där figurativt språk finns232. I relation till kontextualiseringen och bruket av nätverksmodeller kan 

dock de pedagogiska uppgifterna distrahera användaren till att missa saker som i andra medium 

(t.ex. film och böcker) hade varit lättare att uppmärksamma: uppgifterna kräver upprättande av 

ett visst mentalt och generisk rymd, som kan stå i opposition till en rymd som krävs för 

förståelsen av kontextualiseringen, på grund av dess detaljkomplexitet. Regeringens 

digitaliseringsstrategi233 kan i framtiden resultera i en utveckling som gör dessa skillnader och 

fördelar mellan medium lättare att förstå, samt en större tillgång till olika alternativ och 

innovationer. 

7.1 Konklusion 

Huruvida dessa appar utvecklar tillgång till olika nätverksmodeller hos personer med AST (vilket 

är relevant i och med den höga frekvens av figurativt språk som används i skolmiljöers vardag234) 

går inte att svara på utifrån studien, eller forskning från kapitel 3. Jag vill dock främst rikta fokus 

på ansvaret som omgivningen har, att både förstå personer med AST, men även utmana dem, 

vilket går i linje med Vygotskijs begrepp utvecklingszon235. Att alltid gå en för trygg väg och på så vis 

underskatta och undvika meningsfulla beteenden skapade ur specifika funktionsvariationer, vilket 

apparnas konstruktion antyder, kan också leda till en form av förtryck, t.ex. eftersom de inte 

följer riktlinjer som: använda deras specialintressen som tillgång, framhäva deras utmärkta minne, 

framhäva deras öga för detaljer236. Det kan också leda till konsekvenser som t.ex. uttryckt i 

begrepp som mindblindness237, vilket implicerar att beteendevariationer hos personer med AST 

ses som dysfunktionella, istället för meningsfulla och adaptiva. 

 

En god bit på vägen att utvidga meningspotentialen i apparna är att förstå nätverksmodellernas 

funktion i denna omgivning, och bryta ned dem i en progressiv svårighetsgrad, t.ex. inte bara i 

former som olika nätverksmodeller, men även de specifika kognitiva förmågor som de kräver. 

                                                                                 
230 Nordin-Olson (2010) Barn som tänker annorlunda : barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd., s. 21. 
231 Skantz Åberg et al. (2015) Children’s digital storymaking The negotiated nature of instructional literacy events., s. 

186, s. 170. 
232 Persicke et al. (2012) Establishing metaphorical reasoning in children with autism., s. 913. 
233 Se beslut om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet på regeringens hemsida. 
234 Chouinard, Cummine (2016) All the world's a stage: Evaluation of two stages of metaphor comprehension in 

people with autism spectrum disorder., s. 107. 
235 Vygotskij (2001) Tänkande och Språk. 
236 van Rijn, Stappers (2007) The Puzzling Life of Autistic Toddlers: Design Guidelined from the LINKS Project., s. 

4-7. 
237 Dinishak, Akhtar (2013) A Critical Examination of Mindblindness as a Metaphor., s. 133. 
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Progressionen av svårighetsgraden skulle efter en nedbrytning kunna delas in i olika fält (extra lätt, 

lätt, medium, svår, extra svår), där varje fält behandlade spridda delar av kognition (som också krävs 

för språkförståelse), och nätverksmodeller av specifik komplexitet istället för t.ex. endast olika 

längd på ord. Appen skulle då aktivt kunna reglera svårighetsgrad i enlighet med användarens 

prestationer, och ta belöningssystemet ett steg längre och på så vis välja nästa uppgift som är 

mest relevant. Ett exempel på tillvägagångssätt i en av dessa nivåer skulle kunna vara att utöver 

att studera ord och de objekt eller handlingar orden refererar till, presentera olika stöd till att 

upprätta semantiska relationer mellan mängder av ord.  Forskare som Persicke m.fl. har lagt fram 

bevis som antyder att detta är en fungerande undervisningsmetod238. De semantiska relationerna 

skulle kunna presenteras enligt ramverk som följer funktionsvariationer karaktäristiska för 

personer med AST, t.ex. bidra med förstärkt mönsterigenkänning genom fonologiska 

associationer239. Man skulle t.ex. kunna implementera olika former av mind-maps som aktiv 

information, som presenteras i en pop up, istället för endast en röst som läser upp ordet, som i 

exemplet från Happi stavar, avsnitt 6.1.4. Vad studien i kapitel 6 framförallt visade var apparnas 

begränsade möjlighet till just en sådan progressiv svårighetsgrad så som det framträder i en analys 

av sitt appinterna innehåll – istället framkom generella men inte alltid konsekventa nivåer tidigt i 

menyer (se 6.3.3). Vissa studier har visat att apparna inte är mer effektiva än mer lågteknologiska 

verktyg240, vilket snarare än ett bevis på mediets begränsning kan visa på att apparna i sin 

nuvarande form inte är tillräckligt annorlunda från de lågteknologiska verktygen och på så vis inte 

utnyttjar sin multimodala potential fullt ut. Det faktum att de bäst tillgängliga apparna som 

brukats i gymnasiesärskolan som urvalet av appar till studien hämtades från har en utformning 

som snarare är anpassad till lägre åldrar än eleverna illustrerar behovet av nya, bättre lämpade 

appar tydligt. Dock är det viktigt att åter understryka hur skadligt det kan vara t.ex. för elevers 

självkänsla om denna utformning, mer specifikt svårighetsgraden inuti den, är för hög och på så 

vis alienerande. Ett sätt att balansera detta är t.ex. att inte ställa för höga krav på att alla 

svårighetsgrader måste klaras, och att anpassa skolmiljön efter ett liknande system. Vissa kanske 

t.ex. skulle kunna klara extra svår galant, men fortfarande ha problem med lätt. 

 

Värt att tillägga är att det finns en uppsjö TV-spel, samt studier om dem, som är designade med 

liknande användarstrategier som ovan nämnda förslag, alltså enligt en progressiv svårighetsgrad, 

och även om de flesta av dem inte är explicit pedagogiskt inriktade och som konsekvens ofta 

blivit kategoriserade som problematiska241, så handlar en stor del av dess förmåga att bibehålla 

spelarens intresse genom att använda en progressiv svårighetsgradskurva. Ett annat alternativ är 

                                                                                 
238 Persicke et al. (2012) Establishing metaphorical reasoning in children with autism., Persicke et al. (2013) Teaching 

children with autism to detect and respond to sarcasm., Ranick et al. (2013) Teaching children with autism to 
detect and respond to deceptive statements. 

239 Norbury et al. (2010) Sound before meaning: Word learning in autistic disorders., s. 4016-4017, van Rijn, Stappers 
(2007) The Puzzling Life of Autistic Toddlers: Design Guidelined from the LINKS Project., s. 4-7. 

240 Allen et al. (2016) iPads and the Use of “Apps” by Children with Autism Spectrum Disorder: Do They Promote 
Learning?, s. 3. 

241 Aarsand (2011) Parenting and Digital Games., s. 321, s. 326. 
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att presentera en mängd alternativ för användaren att själv välja svårighetsgrad och i egen takt 

stegra den. Ett exempel på ett spel i den sistnämnda designen i relation till svårighetsgrad är 

Minecraft, ett spel som är väldigt populärt bl.a. hos barn och personer med AST, just för dess lego-

aktiga systematiska approach till olika objekt i dess spelvärld, som från grunden är konstruerad 

för främjande av interaktivitet och kreativitet242. Resultatet är som bieffekt en rolig produkt rik 

med pedagogisk kvalité som med rätt användning i skolan kan ge elever en god chans att lära sig 

kollaboration, differentiering, digitalt medborgarskap, ledarskap och självständighet243. 

 

Det finns en otrolig potential för dessa appar att utvecklas inte bara med sina pedagogiska 

metoder utan även dess innehållsliga omfattning och göra jobbet för specialpedagoger lättare. 

Redan i sin nuvarande form är de en enorm tillgång som skolor systematiskt fört in i sin praktik. 

Appar delar även många likheter med TV-spel som är en vital del i dagens elevers sociala 

meningsskapande244. Något som också på lång sikt kan åtgärda eventuell dålig självkänsla hos 

personer med AST är att kräva neurotypiska personers förståelse av autismspektrumtillståndet 

och på så vis vidga diskursen, vidga vad som benämns som social interaktion och vidga 

definitionen av intelligens245. Förhoppningsvis fortsätter forskningen inom området och låser upp 

en större bredd av meningspotential i pedagogiska spel och appar för personer med AST. 

  

                                                                                 
242 Nebel et al. (2016) Mining Learning and Crafting Scientific Experiments: A Literature Review on the Use of 

Minecraft in Education and Research., s. 359. 
243 Gallagher (2015) Minecraft in education – why?, s. 53-58. 
244 Aarsand, Melander (2015) Appropriation through guided participation: Media literacy in children's everyday lives., 

s. 21-28. 
245 Mottron et al. (2006) Enhanced Perceptual Functioning in Autism: An Update, and Eight Principles of Autistic 

Perception., s. 40. 
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BILAGOR – ANALYSERADE APPAR 

 

”Minilobes ordkronan” (Minilobes – Ordkronan Av Whale on the Moon) till iOS 

Minilobes behöver hjälp med att lära sig ord! Hjälp Minilobes att samla ordkristaller för att 

komma till nästa nivå och till slut få Ordkronan. Tryck på rätt bild för att öva på mer än 200 ord. 

 

Psykolog- och läkartjänst i Karlshamn AB 

© 2014 Psykolog- och Läkartjänst AB 

 

Appen kretsar kring uppgifter där ett av fyra kort med bilder som representerar olika ord som ska 

väljas baserat på relevans efter ett presenterat ord. 

 

”Minilobes ABC” (Minilobes - ABC (Sv) Av Whale on the Moon) till iOS 

Minilobes behöver hjälp med att lära sig bokstäverna i alfabetet! Hjälp Minilobes att samla 

kunskapsklot för att göra bokstäverna gyllene. Tryck på rätt bild när en fråga dyker upp för att 

öva på alla bokstäverna i alfabetet. En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna på att 

känna igen bokstäver, ord och öva upp språkförståelse. 

 

Psykolog- och läkartjänst i Karlshamn AB 

© 2014 Psykolog- och Läkartjänst AB 

 

Appen kretsar kring uppgifter där olika alternativ som representerar olika substantiv som ska 

väljas baserat på relevans efter ett presenterat ord. Det finns flera olika former av 

alternativpresentation och ordpresentation. 

 

”Minilobes vilken ska bort” (Minilobes - Vilken ska bort? Av Whale on the Moon) till iOS 

Minilobes behöver hjälp med att lära sig förstå vad som hör ihop och inte! Träna på att förstå vad 

som inte passar in tillsammans med en kompis eller förälder. Turas om att berätta varför 

exempelvis stolen inte hör ihop med mössan, halsduken eller skorna. Det finns tre olika nivåer 

som innehåller över 300 bilder i olika kombinationer. En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för 

att öva på olika kategorier och träna språkförståelse. 

Innehåll och principer 

Om du pekar på ett föremål som inte passar in tillsammans med de andra får du en stjärna. Du 

samlar stjärnor tillsammans med Minilobes genom att lära dig vad som hör ihop och inte. 

 

Psykolog- och lakartjanst i Karlshamn AB 

© 2013 Psykolog- och Läkartjänst AB 
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Appen kretsar kring uppgifter där ett av fyra presenterade alternativ ska väljas baserat på den 

mest relevanta skillnaden mellan dem. Det kan röra sig om ytgestalt och semantiska relationer. 

 

”Happi stavar” (Happi Stavar - korsord för barn by Happi Papi) till iOS 

Har ditt barn precis lärt sig läsa? (Om inte, börja med att ladda ner Happi läser). Då är nästa steg 

att börja stava. Häng med Happi på en rolig stavningsträning bland mängder av minikorsord.  

 

"Happi Stavar" är ett korsordsspel för barn som vill lära sig stava på ett roligt sätt. Genom att dra 

bokstavsbrickor till sina rätta platser i 60 olika korsord får du se ord växa fram samtidigt som du 

samlar "sniglar" och förbättrar ditt personbästa. Varje löst korsord öppnar upp ett nytt. Är du 

inte nöjd med resultatet i ett löst korsord är det bara att gå tillbaka och försöka förbättra det. Ju 

färre misstag, desto fler sniglar.  

 

"Happi Stavar" består av 60 olika minikorsord fördelade på 5 svårighetsnivåer med 12 korsord i 

varje nivå. Varje korsord består av 4-8 ord i en fläta med relevanta bokstavbrickor utplacerade 

runt flätan. Spelet går ut på att, med så få misstag som möjligt, dra bokstavbrickorna till sina rätta 

platser i flätan. Bokstäver dragna till sin rätta plats fastnar i flätan. Bokstäver dragna till fel plats 

åker tillbaka. Färgglada originalbilder illustrerar alla ord i flätorna. 

 

Happi Papi LLC 

© Happi Papi 2011-2014 

 

Appen kretsar kring uppgifter där användaren ska fylla i tomma rutor med bokstäver utspridda på 

skärmen utifrån en ikon som representation för ett ord. Aktiv information är tillgänglig genom att 

trycka på ikonen och få den uppläst. 

 

”Happi läser” (Happi Läser - ett lära läsa spel för barn från Happi Papi) till iOS 

Happi Läser är utvecklad för att stimulera läsning i tidig ålder genom en färgglad och stilren 

läsaktivitet. Alla ord i spelet läses upp för extra feedback och efter varje nivå finns en smaskig 

frukt att “äta” upp. Spelet har dessutom 8 språk inbyggda - perfekt för skolor och familjer där 

man lär sig ett andra språk. 

 

Appen har en funktion, utvecklad i samarbete med lärare, där en ny ord/bild sekvens visas efter 

varje svar oavsett om svaret är rätt eller fel. Detta gör att barn inte slumpmässigt försöker gissa 

det rätta svaret utan istället läser sig till det. 
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Ett ord och tre bilder visas på skärmen. Genom att försöka läsa ordet ska barnet lista ut vilken 

bild som motsvarar det visade ordet. För varje rätt svar vinns en frukt som man kan mumsa i sig 

efter avklarad nivå. 

 

Orden som ska läsas ökar lite i svårighetsgrad med varje nivå. Appen innehåller 100 korta 

vardagsord i 4 olika nivåer. När barnet har läst ordet och valt rätt bild sägs ordet högt för att 

återkoppla och förstärka inlärningen. 

 

Happi Papi LLC 

© Happi Papi 2013 

 

Appen kretsar kring uppgifter där användaren ska välja ett av tre alternativ av illustrationer som 

representation för ett ord, som är relevant till ett presenterat ord. 

 

”Happi ord” (Happis Ord - Ett spel som tränar associationsförmåga, stavning och ordförråd) till 

iOS 

3 bilder - 1 saknat ord. Kom fram till det rätta ordet med hjälp av de omkastade bokstäverna, 

stava det rätt och samla spelets alla roliga figurer (50+). Happis Ord är ett stavnings-, ordförråds- 

och associationsspel för 6-9 åringar. Det är speciellt utvecklat för att stimulera kreativt tänkande 

och problemlösning. Spelet uppmuntrar också barn till att ta akademiska risker genom sitt 

inbyggda hjälpsystem. 

 

- Spelet har blivit framhävt av Apple flera gånger i olika App Stores över hela världen. 

- Pappas Appar säger att Happis Ord är en pedagogisk och lekfull app som passar allra bäst i 

åldern 7-9 år. Jag ger den en stark fyra i betyg. (4/5 stjärnor) 

- Fantastisk spännande app som jag ser som en riktig utmaning till mina förskoleklasselever - 

Erika Olsson författare till "Appar, det lustfyllda lärandet" 

 

Happis Ord är den 7:e i raden av prisbelönta barnappar från Happi Papi. I denna app försöker 

barn (och vuxna) att lista ut viket ord som kopplar samman 3 bilder. Som belöning fås stjärnor 

som kan användas för att köpa roliga samlarkort till det inbyggda albumet. Varje bana har 

ledtrådar om du skulle köra fast. Försök att inte använda ledtrådarna eftersom varje gång du löser 

en bana på egen hand får du lov att spara dina vunna stjärnor så att du kan köpa dyrare och finare 

kort längre fram i spelet. 

 

Föräldrar; observera att varje samlarkort har ett namn och en kort historia som med flit är skriven 

så att barnen ibland måste fråga vad betyder detta, varför är detta roligt osv. Vi tycker nämligen 

det är bra när föräldrar och barn engagerar sig i en app tillsammans. 
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Happi Papi LLC 

© Happi Papi 

 

Appen kretsar kring uppgifter där användaren ska fylla i tomma rutor med bokstäver utspridda på 

skärmen utifrån aktiv information i tre illustrationer som representation för ord. 

 

”Kors & Tvärs” (Kors & Tvärs Leripa AB) till Android 

Kors & Tvärs är en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i korsordsform. Appen 

innehåller fyra olika delar i korsordsstil, var och en i tre olika svårighetsgrader. Här finns 270 

korsord att lösa på fyra olika sätt = 1080! Dessutom ingår Engelska, Norska och Danska med lika 

många korsord!  

 

När du skriver så får du får höra bokstavsljudet för den bokstav du tryckt på. Kors & Tvärs 

skiljer på långa och korta vokaler. När du har stavat hela ordet får du höra ordet läsas upp. Detta 

är en app som verkligen tränar språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt. 

 

• Korsord - Lös korsordet i den föreslagna ordningen eller dra bokstäverna till valfria rutor.  

• Gömda ord - Tryck på bokstäverna som ingår i ett ord så tänds de och när ordet är klart visas 

bilden till.  

• Pussel - Byt plats på bokstäverna tills du stavat alla ord rätt.  

• Elden är lös! Lös korsord på tid! Dra bokstäverna på rätt plats innan elden slukar dem. 

 

Leripa AB 

© Leripa AB 

 

Appen kretsar kring uppgifter i olika former som relaterar till ord, stavning och illustrationer som 

representation för ord. Vissa av uppgifterna har tidspress. 

 

“DiddisDay” (Diddis Day Hatten Education) till Android 

Kom och häng med Diddi en dag! Var med och hoppa, gunga, spela trumpet och andra saker 

som Diddi älskar att göra. Varje del har ett litet pussel, lägg bitarna på plats och utforska sen 

genom att trycka runt. 

 

Hatten Forlag AB 

© Hatten Education AB 2015 
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Appen kretsar kring uppgifter som bygger på att dra objekt till en miljö. Efter varje övning åtföljs 

av en skärm med interaktiva element. 

 

“Fun English” (Fun English (Skolutgåva) Studycat) till Android 

Engelska är kul! Lär dig att lyssna, tala, läsa, stava och sjunga på engelska. Barn och föräldrar kan 

spela tillsammans. 

 

Spela 16 färgrika spel och ett dagligt spel helt gratis. Lär dig totalt 300 ord och 83 spel. Ladda ner 

appen nu och börja lära dig engelska helt gratis! 

 

Fun English kombinerar en strukturerad engelska-språkkurs med engagerande och underhållande 

spel. 

 

Vår engelskakurs är uppdelad i lektioner. Varje engelskalektion lär ut grundläggande vokabulär 

och presenterar ord i flera olika kontexter för att underlätta inlärning och behållning. 

 

Fun English använder mans- och kvinnoröster med både amerikansk och brittisk accent. 

Rösterna använder olika toner och uttryck så att eleverna fångar upp de olika nyanserna i uttalet. 

 

Varje spel är unikt, vilket innebär att ditt barn kommer att gilla att spela och lära sig mer engelska. 

 

Studycat Limited 

© 2011-2016 Studycat Ltd 

 

Appen kretsar kring uppgifter i olika former som relaterar till ord, stavning och illustrationer som 

representation för ord. Vissa av uppgifterna har tidspress, och flera av dem involverar olika 

former av minnesövningar. 

 

“English for Kids” (English for Kids PVDApps) till Android 

English for Kids is an English language learning game for kids. Kids will learn English by playing 

attractive games. 

English for Kids combines a structured English language course with entertaining games and 

activities.  

Our language learning app keeps your child entertained and helps them learn English words, 

speech and spelling. 

 

PVDApps 

© PVDApps 
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Appen kretsar kring uppgifter där användaren ska skriva med tangentbordsfunktionen i 

operativsystemet rätt ord som korrelerar till en illustration som representation för ett ord. Den 

innehåller även uppgifter där ett av fyra alternativ ska väljas för relevant korrealtion med en 

illustration som representation för ett ord. Sidor med tilläggsinformation om samma ord finns, 

och det finns sidor med länkar till youtube videor från samma tillverkare. 

 

”Läs och förstå 2” (Läs och förstå 2 Leripa AB) till Android 

Läs och förstå 2 består av åtta lärorika övningar som tränar läsförståelse och grammatik. I en 

övning skriver man sig till läsning med hjälp av helordsmetoden. 

 

På ett lekfullt sätt stimulerar appen såväl språkförståelsen som lusten att läsa. Den passar därför 

utmärkt för bland annat sfi-undervisning. I övningarna får användaren stöd av inspelat tal. 

Engelska ingår. 

 

Leripa AB 

© Leripa AB 

 

Appen kretsar kring uppgifter där användaren ska fylla i tomma rutor med ord uppradade på 

skärmen utifrån en ikon eller bakgrund som representation för ett ord eller en mening. 

 

”Läslandet 2” (Läslandet 2 Leripa AB) till Android 

Läslandet 2 består av 4 övningar som övar förmågan att känna igen ord och meningar i sitt rätta 

sammanhang. Här tränas både läsförståelse och grammatik. Du får hela tiden stöd av inspelat tal. 

Det finns 1150 meningar att träna på! Engelska ingår. 

 

Gissa gåtor! 

Jag har både stam och krona! Jag är ett....  

Här finns fyra gåtor på varje skärm. Dra rätt bild till gåtan för att svara. 

 

Vilket ord fattas? 

Fyll i det ord som fattas i meningen. 

Du kan lyssna på de olika orden genom att trycka på dem. Det saknade ordet kan vara ett verb, 

ett substantiv eller en preposition. 

 

Bygg en mening! 

Här skall du bygga en mening. Börja med ordet som har stor bokstav. När meningen är 

färdigbyggd läses den upp. 
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Sant eller falskt? 

Här finns det meningar där vissa stämmer med bilden och andra inte. Tryck på grön eller röd 

knapp beroende på om meningen är rätt eller inte. Tryck på meningen om du vill ha den uppläst. 

 

Leripa AB 

© Leripa AB 

 

Appen kretsar kring uppgifter i olika former som relaterar till ord, stavning och illustrationer som 

representation för ord. 

 

”Kul med Duffton” (Kul med Duffton MedFilm AB) till Android 

Träna och lek med ord och bild! 

 

Kul med Duffton är en svenskproducerad läs- och skrivapp. 

 

Den är i första hand avsedd för att uppmuntra till att ljuda, skriva och läsa hemma, i förskoleklass 

och skolår 1. Spelen bygger på ljudningsmetoden. För att knäcka läskoden behöver många barn 

träna mycket på att lyssna och lära sig bokstavsljud. Spelen kan med fördel användas i svenska 

som andraspråk, för att utöka ordförråd och även träna stavning i lägre årskurser. 

 

I de olika spelen får barnen lyssna på bokstavsljud, skriva och läsa. Orden finns i fem nivåer och 

barnen stimuleras till träning genom att på varje nivå klara fem delmål. I skattkistor finns en 

pusselbit och när hela bilden är klar visas en filmsnutt som uppmuntran. På tio minuter kan 

barnen på ett lustfyllt sätt skriva 50 ord/nivå. Till alla ord finns tecknade bilder. 

 

Orden utgår från svenska språkets olika svårighetsnivåer till skillnad från många läs och 

skrivappar som är översatta från andra språk. 

 

Nivå 1 : enstaviga, ljudenliga ord (ex. sol) 

Nivå 2-3 : flerstaviga ord (indian) och konsonantförbindelser (björn). 

Nivå 4-5 : dubbelteckning och ljudstridiga ord (ballong, klocka). 

Alla vokaler är röda och barnen kan välja stora eller små bokstäver. 

 

Appen är baserad på en 3D animerad serie, Dufftons vänner och utvecklad i samarbete med en 

specialpedagog med erfarenhet av den första läs och skrivinlärningen. 

 

MedFilm AB 
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© MedFilm AB 

 

Appen kretsar kring vissa uppgifter där användaren ska fylla i tomma rutor med bokstäver 

uppradade på skärmen utifrån en ikon som representation för ett ord och andra där användaren 

ska välja ett av sex alternativ av illustrationer som representation för ett ord, som är relevant till 

ett presenterat ord. Vissa av uppgifterna involverar tidspress. 

 

”Lilla bondgården” (Lilla bondgården wonderkind GmbH) till Android 

Du och bondgården: djur, traktorer och massor av äventyr. Utforska livet på landet i vårt gömda-

föremål-spel som bjuder på över 90 interaktiva historier samt roliga ljud och massor av nöje!  

▶ Våra pusselspel för barn har redan laddats ner över 4 miljoner gånger. 

▶ Barn i åldrarna 2-6 får en underhållande och lekfull inblick i det spännande livet på landet och 

med riktiga interaktiva äventyr!  

▶ I fyra scener med ca 90 gömda animationer och olika saker att upptäcka får både barn och 

föräldrar chansen att uppleva livet på landet samt uppleva en mängd galna och detaljrika historier: 

 

 

SCEN 1 - Höjdpunkter (på bondgården) 

------------------------------  

Hjälp bonden plantera betorna. 

Mata åsnan. 

Ge griskultingen en dusch! 

Den stolta tuppen håller koll på alla. 

 

 

SCEN 2 - Höjdpunkter (på landet) 

------------------------------ 

Klipp fältet med skördetröskan och så nya grödor 

Låt pojkarna i kojan glida ner för linbanan. 

Få reda på varför fåret är så roligt. 

Rid på ponyn: skritta, trava eller galoppera!  

 

 

SCEN 3 - Höjdpunkter (i ladan) 

------------------------------ 

Ge fåret en så rolig frisyr som möjligt! 

Måla äggen med din favoritfärg. 

Mata djuren. 
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Hjälp bondgården att laga traktorn. 

 

 

SCEN 4 - Höjdpunkter (Bondgården på kvällen) 

------------------------------  

Nu lyser månen. 

Djuren sover. 

Men vad är det som sker bakom den gamla gårdens dörrar och fönster? Ta reda på det! 

 

 

FLER HÖJDPUNKTER 

------------------------------  

+ Många olika förtjusande historier med bondgårdstema. 

+ Varför åker farmor runt på permobilen?  

+ Varför äter geten upp alla äpplen? 

+ Vad gillar kon att äta? 

+ Lek med barnen vid sjön! 

+ Varför har fiskaren fångat en sko? 

+ Vad gör roboten i ladan? 

 

 ... dessutom finns det ännu mer att göra:  

Slutför varje uppgift per scen. få reda på varför fåret och grisen är så goda vänner och dyk in i vår 

förtjusande bondgård tillsammans! 
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Appen involverar uppgifter med rörliga och interaktiva element, och belöningssystemet är helt 

kopplat till narrativ, utan bestraffning. 

 


