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Sammanfattning 

Digitala läromedel ökar allt mer i skolundervisningen vilket ställer nya krav på lärare. Att kunna 

välja bland digitala läromedel kräver en medvetenhet om vad tanken är att eleverna ska lära sig. 

Detta är en kunskap vi själva känner att vi inte fått möjlighet att utveckla under vår tid på 

lärarutbildningen. Med detta intresse som grund har vi valt att analysera recensioner av 

utbildningsappar från Skolappar.nu. Skolappar.nu är en hemsida där lärare har recenserat och 

betygsatt utbildningsappar för iPads inom svenskämnet. I analysen har Roz Ivanič (2004) modell 

för skriftspråksdiskurser använts, som innehåller olika uppfattningar kring läs- och 

skrivundervisning. Dessa skriftspråksdiskurser är; färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, 

processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala praktiker samt den sociopolitiska 

diskursen. Modellen har använts för att synliggöra vilken syn på språk och språkundervisning 

som konstituerats i 20 stycken recensioner av utbildningsappar från Skolappar.nu. I detta 

sammanhang använder vi begreppet konstitueras för att lyfta fram vilken språksyn som framställs 

i recensionerna. Ett huvudsakligt resultat av vår analys visade att kreativitetsdiskursen var den 

diskurs som var mest förekommande i recensionerna (28 %). Den diskurs som var minst 

förekommande i recensionerna var den sociopolitiska diskursen (6 %). Genrediskursen förekom i 

relativt stor omfattning, det vill säga i 21 % av recensionerna. Färdighetsdiskursen (15 %), 

processdiskursen (17 %) och diskursen om sociala praktiker (13 %) förekom i ungefär lika stor 

omfattning. För att kunna synliggöra recensionerna av utbildningsapparnas bredd och variation 

av innehåll ville vi undersöka sambanden mellan skriftspråksdiskurserna. Ytterligare en anledning 

till att undersöka sambanden mellan skriftspråksdiskurserna är för att Ivanič (2004) menar att en 

gynnsam språkundervisning tar hänsyn till alla sex skriftspråksdiskurser. Vår analys visade att 

recensionerna ofta innehöll kombinationer av vissa skriftspråksdiskurser (två eller tre stycken) 

och de kombinationer som samförekom oftast var mellan kreativitetsdiskursen, genrediskursen 

och processdiskursen. Ingen av recensionerna innehöll en kombination av alla sex 

skriftspråksdiskurser. Den språksyn som framställs i recensionerna av utbildningsapparna 

representerar till stor del ett erfarenhetspedagogiskt ämne som Bergöö (2005) beskriver som ett 

svenskämne där elevernas intressen, föreställningsvärldar och kunskaper är centrala för deras 

språkinlärning. Traditionellt sätt har svenskämnet länge präglats av en färdighetsdiskurs där 

grammatik och fonetik varit centralt. Vi ser att pedagogiska appar erbjuder en ny typ av 

språkundervisning som istället fokuserar på elevens kreativitet och skapande.  

 
 
 
Nyckelord: Utbildningsappar, läs- och skrivinlärning, diskursanalys, skriftspråksdiskurser, 
webbrecensioner, iPad 
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Inledning 

Läsande och skrivande har sedan länge varit ett av människans primära sätt att kommunicera och 

uttrycka sig på. Vi skriver böcker, berättelser, artiklar, brev och på senare tid även email, sms och 

chattmeddelanden. Enligt Barton (1994, s. 37) sker läsande och skrivande aldrig i ett vakuum utan 

faktorer som sociala och kulturella omständigheter och även den historiska platsen har stor 

betydelse för vilka uttryck skrivande tar. Danielsson (2014, s. 25-28) skriver att i takt med att allt 

fler samhällsområden digitaliseras har synen på lärande förändrats vilket i sin tur ställer nya krav 

på skolundervisningen. Man talar om ett multimodalt lärande där begrepp som “flipped classroom” 

och “mobilt lärande” inte är ovanliga i skolsammanhang. Ett digitalt lärande innebär olika former 

av lärspel och applikationer som kan användas som resurser i undervisningen. Med multimodala 

texter avses olika medier som samspelar och bildar en helhet. Det kan exempelvis handla om en 

skriven verbal text som kombineras med olika illustrationer, gester eller talad verbal text (ibid. s. 

25-28).  

 

Enligt Bergöö (2005, s. 40-44) var svenskämnet i slutet av 1970-talet främst ett formaliserat 

färdighetsämne vilket innebar att eleverna fick utveckla sitt språk genom att i isolerade moment 

öva olika läs- och skriv färdigheter. Att kunna ljuda ihop bokstäver och ord var en av de 

viktigaste färdigheterna i svenskämnet för elever i de lägre skolåren. Även om denna formativa 

syn på svenskämnet till stor del hänger kvar i dagens svenskundervisning så innebär idag vår läs 

och skrivförmåga mer än så (ibid.  s. 40-44). Liberg m.fl. (2012, s. 235-238). skriver att ha 

kunskaper i hur man inhämtar, granskar och sorterar bland information, hur man kommunicerar 

och anpassar språket beroende på situation samt att kunna navigera sig mellan text och bild är 

olika lärdomar som dagens samhälle efterfrågar. Idag bör läs- och skrivundervisningen bestå av 

en kombination av färdighetsträning samt en mer “effektiv” undervisning som med andra ord 

innebär att läs- och skrivundervisningen sker i ett sammanhang där man ser delarna först och 

helheten sen (ibid. s. 235-238).  

 

I och med dessa krav på elevernas framtida liv i det moderna samhället ökar behovet av digitala 

läromedel i skolan. Idag finns det redan en uppsjö av utbildningsappar och hemsidor att välja 

bland. Med utbildningsapp avses en applikation eller ett program utvecklat för mobilers 

operativsystem som möjliggör för användaren att utföra specifika uppgifter. Lindö (2005, s. 14) 

skriver att det är angeläget som lärare att kunna välja texter med eftertanke som öppnar upp för 

intresse och förståelse för texter och språks betydelse för att skapa en god läs- och skrivkultur 

hos sina elever. Danielsson (2014, s. 25) menar att digitala verktyg kan bidra till nya möjligheter i 

undervisningen både vad gäller multimodala texters utformning och själva textproduktionen. Att 

möta nytt ämnesinnehåll i skolundervisningen tror vi kan leda till nya utmaningar för läs- och 
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skrivundervisningen och i sin tur väcka engagemang och intresse för innehållet vilket är en grund 

till ett fördjupat lärande. Inte sagt att alla digitala läromedel är bra, frågor vi ställer oss är snarare 

vad tekniken kommer betyda för elevers kunskaper och vilket svenskämne det är som formas och 

förmedlas beroende på de digitala val vi lärare gör. 

 

Under våra snart fyra år på lärarutbildningen har vi fått möjlighet att granska traditionella 

läromedel för att i vår lärarroll kunna göra medvetna didaktiska val. Med traditionella läromedel 

avses tryckta läse- och övningsböcker där eleverna gör uppgifter direkt i läroböckerna. Något vi 

däremot saknat och önskat mer av är vad som styr lärares val av digitala läromedel och vilka 

konsekvenser det får för skolundervisningen. 

 

Lärare har som skyldighet att basera sin undervisning på det innehåll som presenteras i 

kursplanen för svenskämnet. Däremot rymmer läroplanen stort tolkningsutrymme och som lärare 

bestämmer du i stor mån själv hur du vill planera och utforma din undervisning. Som lärare 

behöver du kunskap i att kunna sortera och välja även bland digitala läromedel för att bedriva en 

adekvat undervisning som bygger på en medvetenhet kring vad i svenskämnet som synliggörs 

och förmedlas. Skolverket (2016a) skriver nyligen i ett pressmeddelande att det behövs mer 

resurser för att undersöka digitaliseringens påverkan på undervisningen. Detta bidrar till att en 

undersökning av diskuren kring utbildningsappar är extra relevant. 

 

Arbetsfördelning  

Vi som skriver arbetet är Fanny Morén och Marie Cristvall Oscarsson. Då vi är två studenter som 

skriver detta arbete har vi valt att ha hand om olika ansvarsområden inom kurslitteratur, 

forskning och det empiriska materialet. Delar av analysen har delats upp och jämförts, detta för 

att öka studiens trovärdighet. Därefter har vi tillsammans bearbetat texten i syfte att skapa en röd 

tråd där språket följer samma form vilket har medfört att det är svårt att få någon rätsida på vem 

som skrivit vad.  
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Bakgrund 

För att skapa förståelse kring varför en analys av innehållet i recensionerna av utbildningsappar är 

intressant ur ett lärarperspektiv kommer vi här dels göra en historisk överblick över svenskämnet 

där vi i stora drag reder ut vilka olika strömningar som sedan 1970-talet förekommit för läs- och 

skrivinlärning. Vidare kommer vi redogöra för hur granskning av läromedel sett ut över tid där vi 

problematiserar lärares utmaningar då det kommer till att värdera och välja digitala läromedel. 

Denna del kommer även behandla hur utbildningsappar kan fungera som en pedagogisk resurs 

och därmed bidra till fler möjligheter för elevers läs- och skrivinlärning.  

Läs- och skrivundervisning  

Språket är det viktigaste redskap människan har. Betydelsen av att tillägna sig olika 

språkkunskaper i skolan beskriver läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 på följande sätt: 

                                                                                                                     

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (s. 222) 

                                 

Från slutet av 1970-talet har svenskämnet rötter präglats av olika läs-och skrivtraditioner där man 

grovt sammanfattat kunnat urskilja tre olika svenskämneskonceptioner. Englund (2000, s. 33) 

skriver att dessa konceptioner kan ses som grundläggande kategorier som belyser olika mönster 

av föreställningar om svenskämnets innehåll, syfte och form. (Bergöö, 2005. s. 42-43) benämner 

dessa konceptioner som svenska som färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne 

och erfarenhetspedagogiskt ämne. Dessa kommer beskrivas kortfattat nedan. 

 

Bergöö (2005, s. 42-43) skriver att inom konceptionen svenska som färdighetsämne var formativ 

färdighetsträning länge central för språkundervisningen. Elevernas språkliga delfärdigheter i 

läsande och skrivande skulle tränas succesivt för att de så småningom skulle utvecklas till goda 

språkbrukare. Ett exempel på en variant av färdighetsträning var att eleverna skulle bygga upp sin 

fonologiska medvetenhet genom att lära sig ljuda ihop bokstäver för att så småningom kunna 

sammanfoga dessa till ord (ibid. s. 42-43). Enligt både Malmgren (1996, s. 87) och Bergöö (2005, 

s. 42) skedde denna form av undervisning isolerat och saknade ofta koppling till 

omvärldsorienterat innehåll.  
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Det andra svenskämnet präglades av litteraturundervisning där man såg språkutveckling som 

något som betonade den lärandes hela livs- och lärandesituation och man sökte förbindelser med 

elevernas värld och erfarenheter. Syftet var att genom att läsa litteratur byggde eleverna upp en 

gemensam referensram av kanon vilket i sin tur skulle ha en positiv effekt på elevernas 

personlighetsutveckling och allmänbildning (Bergöö, 2005, s. 42; Malmgren 1996, s. 88). 

 

Det tredje ämnet begav sig under slutet av 1980-talet och beskrivs som en tid av 

kunskapsexplosion. Svenskämnet skulle komma att bli ett redskap i elevernas socialisation där 

det, till skillnad från färdighetsämnet och det litteraturhistoriska, präglades av en strävan att 

funktionalisera elevernas språkliga arbete. Undervisningen skulle utgå från elevernas egna 

intressen, föreställningsvärldar och kunskaper där möjligheterna att förstå och tolka gamla och 

nya erfarenheter blev centrala (Bergöö, 2005, s. 45; Malmgren, 1996, s. 89). 

 

Lundgren, Säljö & Liberg (2010, s. 253) menar att som lärare kan man sträva efter en riktning 

som bygger på en färdighetsprincip eller den andra riktningen som strävar efter  att läsning och 

skrivning bör sättas i ett större och mer meningsfullt sammanhang. I praktiken kan det vara svårt 

att finna den ena eller den andra typen av undervisning i en renodlad form även om idéerna kring 

svenska som färdighetsämne fortfarande är rådande i dagens skola (ibid. s. 253). (Liberg m fl., 

2012) skriver att numera menar man att en kombination av både den formaliserade och den 

funktionaliserade undervisningen är att föredra för elevernas skapa de bästa förutsättningarna för 

elevernas läs-och skrivinlärning. 

 

Den tekniska utvecklingen går snabbt och det är därför relevant att ställa sig frågan hur och ifall 

svenskämnestraditionerna påverkas i takt med att digitala läromedel används allt mer i läs- och 

skrivundervisning. Joachim Thornström, grundaren av skolappar.nu menar att en av de viktigaste 

funktionerna med digitala läromedel ämnade för surfplattor, det vill säga utbildningappar, är att 

eleverna får vara kreativa genom att blandannat skapa filmer, berättelser och musik (Skolverket, 

2012).  

Granskning av läromedel 

Det första statliga organ som inrättades för att reglera läromedel var statens läroboksnämnd som 

tillkom år 1938, vars uppgift var att granska läroböcker och upprätta ett register över vilka böcker 

som fick användas i undervisningen. Detta var ett omfattande arbete för läroboksnämnden och 

det var särskilt viktigt att innehållet i läroböckerna överensstämde med kurs och 

undervisningsplaner samt vilken årskurs läromedlen var avsedda till. Ända fram till år  

1974 var det statens uppgift att förhandsgranska läromedlen (Juhlin Svensson, 2000, s. 16). 
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I samband med att skolan gick från regelstyrd till att bli mål och resultatstyrd kom även som följd 

ett förslag om att läromedelsgranskningen skulle överlåtas till läromedelsproducenterna. 

Utvecklingen under 1970-talet gick mot ett mer lokalt ansvarstagande till att i början av 1990-talet 

bli helt decentraliserat vilket ledde till den situation vi känner till idag, där kvalitetssäkringen ligger 

på lärarnas bord och indirekt även på lärarutbildningens (Juhlin Svensson, 2000, s. 17-18). 

Skolverket (2015a) informerar på deras hemsida att det är lärarutbildningens skyldighet att se till 

att lärarstudenterna får rätt kunskaper i hur man granskar och väljer läromedel. 

 

Som vi kan se har det traditionella läromedlet en lång tradition av granskning vilket har medfört 

att läroboken länge haft hög status och fungerat som en pålitlig källa i skolundervisning. I takt 

med att allt fler läromedel blir digitala utmanas dessa gamla strukturer som länge präglats av 

traditionella läromedel (Skolverket, 2012). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står det att: 

 

Skolans arbetsmiljö ska utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (s. 18). 

 

När allt fler aktörer tar fram digitalt skolmaterial bidrar det till ett ökat behov där lärare behöver 

få kännedom om hur man sorterar och väljer bland digitala läromedel samt vilken påverkan de val 

man väljer kan få för elevernas lärande (Skolverket, 2012). I Lundmarks (2006) magisteruppsats 

undersöker hon vad som styr lärares val av läromedel för läs- och skrivinlärning i årskurs 1. Det 

resultat som framkom var att lärare anser att det pedagogiska motivet främst styrde valet av 

läromedel och att det var viktigt att det valet gynnade individualisering av undervisningen. Vidare 

ansåg lärarna att det var viktigt med meningsfulla texter och som väckte intresse hos eleverna 

(Lundmark, 2006). Forskning som gjorts i Lund av Björn Sjödén har påvisat blandannat att 

oreflekterad användning av utbildningsappar i skolan kan leda till att elever inte får möjlighet att 

utvecklas i sitt lärande. Sjödén menar att många digitala läromedel bidrar till att testa kunskaper 

eleven redan har snarare än att utmana eleven. Samtidigt menar han att utbildningsappen som 

pedagogiskt verktyg rymmer stor potential (Lärarnas tidning, 2015). 

 

Skolappar.nu är en webbplats skapad på initiativ av Joachim Thornström. Hemsidan är ett forum 

där pedagoger recenserar appar för skolbruk och kopplar dess användningsområden till 

läroplanen för grundskola, Lgr11. Syftet med hemsidan är att hjälpa och inspirera pedagoger till 

att använda appar på ett bra sätt i undervisningen med förhoppning att ge Sveriges elever ett mer 

lustfullt och kreativt lärande. I recensionerna finns även en underrubrik som heter “tänk utanför 

appen”. Redaktionen för hemsidan motiverar denna rubrik med att pedagogiken i 

utbildningsapparna inte ligger i själva apparna utan snarare i användarens händer. På skolappar.nu 
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skriver recensenterna att en utbildningsapp ofta kan användas på flera olika sätt och dessa 

recensioner ska fungera som hjälpmedel genom att komma med förslag på hur apparna kan 

användas i undervisningen för att stimulera olika områden inom lärandet. Dessa recensioner 

kommer vara det empiriska material som ligger till grund för vår studie.  

Utbildningsappar som pedagogisk resurs 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska skolan ansvara för 

att varje elev efter genomgången grundskola kan ”använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (s. 13). Men vad innebär det och var 

börjar man? 

 

Alexandersson m fl. (2001, s. 7) skriver om lärandets villkor i mötet med nya medier. I ett 

forskningsprojekt undersöktes mötet mellan barn och digital teknik. De frågor som undersöktes i 

studien var ifall elever lär sig mer i förskolan och skolan när det använder sig av IKT och när de 

lär sig – lär de sig då på ett bättre och på ett mer effektivt sätt? 

 

Alexandersson m fl. (2001, s. 8) skriver att när IKT används i undervisningen sker en annan typ 

av interaktion i jämförelse med när en pedagog och en elev interagerar. När ett bestämt 

undervisningsinnehåll överförs via IKT erbjuder det nya möjligheter för själva lärandeprocessen 

och det som eleverna kommer att lära sig. I studien (Alexandersson m fl. 2001, s. 25) beskrivs hur 

digitala läromedel har olika kombonenter som kan bidra till att ge eleverna ytterligare motivation 

att tillägna sig ett visst undervisningsinnehåll. Digitala läromedel möjliggör en interaktivitet med 

bilder, ljud och text på ett kombinerat sätt som traditionella läromedel inte kan erbjuda. 

Alexandersson m.fl (2001, s. 25) beskriver att när elever upplever lärandet mer glädjefyllt bidrar 

det till att de lägger ner mer tid och engagemang i jämförelse med traditionella läroböcker. Att 

däremot enbart se dessa digitala läromedel som motivationshöjande medel menar Alexandersson 

m.fl. (2001, s. 25) kan bottna i en pessimistisk kunskapssyn, där lärandet anses vara tråkigt och att 

det behöver kläs om till att blir mer attraktivt. 

 

Northrop och Killeen (2013) har i sin artikel beskrivit hur man kan integrera iPads i klassrummet 

på ett effektivt och engagerande sätt för elevers tidiga läsinlärning. I artikelns slutsats visar de på 

att det är viktigt med effektiva instruktioner om apparna och att se till att eleverna faktiska ska 

lära sig något och inte bara trycka på knappar. De skriver även att appar inte bör ersätta explicit 

och systematisk undervisning för elevers tidiga läsförmåga och inte heller ersätta lärarstyrd 

undervisning. Enligt Northrop och Killeen (2013) bör appar användas i självständiga praktiker 

eftersom de erbjuder roliga och motiverande sätt för elever att öva tidig läskunnighet. Northrop 

& Killeen (2013) menar dock att appar bör användas med lärarledd vägledning och återkoppling 
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för att säkerställa att eleven använder appen korrekt och för att kunna tillämpa apparna för 

elevernas individuella behov. 

 

Joachim Thornström - lärare och IKT-strateg samt grundaren av skolappar.nu (Skolverket, 

2015b) menar att utbudet av utbildningsappar för skolbruk är stort och att det finns tydliga 

trender med avseende på både målgrupper och ämnen. En stor del av utbildningsapparna görs 

med inriktning mot förskolan och lågstadiet. I de flesta av dessa utbildningsappar för skolan och 

förskolan ligger fokus på färdighetsträning, och då speciellt i matematikapparna. Det finns 

därmed fortfarande en efterfrågan bland lärare efter utbildningsappar som fokuserar på 

färdighetsträning inom språk och grammatik. Enligt Joachim Thornström (Skolverket, 2015b) 

kan avsaknaden av dessa typer av appar bero på att producenterna inte tjänar tillräckligt mycket 

på dem och därför produceras de i mindre utsträckning. 

  

En annan typ av utbildningsappar är de som tar ut svängarna lite mer och utmanar de 

traditionella läromedlen till ett mer interaktivt lärande. Dessa appar är mer lekfulla till sin karaktär 

och eleverna får ofta vara aktiva i form av rörelse och samarbete. Exempel på övningar som 

dessa appar innehåller kan vara att eleverna får gå ut i naturen, leta skatter och upptäcka världen 

(Skolverket, 2015b). Alexandersson m fl. (2001, s. 26) menar att elevens aktivitet är en central 

aspekt under lärandeprocessen med digitala läromedel. De liknar denna typ av lärande med Jean 

Piagets konstruktivistiska teori som betonar betydelsen av elevens aktivitet och egna handlingar 

för att utveckla sitt lärande. 

 

Mot dessa aspekter är det relevant för lärare att kunna ta del av information som finns kring hur 

digitala läromedel använts för att stimulera dessa olika aspekter av elevers lärande. Skolappar.nu 

är en hemsida där lärare har använt, betygsatt och recenserat utbildningsappar. Denna hemsida 

ger lärare möjligheter att få stöd och inspiration i deras val och användning av utbildningsappar i 

undervisningen. Med detta som bakgrund för vårt arbete är vi intresserade av att analysera hur 

man presenterar och kontextualiserar svenskämnet för användare och lärare i de olika 

recensionerna. 
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Forskningsöversikt 

Under denna rubrik redogörs först en studie som behandlar en mer övergripande presentation av 

olika forskningsstudier som undersökt vilka effekter IKT-användning kan få för elevers läs- och 

skrivinlärning samt vilka faktorer som påverkar ifall en IKT-baserad undervisning blir lyckad eller 

inte. Därefter redogör vi för flera studier som ger en översiktlig bild av vilka för- och nackdelar 

som finns då det kommer till användningen av iPads i språkundervisning. Forskningsöversikten 

avslutas med en studie av Liberg m.fl. (2012) där Ivaničs (2004) fyra lager om språk och 

språkhandlingar har använts som analysverktyg för att synliggöra vilka lager som kunde urskiljas i 

kursplanerna Lpo94 och Lgr11. Vi har valt att presentera denna studie för att visa exempel på hur 

Ivaničs (2004) fyra lager av språk har används för att studera språk och språkanvändning i 

skolundervisningen, då den i likhet med vår undersökning kommer fungera som en av våra 

teoretiska utgångspunkter samt som analysverktyg. 

Digitala läromedel, IKT 

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) är ett betydande, om inte nödvändigt inslag i 

elevers skolutbildning. Studier har visat att integrering av IKT i undervisningen i många fall kan 

leda till ökat engagemang hos elever och därmed ett mer effektivt lärande. Exempel på detta visar 

sig i en studie genomförd av Annika Angélli Genlott och Åke Grönlund (2013) som utvecklade 

en metod för att förbättra elevers tidiga läs- och skrivinlärning med IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) i kombination med att skriva sig till läsning (iWTR). Projektet pågick 

under ett år och det var fyra klasser som medverkade i studien från Årskurs 1. Två klasser  

använde sig av hjälpmedlen surfplatta eller dator vid läs- och skrivinlärning och den andra 

kontrollgruppen som bestod av två klasser använde sig inte av traditionella läromedel. De två 

klasser som hade digitala läromedel i sin undervisning visade goda resultat. Eleverna skrev längre 

texter, hade bättre struktur, ett tydligare innehåll, använde ett mer utvecklat språk och blev bättre 

läsare. Lärarna ansåg även att eleverna utvecklade ett gott självförtroende då det kom till deras 

läsande och skrivande. Resultatet var framträdande och visade på att dessa två klasser hade bättre 

läsförmåga och skrivkunskaper i jämförelse med kontrollgruppen (Genlott & Grönlund, 2013). 

 

Koster, Kuiper & Volman (2011) genomförde en studie i fem skolor i Nederländerna där lärare 

under två läsår fick i uppdrag att med stöd från erfarna rådgivare utforma och genomföra ett 

IKT-projekt där inlärningen skulle präglas av ett innovativt lärande. Syftet med studien var att 

undersöka vilka olika typer av IKT som användes och dedikerades till olika användningsområden 

inom undervisningen. Inom dessa fem utvalda skolor fanns både skolor som använde sig främst 

av traditionella läromedel och även skolor där lärarna sedan tidigare använde sig av digitala 
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läromedel där eleverna fick vara med och påverka undervisningen. Lärarna fick i uppgift att 

planera och utforma fyra stycken lektioner som baserades på digitala läromedel. Exempel på hur 

digitala läromedel kunde integreras i undervisningen var genom att visa bilder från internet på 

activeboards. Dessa kunde användas som ett visuellt hjälpmedel under en genomgång eller dylikt. 

Resultatet av studien visade att i de två skolor som sedan tidigare präglades av traditionell 

undervisning och tydliga didaktiska principer använde färre digitala läromedel. Under de lektioner 

där digitala verktyg integrerades i undervisningen var det främst i ett kunskapsinhämtande syfte 

då man ofta arbetade med att göra instruktionerna till uppgiften mer engagerande för eleverna. 

Man såg även tendenser till att digitala verktyg användes för att möjliggöra mer självständigt 

arbete för eleverna. I de tre skolorna där digitala verktyg och IKT redan var etablerade i 

undervisningen såg man under projektet ett brett och varierat utbud av IKT-verktyg. Dessa IKT- 

verktyg användes för att eleverna själva skulle få utveckla sina färdigheter genom ett utforskande 

arbetssätt där fakta presenterades på olika sätt och de digitala verktygen blev ett hjälpmedel för 

eleverna att arbeta med olika sinnen där de multipla intelligenserna var i fokus (Koster, Kuiper & 

Volman, 2011). 

Surfplattor i undervisningen 

En studie gjord av Selma Powell vid University of Central Florida har undersökt i vilket syfte 

lärare använder utbildningsappar för sina elever. För att undersöka detta tog hon kontakt med en 

lärare, Ms. Green, som arbetade i en klass där fem av hennes elever var i behov av särskilt stöd.  

Ms. Green fick bidrag för att köpa in datorer och surfplattor till sin klass men ansåg sig själv inte 

ha kunskapen i hur hon skulle välja och integrera digitala verktyg i sin undervisning. Tillsammans 

med ett supportteam fick Ms. Green använda och utvärdera hur dessa nya digitala läromedel 

påverkade henne och elevernas lärande. Powell (2014) har gjort en studie på Ms. Greens 

utvärdering av arbetet med digitala verktyg och kommit fram till sju steg för att hjälpa lärare till 

framgångsrika val av utbildningsappar med ett riktat innehåll som anpassar och gynnar 

kunskapskraven samt elevernas indivuella behov. Dessa sju steg är: 1. Identifiera lärande mål. 2. 

Välja riktade appar, 3. Välj standard och riktning för appen, 4. Identifiera begränsingar och 

viktiga funktioner med appen, 5. Välja en app, 6. Identifiera elevernas enskilda behov, 7. 

Orientera sig i appen.  

 

Vidare diskuterar Powell (2014) kring hur iPads kan bidra till inlärning, men en förutsättning för 

att uppnå önskad effekt av lärandet är att man som lärare tar hänsyn och är medveten om sina 

elevers olika behov och även vilket syfte man har med lärandet. Powell (2014) menar att 

ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att det kan vara svårt att ha uppsikt över att alla elever 

håller sig till uppgiften och inte använder surfplattan till fel saker. Av det skälet menar hon att det 

är viktigt att läraren är tydlig med vilka begränsningar som finns för användandet för att eleven 

ska kunna fokusera på uppgiften och/eller läromålen. Utöver detta menar Powell (2014) att det 
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även kan vara problematiskt för läraren att sålla ut vilka appar som kan anses vara bäst för eleven 

utifrån de uppsatta läromålen med hänsyn till apparnas innehåll och utformning. 

 

Powell (2014) skriver att genom att systematiskt utvärdera apparna utifrån en kravspecifikation 

kan läraren på ett fördelaktigt sätt rättfärdiga elevens användande av specifika appar. Att sålla ut 

appar utifrån en bestämd standard och göra olika tester är tidskrävande. Ett sätt att effektivisera 

processen menar Powell (2014) är att ta hjälp av kollegor inom skoldistriktet. Att bestämma vilka 

appar som skall användas kan bli en kollektiv uppgift med en arbetsgrupp av lärare, där var och 

en av lärarna utvärderar endast några få appar enskilt för att sedan dela med sig av resultaten i en 

aggregerad lista med omdömen. Att ta sig tid för att utvärdera utvalda appar ger lärarna möjlighet 

att rättfärdiga användandet av surfplattor i klassrummen. Denna typ av rättfärdigande är ofta 

nödvändig när lärare söker tillstånd för att investera i surfplattor, men ännu viktigare är att det 

fungerar som ett verktyg där man enklare kan analysera och följa upp elevens inlärning och 

framgångar med användande av appar och jämföra detta med läroplanen. 

 

Falloon (2014) studerar i sin forskningsstudie elevers interagerande med surfplattor och hur detta 

främjar elevers utveckling och studieresultat. Falloon (2014) rapporterar från tidigare studier om 

vilka positiva resultat som uppstått av elevers användning av surfplattor. Han skriver dock att det 

finns en brist på forskning som undersöker hur elever interagerar med surfplattor och vilka 

faktorer det faktiskt är som påverkar eleven och inlärningens kvalitét. Denna upptäckt var det 

som låg till grund för Falloons (2014) studie. Studiens metod var en observationsstudie där man 

granskade elevers interagerande med surfplattor. Forskarna använde sig av olika typer av ljud- 

och filminspelningar för att observera hur elevernas användande av surfplattor påverkade deras 

läs- och skrivinlärning och matematiska färdigheter. Resultatet av studien visade att det finns 

många positiva faktorer med att använda sig av surfplattor i lärandesituationer såsom att 

surfplattor är enkla, har en intuitiv design, bärbarhet, hastighet och många olika program. Falloon 

(2014) menar att dessa aspekter är viktiga och stödjer elevers lärande på många nivåer. Samtidigt 

så skriver han om begränsningarna med surfplattor i undervisningen, att de är begränsade på dess 

koncentration av innehåll och att elever i vissa fall kan sakna kunskaper och färdigheter för att 

använda surfplattor utan en lärares hjälp. Falloon (2014) avslutar sin studie med att han anser det 

viktigt att lärare övervakar elevernas interaktion med surfplattor och att de även ska vara kritiska i 

sitt urval av appar. 

Språk och språkhandlingar ur ett läroplansperspektiv 

Liberg m.fl. (2012) har i en studie analyserat och jämfört kursplanerna för svenskämnet i Lpo94 

och Lgr11 i förhållande till Ivanics (2004) modell om språk i fyra lager som text, kognitiva 

processer, sociala kontexter och sociopolitiska aspekter (Liberg m.fl., 2012). Dessa fyra lager 

kommer att presenteras mer ingående senare i arbetet under rubriken teoretiska utgångspunkter.  
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Syftet med Liberg m.fl. (2012) studie var att undersöka om läroplanerna har uppdaterats i 

förhållande till den rådande diskussion som länge funnits och finns i samhället gällande hur man 

kan utveckla svenskämnet. Som tidigare nämnts har två stycken traditioner länge präglat läs- och 

skrivundervisningen. Ena traditionen står för en funktionaliserad undervisning där man anser att 

läsning och skrivning bör sättas i ett större och mer meningsfullt sammanhang. Dess motsatspol 

bygger på en färdighetsprincip som länge präglats av en inriktning där språkinlärning börjar i 

delarna för att arbetas ihop till en helhet. Liberg m.fl. (2012) använder sig av Ivaničs (2004) fyra 

lager av språk och språkhandlingar i sin analys av Lgr 11 och föregående läroplan Lpo 94. I 

analysen synliggörs och jämförs Liberg m.fl. (2012) vilka lager som kunde urskiljas i kursplanerna. 

  

Resultatet av analysen visar på likheter i både Lgr11 och Lpo94 där det inledande avsnittet av 

kursplanen behandlar flera aspekter av Ivaničs (2004) fyra lager av språk och språkhandlingar. 

Däremot är det endast de formativa aspekterna av språket (lager ett) samt de sociala kontexterna 

(lager tre) av läsande och skrivande som kan identifieras i både Lpo94 och Lgr11 då det kom till 

delarna som berörde mål för svenskämnet. Den sociopolitiska aspekten (lager 4) är till stor del 

frånvarande i bägge läroplanerna. Liberg m.fl. (2012) menar att en förklaring till detta kan vara att 

de formativa färdighetsaspekterna traditionellt sett varit starka i läroplanerna och fortfarande är  

dominerande i svenskämnets undervisningsmetoder. 

 

Liberg m.fl. (2012) konstaterar även att det ökade intresset för genrepedagogiken i Sverige har 

påverkat balansen mellan språk och litteratur vilket syns på hur kursplanerna skiljer sig med 

varandra. De skriver att i och med det ökade intresset för genrepedagogik har det skett en 

förändring av svenskämnet som inneburit att elevers kunskaper om texters olika språkliga 

mönster och syften framhålls i större grad i Lgr11s kunskapskrav tillskillnad från i Lpo94. Liberg 

m.fl. (2012) menar att i och med genrepedagogikens ökade betydelse går det möjligen att urskilja 

även en utökad sociopolitisk syn (lager 4) av språket, beroende på vilken litteratur som valts ut 

och hur den behandlats i undervisningen. Samtidigt håller man fast vid att det fortfarande finns 

en stor avsaknad av ett sociopolitiskt perspektiv i kursplanen, särskilt för de lägre årskurserna 

som fortfarande är präglad av den traditionella syn som finns på läsande och skrivande, där den 

formativa aspekten av språket ses som en nödvändig prioritet innan man kan gå in på ett mer 

normkritiskt perspektiv.  

 

Trots de intensiva diskussionerna kring hur svenskämnet bör sättas in ett större sammanhang har 

det inte påverkat kursplanerna i svenskämnet på ett märkbart sätt. Liberg m.fl. (2012) menar att 

en orsak till detta kan vara den testfokuserade tid vi lever i, där utbildning och lärande ständigt 

behöver mätas i form av internationella och nationella prov så som PISA, PIRLS och nationella 

proven och därför fortsätter färdighetsträning att ges mest utrymme i skolan.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik kommer vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter för analysen vilka 

även kommer fungera som huvudsakligt analysverktyg i arbetet. Nedan presenteras Ivaničs (2004) 

ramverk om språk och språkhandlingar som är ett diskursanalytsikt perspektiv som tagits fram 

för att studera läsande och skrivande i olika undervisningsförhållanden. Ivanič (2004) har utgått 

från tanken om språk och språkhandlingar i fyra olika lager; text, kognitiva processer, sociala 

kontexter och sociopolitiska aspekter. Med dessa fyra lager som grund har Ivanič närmare kunnat 

beskriva och utforskat sina ideér om läsande och skrivande genom att identifiera sex olika 

diskurser vilka kommer beskrivas nedan. Denna syn på språk och språkhandlingar kommer ligga 

till grund för den föreliggande studiens diskursanalys. 

Ivaničs perspektiv på språk och språkhandlingar i flera lager  

Till skillnad från svenskämneskonceptionerna (Bergöö, 2005; Malmgren, 1996) har den brittiska 

forskaren Roz Ivanič (2004) tagit fram en modell där hon talar om språk och språkhandlingar i 

fyra olika lager (se Figur 1). Ivanic använder metaforen lager för att kunna synliggöra och tala om 

de olika dimensionerna som ligger bakom läsande. 

 
Ivanič (2004, s. 222-224) benämner språkets fyra olika lager som: text, kognitiva processer, sociala 

kontexter och sociopolitiska aspekter. Det innersta lagret text, har en språksyn som fokuserar på 

texten och dess form, det vill säga den formativa färdighetsaspekten. Det andra lagret innebär en 

bredare syn på texten och fokuserar på det kognitiva som sker hos människor i kontakt med 

språk och språkhandlingar. Lager tre fokuserar på hur den sociala kontexten påverkar 

språkbruket och dess syfte. Det fjärde och sista lagret innehåller ett kritiskt perspektiv där text har 

en sociopolitisk agenda. Detta lager innebär ett kritiskt öga på normer, traditioner, värderingar 

och därmed de identiteter, maktpositioner och privilegier som finns i situationer som berör tala, 

läsa och skriva. Ivanič (2004, s. 241-242) menar att en gynnsam läs- och skrivundervisning tar 

hänsyn till alla dessa fyra lager. 
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Figur 1.  Ett perspektiv på språk i flera lager (Ivanic 2004, s.223). 

Likheter mellan de tre svenskämneskonceptionerna och Ivaničs fyra lager 

Ivaničs (2004) fyra lager innehåller flera likheter med de tre svenskämneskonceptionerna 

(Malmgren, 1996). Ivaničs (2004, s. 222) innersta lager som handlar om textens och dess 

formaspekter kan jämföras med färdighetsämnet där eleverna successivt ska utveckla sitt språk 

genom delfärdigheter för att så småningom kunna utvecklas till goda språkbrukare (Bergöö, 2005, 

s. 42). Ivaničs (2004, s. 223) andra lager som berör de kognitiva processerna och även det tredje 

lagret som handlar om den sociala kontexten kan liknas med det erfarenhetspedagogiska 

svenskämnet där undervisningen utgår till stor del från elevernas förutsättningar och egna 

erfarenheter. Utvecklingen av elevernas språk sker då i ett kunskapssökande där elevernas 

nyfikenhet och intresse styr innehållet i undervisningen (Bergöö, 2005, s. 45). Ivaničs (2004, s. 

224) fjärde lager går att sammankoppla med svenskämnet som litteraturhistoriskt bildningsämne 

där litteratur och läsning ska medvetengöra eleverna om hur språket kan påverka oss människor i 

vårt identitetsskapande. Här blir litteraturen viktig för att öppna upp för möjligheter att utveckla 

elevernas kritiska förhållningssätt gentemot de normer och värderingar som finns i samhället 

(Bergöö, 2005, s. 42). 

Ivaničs sex skriftspråksdiskurser 

Literacyforskaren Roz Ivanič (2004, s. 223) skiljer i sin modell om språkets fyra lager (se Figur 1) 

ut sex stycken olika diskurser som alla innehåller olika uppfattningar kring läs- och 

skrivundervisning. Ivanič (2004) använder i sina beskrivningar av diskurserna sig av begreppet 

literacitet som kan beskrivas som läs- och skrivförmåga i ett utvidgat perspektiv. I vår analys av 

recensionerna av utbildningsapparna vill vi synliggöra vilka underliggande föreställningar som 

finns kring läs- och skrivundervisning med utgångspunkt i Ivaničs (2004, s. 227-239) 
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skriftspråksdiskurser. Dessa kommer nu presenteras för att tydliggöra för vårt underlag av 

studien. 

 

1. Den första diskursen är färdighetsdiskursen. Inom denna diskurs är det den formativa delen av 

läs- och skrivinlärning som är central. Här blir aspekter som de grammatiska reglerna, skriftkoden 

och den skrivna texten väsentliga att lära ut och sker då genom en explicit undervisning. Eleverna 

får inom denna diskurs på ett ingående sätt lära sig kopplingen mellan bokstäverna och deras 

bokstavsljud (fonetik) samt de grundläggande grammatiska reglerna för skriftspråket (syntax). 

Elevernas kunskaper bedöms sedan efter hur väl de lyckats applicera de språkliga reglerna i 

uppgiften. Inom färdighetsdiskursen tar man inte hänsyn till den sociala kontext läsandet och 

skrivandet används i utan den grundläggande synen på språkkunskap är att när man väl behärskar 

det lingvistiska mönstret kan man hantera alla typer av texter (Ivanič, 2004, s. 227). 

 

2. Det andra sättet att tala om läsande och skrivande är kreativitetsdiskursen. Tillskillnad från 

färdighetsdiskursen intar man här ett perspektiv där fokus ligger på processen som leder fram till 

resultatet snarare än själva slutprodukten. Att ta hänsyn till elevers olika behov att uttrycka sina 

personliga erfarenheter och intressen menar man är nödvändigt för att utveckla en god läs-och 

skrivförmåga. Inom denna diskurs är det elevernas kreativa förmåga och känsla för att uttrycka 

sig och göra tolkningar som står i centrum och inte den formativa aspekten av läsandet och 

skrivandet. Ivanič (2004, s. 229) menar att det är i den kreativa processen, där läsande och 

skrivande sammankopplas, som elevens lärande sker. Tyngdpunkten läggs på att skapa ökad lust 

hos eleverna för språkinlärningen. Ivanič tar upp några nyckelord för diskursen som kan vara 

värda att nämna: skribentens röst, intressant innehåll, historien och kreativitet (Ivanič, 2004, s. 229). 

 

3. Det tredje sättet att tala om läsande och skrivande är processdiskursen. I den processinriktade 

diskursen är det individens inre mentala processer och själva läs- och skrivprocessen som står i 

centrum för undervisningen. Läs- och skrivarbetet följer här  en konkret inre process som består 

av tre olika faser: förarbete, formulering och efterarbete. I förarbetet skapar eleverna förförståelse 

för det som ska läsas eller skrivas, i formuleringsfasen sker en stor del av redigeringsarbetet och i 

efterarbetet bearbetas och fördjupas innehållet i texterna och sätts in i andra redovisningsformer, 

så som exempelvis genom dramatisering. Ivanič (2004, s. 231) lyfter termer som plan, utkast, 

revision, samarbete, redigera som några beskrivningar av arbets- och tankeprocessen. Det finns flera 

likheter med processdiskursen och kreativitetsdiskursen men här är den stora skillnaden att det är 

skrivsituationen och den kognitiva processen som är viktig (Ivanič, 2004, s. 231).  

 

4. Den fjärde typen att tala om läsande och skrivande är genrediskursen. I denna diskurs är det likt 

färdighetsdiskursen texten som är i fokus. Denna diskurs handlar inte om själva processen utan 

mera om vikten att kunna hantera och anpassa olika typer av texter beroende på dess syfte, 



 

 19 

sammanhang och sociala kontext. Exempel på olika texter inom genrediskursen som har en viss 

karaktäristika är instruerande texter, berättande texter och argumenterande texter. Inom denna 

diskurs är processen organiserad och viktig men, i detta fall mer tagen för given. Här läggs den 

yttersta vikten på hur de olika texttyperna ser ut till sin form, textens innehåll och dess syfte 

(Ivanič, 2004, s. 232-233).  

 

5. Den femte diskursen kallas diskursen om sociala praktiker. Inom denna diskurs är det återigen 

literacypraktiken som är i fokus. Med literacypraktik, avses den händelse eller den situation där ett 

för deltagaren meningsfullt skriftspråkande sker (Ivanič, 2004, s. 234-237). Här menar man att det 

är i sociala sammanhang där det utförs kommunikativa praktiker som eleverna lär sig läsa och 

skriva. Centralt inom denna diskurs är att läsande och skrivande styrs av ett behov att vilja 

kommunicera i verkliga sammanhang där det finns ett bestämt syfte med en specifik motttagare. 

Även inom denna diskurs är processen och texttyperna viktiga, men det är främst själva läs- och 

skrivhändelsen som är i centrum. Här handlar det om att finna tänkbara sätt för individen att 

kunna delta i olika situationer där dennes erfarenheter, genus, sociala bakgrund, intressen, 

tillgängliga medier och modaliteter spelar roll och har en funktion (Ivanič, 2004, s. 234-237).   

 

6. Den sjätte diskursen kallas den sociopolitiska diskursen och har en del gemensamt med diskursen 

om sociala praktiker. Denna diskurs innehåller dock tillskillnad från diskursen om sociala 

praktiker ett politiskt synsätt där identitet och makt är centralt. Undervisningen går här ut på att 

eleverna ska få förståelse för läsande och skrivande där de sociala, kulturella och historiska 

förhållandena spelar stor roll för hur läsning och skrivning utvecklas och varför det är på detta 

sätt. Läsande och skrivande ses som sociopolitiska praktiker där deltagarna utvecklar en identitet 

och ett förhållningssätt till såväl text, skrivande och samhälle i stort. Syftet med undervisningen 

kan man kortfattat beskriva som att utveckla en kritisk literacitet, där individen bli medveten om 

att olika textval påverkar hur en text bemöts (Ivanič, 2004, s. 237-239). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka skriftspråksdiskurser som konstitueras i 

pedagogers recensioner av 20 stycken utbildningsappar med inriktning mot svenskämnet. 

 

1. Vilka skriftspråksdiskurser finns representerade i recensionerna av utbildningsapparna, och 

i vilken omfattning? 

 

2.  Samförekommer skriftspråksdiskurser i recensionerna av utbildningsapparna? Hur ser 

dessa samband i sådana fall ut? 
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Metod 

Vi var valt att analysera recensioner av utbildningsappar som är publicerade på Skolappar.nu. 

Anledningen till varför vi valde att analysera recensioner av utbildningsapparna och inte 

innehållet i apparna direkt, var för att vi ville utgå från pedagogernas perspektiv på 

utbildningsapparna. Detta för att kunna undersöka vad pedagogerna fokuserar på och lyfter fram 

för de lärare som söker information om de olika utbildningsapparnas användbarhet i 

undervisningen.  

 

För att kunna undersöka detta valde vi att använda oss av en diskursanalys som metod för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom vårt insamlade empiriska material består av 

text ansåg vi att ett diskursanalytiskt angreppssätt passar då textspråket avspeglar verkligheten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Genom att sätta denna ram för undersökningen kan 

vi lättare synliggöra vilken språksyn som bildas i recensionerna av utbildningsapparna.  

 

Studien utgår från Ivaničs (2004) sätt att arbeta enligt ett diskursanalytiskt perspektiv. Under 

denna rubrik kommer begreppet diskurs och diskursanalys beskrivas för att bland annat 

synliggöra hur det kan finnas olika föreställningar kring hur man ser på läsande och skrivande. Vi 

kommer även redogöra för hur Ivaničs (2004) skriftspråksdiskurser kommer att fungera som 

analysverktyg i arbetet. Ivanič (2004) menar att denna typ av diskursanalys går att applicera på 

många olika typer av data som är sammankopplat till forskning inom läsande och skrivande. I 

studien prövar vi att använda ramverket för att analysera recensioner skrivna och publicerade av 

lärare för lärare på hemsidan skolappar.se. 

Diskursanalys 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 7) menar att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 33) beskriver även att diskursbegreppet kan 

definieras som en entydig fixering av en betydelse eller mening inom ett bestämt område. 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 10) skriver att en diskursanalytisk infallsvinkel i en studie 

inte bara är en metod för att analysera data utan även en teoretisk och metodisk helhet. 

Tillsammans utgör detta ett helhetspaket som innehåller dels filosofiska premisser som handlar 

om språkets roll i den sociala konstruktionen av världen; för det andra teoretiska modeller; för 

det tredje metodologiska riktlinjer för angreppssätt av ett forskningsområde; för det fjärde 

särskilda tekniker för språkanalys. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 10) nämner även att 
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teori och metod är tätt sammanlänkade i en diskursanalys, vilket medför att de även är 

sammanlänkade i vår studie. 

 

De diskursanalytiska angreppssätten har sin grund i en språkfilosofi som hävdar att vårt tillträde 

till verkligheten alltid går genom språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 28). Bergström 

och Boréus (2012, s. 378) menar även att en diskursanalys är en granskning av samhällsfenomen 

där språket står i fokus. Oavsett inriktning man väljer att studera har en diskursanalys ett bestämt 

sätt att se på språk och språkanvändning. 

 

Enligt Bergström och Boréus (2012, s. 381) är det allt fler samhällsvetenskapliga undersökningar 

som använder sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt. Denna typ av analys erbjuder en möjlighet 

till en breddad form av textanalys, vilket är anledningen till valet av diskursanalys som teori och 

metod i denna studie. Ett förslag som Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 28) presenterar är 

betydelsen av att ställa sig främmande inför materialet man undersöker så att ens egna värderingar 

inte blir synliga i analysen då man som forskare ofta har en förbestämd åsikt om det man 

undersöker. 

 

I en diskursanalys behöver man sätta en ram för undersökningen där man ringar in en grupp 

diskurser för analys. Därefter kan man i sin diskursanalys synliggöra vad det råder strid om på så 

sätt göra överväganden om vilka möjligheter som finns och om vad som är beständigt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 134-135). 

Urval 

I vår studie valde vi att analysera recensioner av utbildningsappar hämtade från hemsidan 

skolappar.se. Vi valde att analysera webbrecensionerna av de appar som tilldelats högsta betyg av 

recensenterna vilket innebar “5 stjärnor”.  Via sökfunktionen ”Hitta appen!” kunde vi begränsa 

det empiriska materialet efter det vi ämnade att analysera. Inför datainsamlingen som gjordes i 

mars månad markerade vi i sökmotorn <svenska>, <Årskurs>, <lågstadiet>, <Betyg>, <5>, 

<Plattform>, <Ipad>, <Pris> och <Alla>. Totalt fick vi träff på 24 stycken utbildningsappar 

som matchade vår sökning. Inom detta begränsade område valde vi bort fyra stycken av dessa 

utbildningsappar med motiveringen att de bestod av en programvara som fungerade som ett 

hjälpverktyg för lärare och elever i skolan men inte som utbildningsappar eleverna kunde 

interagera i. 

Material 

Studien baseras på en analys av 20 stycken recensioner gjorda på 20 stycken olika 

utbildningsappar. Dessa utbildningsappar finns listade på skolappar.nu i ämnet svenska för skolår 
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F-3. Skolappar.nu är en hemsida som grundades av före detta grundskoleläraren Joachim 

Thornström och är en plattform som informerar om gratis- och betalappar ämnade för 

skolundervisning. Alla skolappar på denna hemsida är testade och recenserade, där majoriteten av 

recensenterna är pedagoger och lärare. Redaktionen på Skolappar.nu består av sex stycken lärare 

som arbetar för att utveckla denna hemsida med ambition att vara Sveriges främsta hemsida för 

recensioner av appar för undervisning och lärande. Utöver redaktionen får de hjälp av ett tjugotal 

gästrecensenter som även dem är pedagoger. Varje utbildningsapp som finns listad på 

Skolappar.nu har en egen recension som är skriven av en pedagog. Skolappar.nu riktar sig till 

grundskolan och dess kursplan vilket blir synligt i recensionerna då mål och kunskapskrav är 

utskrivna för respektive app.  

 

Textmaterialet vi analyserat består av 20 stycken recensioner av lika många utbildningsappar (Se 

Bilagorna, 1 & 2 för en översikt). Recensionerna varierar i storlek då de innehåller mellan 500-

1000 ord per recension. Alla recensioner innehåller skärmdumpar i form av bilder från 

utbildningsapparna vilket ger läsare en inblick i appens utformning. Vi har dock valt att inte 

analysera dessa bilder, utan som tidigare nämnt fokuserat på textens innehåll.  

Genomförande av analys 

Insamlingen av materialet har gjorts genom att vi laddade ner de skrivna recensionerna för 

respektive utbildningsapp från skolappar.se och kopierade sedan in dem i ett word dokument. 

Därefter skrev vi ut dokumentet och började bearbeta materialet. Vi skapade oss en 

helhetsuppfattning av utbildningsapparna genom att läsa igenom recensionerna och samtidigt 

ringa in viktiga begrepp och formuleringar för att på så vis kunna identifiera vilka 

skriftspråksdiskurser som synliggjordes i recensionerna. Vad som utmärker de olika 

skrifspråksdiskurserna har presenterats tidigare (Se avsnitt Teoretiska utgångspunkter). Därefter 

har tolkningar gjorts utifrån huruvida innehållet i recensionerna stämmer överens med de 

specifika dragen hos varje diskurs och sedan har slutsatser dragits huruvida en viss utbildningsapp 

konstituerar en eller flera diskurser. Vi använder oss av begreppet konstituerar för att lyfta fram 

vilken syn på skriftspråk som framställs i recensionerna. 

Etiska överväganden 

Eftersom recensionerna på skolappar.se är ett offentligt material behöver inte denna studie ta 

hänsyn till enskilda individer eller behandla några känsliga personuppgifter. Detta medför att 

några etiska aspekterna som rör individskydd inte är relevanta för studien.  
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Reflektion över metoden 

Vi är medvetna om att det blir svårt att generalisera resultaten till att gälla för alla 

utbildningsappar inom svenskämnet då vi analyserar en begränsad mängd recensioner av 

utbildningsappar. Däremot ser vi att analysen har en viss representativitet då utbildningsapparna 

är utvalda och betygsatta av lärare själva. Recensenterna har därmed en genomtänkt uppfattning 

om ämnet. Esaiasson m.fl. (2012, s. 221) menar att som texttolkare behöver du vara medveten 

om att texten kan påverkas beroende på vilken betydelse den har för mig som forskare och även 

vad texten betyder för avsändaren, som i vårt fall är recensenterna.  

 

Vi har i vårt val av det empiriska materialets storlek tagit hänsyn till praktiska begränsningar så 

som den utsatta tiden för arbetet då vår analys av recensionerna har krävt en detaljerad läsning 

för att kunna göra säkra slutsatser (Esaiasson m.fl., 2012, s. 220). 

  

I tolkningen av recensionerna har vi haft som riktlinje att titta på de manifesta budskap som är 

utskrivna – det vill säga det som kan utläsas omdelbart på raderna i recensionerna (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 221). För att öka graden av tillförlitlighet i dessa tolkningar valde vi ut en begränsad 

del av materialet som i vårt fall handlade om en separat rubrik i recensionerna som beskrev “hur 

man som lärare kan tänka utanför appen”. Vi kategoriserade in de olika skriftspråksdiskurserna 

under denna rubrik på var sitt håll utifrån Ivaničs (2004) modell. Sedan jämförde vi resultaten 

med varandra och kategoriseringen stämde överens på 18 av 20 recensioner av 

utbildningsapparna, vilket motsvarar ungefär 80 procent. Esaiasson m.fl. (2012, s. 207) menar att 

ifall jämförelsen av det empiriska materialet stämmer överens till 80 procent, är detta ett mått på 

vad som krävs för en god interkodarreliabilitet. Vi gjorde detta eftersom vi ville öka graden av 

överensstämmelse och därmed även för analysens reliabilitet. 

 

För att presentera våra resultat valde vi att redovisa dessa i diagram och tabeller. Vi ville 

presentera våra resultat både med siffror (stapeldiagram) och i procentandelar för att tydliggöra 

likheter, avvikelser, grupperingar och mönster i vår diskursanalys. Bell (2005, s. 213) skriver att 

det kan vara problematiskt att använda procentuella fördelningar i små undersökningar utan att 

ha med absoluta tal. Detta på grund av att läsaren kan få en missvisande bild och tro att urvalet är 

större än vad det är. För att undvika detta har vi därför försökt tydliggöra vårt empiriska material 

genom att vid upprepade tillfällen nämna att det är 20 stycken recensioner av utbildningsapppar 

vi ämnat att analysera.  
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Resultat/Analys 

I följande avsnitt kommer resultatet av vår analys redovisas. Vi kommer utgå från respektive 

frågeställning när vi redovisar vårt resultat. Resultaten har först sammanställts i tabeller för att 

illustrera vilka diskurser som synliggjorts. Därefter presenteras citat från de lärare som skrivit 

recensionerna för att exemplifiera hur de olika diskurserna har identifierats. Vi kommer för varje 

citat göra en reflektion utifrån de olika diskurserna för att ytterligare synliggöra för läsaren hur vi 

gått tillväga i vår analys. 

Fördelningen av vilka skriftspråksdiskurser som finns representerade i 
recensionerna av utbildningsapparna  

Analysen av det empiriska materialet visar på att de skriftspråksdiskurser som konstitueras i 

utbildningsapparna är färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, 

genrediskursen, diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen. Resultatet visar  

alltså på att samtliga skriftspråksdiskurser konstituerades i utbildningsapparna men i olika 

omfattning.  Detta illustreras i Figur 2 och 3 nedan. 

 

Figur 2 består av ett stapeldiagram som visar varje antal av respektive skriftspråksdiskurs som 

konstituerats i totalt 20 stycken recensioner. Figur 3 visar samma resultat som Figur 2 fast i 

procentform.  

 

 
Figur 2. Antalet skriftspråksddiskurser som konstituerades i recensionerna av 20  

stycken utbildningsappar.  
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Figur 3. Andelen skriftspråksdiskurser som konstituerades i recensionerna av 20 stycken utbildningsappar. 

 

Figurerna visar att den diskurs som var mest representerad i recensionerna av utbildningsapparna 

var kreativitetsdiskursen som förekom i 15 av de totalt 20 stycken utbildningsapparna (28%).  

Processdiskursen förekom i nio recensioner (20%),  färdighetsdiskursen identifierades i åtta 

recensioner (15%), genrediskursen i 11 stycken recensioner (21%) och diskursen om sociala 

praktiker urskiljdes i sju recensioner (13%) och den sociopolitiska diskursen identifierades i tre 

recensioner (6%). 

Identifiering av skriftspråksdiskurserna i recensionerna av 
utbildningsapparna 

Färdighetsdiskursen 

 

Färdighetsdiskursen var framträdande i åtta av de 20 stycken utbildningsappar vi analyserade. 

Ivanič (2004) skriver att färdighetsdiskursen fokuserar på läs- och skrivundervisningens 

lingvistiska uppbyggnad där en stor del av undervisningen sker explicit och syftar till att eleverna 

lär sig ljuda ihop bokstäver till ord, stava och böja ord korrekt, använda punkt och andra 

skiljetecken samt sammanfoga meningar. Ivanič (2004) menar att färdighetsdiskursens syn på läs- 

och skrivundervisning innebär till stor grad kontextlösa aktiviteter.  
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I recensionen av appen Hitta ord 2 skriver läraren att ”Hitta ord 2 är en utmanade app i enkelt 

spelformat där du kan öva upp din förmåga att se bokstavskombinationer” och att ”utmaningen ligger i att hitta 

så många riktiga ord som möjligt på tid”.  I dessa uttdrag framgår det att övningarna innehåller 

färdighetsträning där eleven ges möjlighet att befästa och öva upp sina kunskaper i ordkunskap, 

stavning och språklära vilka alla är formativ färdighetslära och därför är det färdighetsdiskursen 

som konstitueras. I recensionen av appen står det även beskrivet att ”när speltiden är slut kommer en 

sida upp med de ord du har funnit, de ord som är godkända, vilka bokstavsbrickor du hade i spelomgången samt 

data om poäng, antal ord och dina rekord”. Att appen är på tid och att eleverna blir belönade med 

poäng för antalet ord de hittar lämnas inget utrymme till att fördjupa sin förståelse i ett större 

sammanhang utan här blir det väsentliga att eleverna lär sig bokstäver och ord och därmed får en 

grundlig kunskap kring hur språket är uppbyggt (Ivanič, 2004). 

 

Synen på läs- och skrivinlärning där färdighetsdiskursen konstitueras beskrivs ofta i termer där 

det blir synligt att det är språkets formativa aspekter som ska tränas. Ett exempel på detta är i 

recensionen av Happi & the pirates där det står att ”först behöver du använda dina språkkunskaper i ett 

klurigt korsordsliknande spellandskap. Du har en bokstav given från början och utifrån den ska du sedan själv 

klura ut hur orden hänger ihop”. Eleven behöver här kunna identifiera bokstäver och göra en 

koppling mellan bokstäverna och dess bokstavsljud för att sedan kunna bygga ihop orden. 

Genom att tala om språket på detta sätt konstitueras färdighetsdiskursen. Ett annat exempel där 

språkets formativa aspekter är i centrum är i recensionen av utbildningsappen Om en bild. Här 

beskrivs hur eleven får träna sitt språk genom stöd av bilder och ljud. Eleven får härma ljuden 

och som vuxen kan man följa talutvecklingen via appen.  

 

I recensionen av utbildningsappen Voice assistant står det i ett utdrag att ”med hjälp av den här appen 

kan du säga det du vill skriva och appen processar ditt tal i skrift”. Utdraget beskriver en syn på läs-och 

skrivinlärning där språkets formativa aspekter ska läras ut genom att talet överförs till skrift. Här 

får eleven möjlighet att lära sig läsa och skriva genom att utgå från det talade ordet. 

 

”I bokstavspussel får man möjlighet att öva sig på att ljuda ihop bokstavsljud kopplade till symbol, för att sedan 

utläsa ordet och på sikt kunna skriva ordet på egen hand”. I detta utdrag framgår det igen att det är 

språkets formaspekter som är det väsentliga. Likt Ivanič (2004) beskrivning av 

färdighetsdiskursen är det här elevens fonologiska medvetenhet som tränas. Utbildningsappen 

Bokstavspussel sätts inte heller in i något större sammanhang utan eleven belönas utifrån hur många 

ord de lyckas gissa rätt på. Andra recensioner som innehåller beskrivningar där 

färdighetsdiskursen är central är i utbildningsapparna Memoria, Happi stavar och Ordens magi. 

Gemensamma nämnare för dessa är beskrivningar så som “minnesträning av ord och grammatik”, 
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“ljudningshjälp med eller utan rättning” och korsordsövningar där “de elever som tycker det är svårt att 

bokstavera sig igenom ordet finns valet att visa bokstäver i korsordet”. 

Kreativitetsdiskursen 

Kreativitetsdiskursen var framträdande i 15 av de 20 stycken utbildningsappar vi analyserade. 

Ivanič (2004) skriver att elevens kreativa förmåga och känsla för att uttrycka sig står i centrum 

inom kreativitetsdiskursen. I de flesta recensioner av utbildningsapparna förekom ordet ”skapa” 

vilket ofta innebar att eleverna skulle skapa något i form av text, bild och ljud. För att skapa något 

eget behövs kreativitet. Ivanič (2004) menar att för att locka fram elevernas kreativitet är det 

nödvändigt att ta hänsyn till deras behov och intressen. I recensionen av appen Book Creator står 

det att man kan ”skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din egen 

röst eller lägg på musik till en sida i boken”. Denna utbildningsapp öppnar upp möjligheter för 

eleverna att använda sin kreativitet genom att de får skapa levande böcker genom ljud, video, 

illustrationer och foto. 

 

I recensionen av utbildningsappen Livsviktig poesi står det att ”Syftet med appen är att presentera de 

dikter som eleverna har arbetat med. En inspirerande app där man kan filma poetens ansikte och där dikten 

läses upp av t.ex. en klasskamrat. Man kan spela in filmen i t.ex. svartvit färg och i slowmotion” och att 

”Elevernas arbete ska få den respekt som de förtjänar, att paketeras i finaste format och distributeras ut över 

världen”. Dessa citat visar på att Livsviktig poesi behandlar viktiga aspekter inom 

kreativitetsdiskursen som Ivanič (2004) benämner som framträdande, nämligen att ta hänsyn till 

elevers olika behov att uttrycka sina personliga erfarenheter och intressen. Tyngdpunkten i denna 

utbildningsapp ligger alltså på att ta fram elevernas röst och kreativitet genom att redovisa deras 

dikter på ett intressant och respektfull sätt. 

 

Ivanič (2004) menar även att elevernas lärande sker i den kreativa processen där läsande och 

skrivande sammankopplas. Att låta eleverna göra något lustfyllt öppnar upp för lärande, vilket 

utbildningsappen 3D Avatar Creator visar på. I recensionen står det att ”eleverna ska skapa en avatar 

som är en tecknad tredimensionell figur och eleverna får själva välja vilken karaktär avataren ska vara. Därefter 

får de skapa en film som passar elevens vision. Eleverna har möjlighet att ändra positioner, ansiktsuttryck, poser, 

blickar och egna bakgrunder”. Denna utbildningsapp erbjuder möjligheter för eleverna att ingå i en 

kreativ process där de själva får skapa berättelser och välja hur de vill förmedla budskapet. I 

recensionen av 3D Avatar Creator beskrivs även hur utbildningsappen erbjuder tydliga och enkla 

verktyg vilket ger utrymme för eleverna att använda sin kreativa sida. 

 

De flesta av de utbildningsappar som konstituerade den kreativa diskursen gick ut på att skapa 

film i olika former. Dessa hade olika syften och olika metoder, men inspelning av skriven text 

och tillägg av film eller foto ingick i dessa. Denna sammankoppling av processer menar Ivanič 
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(2004) är tillfällen då lärande sker. Det förekom även utbildningsappar som gick ut på att elever 

skulle skapa en egen serietidning, ett eget memory, ett bokstavspussel och en egen dockteater. 

Ivanič (2004) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till elevers behov att uttrycka sina personliga 

erfarenheter och intressen.  

Processdiskursen  

Processdiskursen var framträdande i nio av de 20 recensioner vi analyserade. Inom 

processdiskursen avser Ivanič (2004) att stor vikt läggs på individens mentala tankeverksamhet. I 

recensionen av utbildningsappen Happi and the pirates framgår det att appen ger eleverna utrymme 

till att, efter att ha klarat en uppgift, utmanas ytterligare får att fördjupa sin förståelse. Ett exempel 

på detta är i utdraget från recensionen av appen där det står att ”Till nästa deluppgift har du med dig 

ett antal nycklar som du lyckades samla ihop i föregående moment. Nu väntar en mer logisk utmaning, där du 

behöver vara lite klurig för att få dina införskaffade nycklar att passa i rätt hål”. Här konstitueras den 

processinriktade diskursen då eleven utmanas till en inre process som sker i flera delmoment där 

uppgifterna har en progressiv utveckling. 

 

Även i recensionen av utbildningsappen Book creator går beskrivningarna av övningarna att koppla 

till processdiskursen. Här får eleven först göra vad som går att tolka som ett förarbete som består 

av att läsa en kort instruktionsbok. Därefter får eleverna redigera sina texter och slutligen 

publicera och redovisa sina arbeten via en dropbox. Recensionens beskrivningar av elevens 

arbetsprocess går att sammankoppla med vad Ivanič (2004) beskriver som tre olika faser:  

förarbete, formulering och efterarbete. 

 

I recensionerna av utbildningsapparna Comic life, Strip designer och Om en bild finns fler exempel på 

när läsande och skrivande ingår i en process som byggs upp genom att eleverna först får skapa sig 

en förförståelse för det som ska läsas och skrivas för att sedan skapa sina texter. I comic life och 

Strip designer får eleverna med hjälp av tydliga instruktioner göra en seriestrip från grunden, 

därefter får de själva fundera på vilket budskap texten ska ha genom att skapa multimodala texter. 

I recensionen av Om en bild framgår det att eleverna får “använda appen för att meddela sig eller ta in 

information genom att skapa album och filmsnuttar”.  

 

Andra recensioner som går att sammankoppla med processdiskursen är i appar som Sock puppets 

och Story wheel. I ett utdrag från recensionen av Sock puppets beskrivs hur eleverna får dramatisera 

en egen dockteater med strumpor. I utdrag från recensionen beskrivs processen där eleverna 

först får välja bakgrunder, dockor och rekvisita för att sedan spela in, ställa in videostorlek och 

kvalitet och slutligen överföra till andra redovisningsformer så som facebook eller youtube. I 

beskrivningen av Story wheel får eleverna fantisera ihop en berättelse med hjälp av sin egen röst 

och animerade bilder. Några termer som Ivanič (2004) lyfter inom processdiskursen är plan, 
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utkast, revision, samarbete och redigera. Dessa termer finns inlindade i olika beskrivningar av 

arbetsprocessen i de olika recensionerna vilket medför att processdiskursen konstitueras. 

Genrediskursen  

Genrediskursen var framträdande i 11 av 20 recensioner. I genrediskursen är enligt Ivanič (2004) 

det centrala inom läs och skrivundervisningen, likt färdighetsdiskursen, texten som är i fokus. 

Inom genrediskursen handlar det om att kunna hantera olika typer av texter efter olika 

situationer, syften och mottagare. I utbildningsappen Toontastic får eleven ”spela in enstaka 

filmsekvenser eller välja en hel berättelse i Story Arc där du får en överblick av hur en berättelse/film är 

uppbyggd”. Här beskriver man hur eleven ges utrymme till att arbeta med den berättande genren 

vilket gör att det är genrediskursen som konstitueras. I ett annat utdrag från recensionen 

beskriver läraren att ”bakgrundsmusik kan läggas på i varje scen för att få mer stämningsfulla filmer” här 

blir det tydligt att det är genrediskursen som konstitueras då vikt läggs vid innehållets form och 

dess syfte vilket här innebär vilken känsla man vill förmedla i berättelsen. 

 

I ett utdrag från recensionen av utbildningsappen Book Creator skriver läraren att ”det som gjort att 

jag vurmar lite extra för Book Creator är att det går att lägga till film. Film för att göra levande böcker, böcker 

med instruktioner, böcker som ger oss det där lilla extra som gör att vi kan fånga fler sinnen för lärande”. 

Instruerande texter och berättande texter är två textgengrer som kräver en djupare förståelse 

vilket bidrar till en tolkning av att recensionen av utbildningsappen Book Creator konstituerar 

genrediskursen. 

 

I utbildningsappen Comic life får eleverna ”skapa och bygga upp en serie från grunden eller välja en färdig 

grundmall”. Genom en tom mall får eleverna välja sin layout, skriva i pratbubblor och välja vilka 

bilder de vill ha med i sin serie. Antingen kan eleverna välja att fotografera och använda sina egna 

bilder eller välja färdiga bilder. I recensionen skriver läraren att Comic life erbjuder eleverna att: 

”göra sagor, skapa en annorlunda bokrecension, skriva instruerande texter om tillexempel hur du använder de 

verktyg och redskap som finns i NO-rummet.” I likhet med recensionen av utbildningsappen Bookcreator 

är det även här genrediskursen som konstitueras då eleverna för öva sig i att skriva och läsa och 

texter med olika syften och mottagare. Ännu en recension som konstituerar genrediskursen är 

den av Strip designer. Eleverna får genom att infoga bilder och pratbubblor öva sig på att förmedla 

ett budskap. 

  

I recensionerna av Story wheel och Suckpuppets beskrivs genrediskursen genom citat som “vill du att 

dina elever ska få inspiration till att berätta historier och sagor? Här är appen för detta” och “allt där barnen 

ska konversera går att göra i den här appen. Barnen ska kanske debattera eller intervjua varandra”. I dessa 

citat framgår det att apparna lämnar utrymme för eleverna att öva på att anpassa sin 

språkanvänding efter olika typer av kontexter och syften. Den argumenterade, instruerande och 
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den berättande genren är alla texter med olika typer av karakteristika som (Ivanič, 2004) 

framhåller inom genrediskursen. 

 

I recensionen av utbildningsappen Om en bild beskrivs hur man i appen “skapar album med det antal 

bilder eller filmsnuttar du själv väljer, och sedan lägger du på text och ljud. Vips har du ett album som berättar i 

text, ljud och bild - en multimodal text”. Detta är ytterligare ett exempel på när den berättande genren 

konstitueras där elevernas verbala texter kombineras med bild och ljud. 

Diskursen om sociala praktiker  

Diskursen om sociala praktiker var framträdande i sju av de 20 stycken recensioner av 

utbildningsappar vi analyserade. Inom denna diskurs är det i sociala sammanhang, då det utförs 

kommunikativa praktiker: som lärande sker enligt Ivanič (2004). I utbildningsapparna där diskurser 

om sociala praktiker konstitueras får eleverna utföra läs- och skrivuppgifter i meningsfulla 

sammanhang. I appen Pesten står det i recensionen att ”I spelet agerar man som pojken Marchi som är 

son till en barberare i 1300-talets Florens vars mamma drabbats av en konstig åkomma. Marchis uppgift är att 

ge sig ut i staden och hitta lösningar och information kring sjukdomen som drabbat mamman och flera andra 

invånare i den italienska staden”. Uppgiften i denna utbildningsapp har ett verkligt syfte där eleverna 

får läsa sig till information om ett problem och sedan fundera ut en lösning på problemet. Detta 

menar Ivanič (2004) är viktigt för att lära sig läsa och skriva, att kommunicera i verkliga 

sammanhang. 

 

Följande långa citat från recensionen av Tröjan Tula visar på vikten av deltagarens roll för tröjans 

öde.“Tröjan Tula blir något nytt är berättelsen om en gul tröja med önskan om att bli omtyckt och använd på 

bästa sätt. Det underliggande temat för appen är ”konsumtion och återanvändning”. Berättelsen kring tröjan 

Tula utvecklar sig efter de val läsaren gör. Med jämna mellanrum ställs läsaren inför två val vilket påverkar hur 

historien utvecklar sig. Genom ett aktivt sätt får läsaren följa tröjan Tulas äventyr där Tula ändrar mönster, får 

nitar, blir en väst, ett rep, en påse, ett fågelbo i Afrika och mycket mer.” Att varje val som deltagaren tar 

påverkar hur historien utvecklar sig kan bidra till engagemang hos deltagaren för att uppgiften får 

ett bestämt syfte i ett verkligt sammanhang. Detta skriver Ivanič (2004) är centralt inom diskursen 

om sociala praktiker och bidrar till utveckling för elevers läsande och skrivande. 

 

Det Ivanič (2004) även nämner som viktigt inom diskursen om sociala praktiker är att genom 

undervisning finna tänkbara sätt för eleven att kunna delta i olika situationer där dennes 

erfarenheter, sociala bakgrund och intressen spelar roll. I utbildningsappen Book Creator ska 

deltagaren skapa enkla, kreativa böcker där bild, film, text och ljud kombineras. ”Man kan använda 

dikteringsverktyget för att läsa in det du vill skriva i din textruta”. Utdraget visar på att denna 

utbildningsapp tar hänsyn till elevers skilda erfarenheter inom svenskämnet eftersom att en elev 
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inte behöver ha goda skrivkunskaper för att kunna använda denna utbildningsapp för att kunna 

skapa en kreativ film. 

  

Utbildningsappen Voice assistant citerar i sin recension ”Med hjälp av den här appen kan du säga det du 

vill skriva och appen processar ditt tal till skrift. Appen återger mitt tal fantastiskt bra i text och det blir därmed 

ett annat sätt att skriva på, som öppnar nya vägar till att erövra skriftspråket för fler”. Detta citat åskådliggör 

att även Voice assistant anpassar sig efter elevers varierande skrivkunskaper. De skriver även i sin 

recension ”Att använda sin röst för att skriva det man tänker, kanske även om man inte ännu äger 

förutsättningarna för att skriva för hand. Att ges möjlighet att utforska sitt talade språk i skriftform ser jag som 

en stor potential hos den här appen. Även att ges möjlighet att utforska skillnader mellan talat och skrivet språk 

– tala in det jag tänkt skriva och sedan se det i skriftform”.  

 

Dessa ovanstående citat av recensionerna av utbildningsapparna Book Creator och Voice Assistant 

visar på hur de skapar möjligheter för elever med olika förutsättningar att utveckla sina läs- och 

skrivkunskaper genom att skriva eller läsa in sin text för att kommunicera och förmedla 

information. (Ivanič, 2004) åskådliggör vikten av att elever ska kunna uttrycka sig i ett 

meningsfullt skriftspråkande men att det går att laborera med tillvägagångssätten. Elever behöver 

inte skriva ner information och tankar på ett ”traditionellt” sätt utan i detta fall är det 

literacypraktiken som är i fokus och inte själva skrivprocessen (Ivanič, 2004). 

  

I recensionen av Voice assistant står det även att ”Texten kan jag sedan dela vidare via ikonen för ”dela” 

uppe i högra hörnet.” Detta ger möjligheter för eleverna att öva på att kommunicera i verkliga 

sammanhang med en bestämd mottagare (Ivanič, 2004). 

Den sociopolitiska diskursen 

Den sociopolitiska diskursen var framträdande i tre av de 20 stycken utbildningsappar vi 

analyserade. Enligt Ivanič (2004) ses läsande och skrivande inom denna diskurs som 

sociopolitiska praktiker där deltagarna utvecklar en identitet och ett förhållningssätt till såväl text, 

skrivande och samhälle i stort. I recensionen av Pesten står det att utbildningsappen ska ”stimulera 

elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det 

förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser”. Eleverna ingår i 

denna utbildningsapp i en sociopolitisk praktik där de förkovrar förhållningssätt för den 

information de tilldelas och därefter styr spelets gång. Detta ger eleverna en möjlighet att 

utvecklas i sin kritiska literacitet, eftersom de med hjälp av denna utbildningsapp kan bli 

medvetna om att olika textval påverkar hur en text bemöts (Ivanič, 2004). Pesten bidrar även till 

elevernas möjligheter att skapa sig en förståelse av historien vilket är viktigt för att eleverna kunna 

utveckla kunskaper om samhället som det ser ut idag. 
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Ivanič (2004) skriver att undervisningen inom denna diskurs går ut på att eleverna ska få 

förståelse för läsande och skrivande där de sociala, kulturella och historiska förhållandena spelar 

stor roll för hur läsning och skrivning utvecklas. I utbildningsappen Livsviktig Poesi ska eleverna 

komma i kontakt med poesi och hur man producerar litterära verk och sedan själva få producera 

dikter. I recensionen står det att ”Genom att duscha eleverna med poesi att spegla sig i, och blanda det med 

övningar och ledtrådar till hur man gör för att själv bli en fullfjädrad poet ska eleverna själva skriva dikter som 

berör”. Enligt Ivanič (2004) är det viktigt att eleverna får förståelse för olika texter som skapats i 

olika tider och sammanhang för att de själva ska kunna utvecklas i sitt skrivande. Poesi är ett 

uråldrigt sätt att uttrycka sig på och blir därför ett viktigt inslag i språkundervisningen.  

 

Utbildningsappen Tröjan Tula har temat konsumtion och återanvändning. I recensionen står det 

att ”Ett av skolans uppdrag är att i undervisningen belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom att arbeta med Tröjan Tula och diskutera, 

analysera och reflektera över de val som kan göras kan appen med fördel användas i tematiskt arbete om miljö och 

hållbarhet. I berättelsen synliggörs just de delar som eleverna själva har möjlighet att direkt påverka och ta ansvar 

för ett bättre samhälle ur ett miljöperspektiv”. Ivanič (2004) menar att inom den sociopolitiska diskursen 

ingår ett politiskt synsätt där identitet och makt är centralt. Denna utbildningsapp ger möjlighet 

för eleverna att få förståelse för deras roll i samhället. 

Samförekomster av skriftspråksdiskurserna i recensionerna av 
utbildningsapparna 

Det är intressant att undersöka hur skriftspråksdiskurserna samförekommer för att synliggöra 

utbildningsapparnas bredd och variation av innehåll. Ytterligare en anledning till att undersöka 

sambanden mellan skriftspråksdiskurserna är för att Ivanič (2004) menar att en gynnsam 

språkundervisning tar hänsyn till alla sex skriftspråksdiskurser. Vi ville därför undersöka i vilken 

mån utbildningsapparna konstituerar en liknande språksyn som den Ivanič (2004) förespråkar. 

Tabell 1 nedan ger en översikt av vilka skriftspråksdiskurser som samförekommer i de olika 

recensionerna.  

 

I likhet med Tabell 1 presenterar Figur 4 förekomsten av de olika skriftspråksdiskurserna i 

recensionerna. Till skillnad från Tabell 1 redogör Figur 4 hur stor andel (%) av recensionerna som 

innehåller olika antal diskurser (2, 3, 4, respektive 5 skriftspråkssdiskurser).  

 

Figur 4 visar att 25 % av recensionerna av utbildningsapparna innehåller en enda 

skriftspråksdiskurs, vilket motsvarar sex stycken av de totalt 20 stycken recensioner. Analysen 

visar även på att 75 % av utbildningsapparna innehåller två eller flera skriftspråksdiskurser. Två 

diskurser identifierades i samband med varandra i sex stycken utbildningsappar (25 %). Tre 
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diskurser identifierades i samband med varandra i fem stycken utbildningsappar (25 %). Fyra 

diskurser förekom i samband med varandra i två stycken utbildningsappar (20 %). Fem diskurser 

förekom i samband med varandra i en utbildningsapp (5 %).  

  

Tabell 1. Översikt över skriftspråksdiskurser som konstituerades i samband med varandra i recensionerna av 

utbildningsapparna. 

 

F = färdighetsdiskursen K = Kreativitetsdiskursen P = Processdiskursen G = Genrediskursen  

S = diskursen om sociala praktiker SP = Den sociopolitiska diskursen 

 

 

 F K P G S SP 

Recension #1         x x 

Recension #2   x x x   x 

Recension #3 x       x   

Recension #4   x x x     

Recension #5   x   x x   

Recension #6 x x x x     

Recension #7   x   x x x 

Recension #8 x       x   

Recension #9   x x x x   

Recension #10   x x x     

Recension #11 x x         

Recension #12 x x x x x   

Recension #13 x x         

Recension #14 x           

Recension #15   x         

Recension #16   x         

Recension #17 x           

Recension #18   x x x     

Recension #19   x x x     

Recension #20   x x x     
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Figur 4. Andelen skriftspråksdiskurser som konstituerades i samband med varandra i recensionerna av 

utbildningsapparna. 
 
Vilka kombinationer av två skriftspråksdiskurserna förekom i recensionerna 
av utbildningsapparna? 
 

För att ytterligare tydliggöra hur frekvent olika kombinationer samförekommer med varandra har 

vi valt att nedan redovisa kombinationerna mellan två diskurser.  

 

I analysen av recensionerna av utbildningsapparna identifierades samband mellan 

skriftspråksdiskurserna. Figur 6 presenterar i ett stapeldiagram vilka två skriftspråksdiskurser som 

kombineras i samband med varandra och hur frekvent dessa kombinationer förekommer i 

recensionerna.   

 

 
Figur 6. Översikt över recensioner som kombinerar de olika skriftspråksdiskurserna. 

F=färdighetsdiskursen K=Kreativitetsdiskursen P=Processdiskursen G=Genrediskursen  

S = diskursen om sociala praktiker SP = Den sociopolitiska diskursen 
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Figur 6 visar att det fanns ett tydligt samband mellan kreativitetsdiskursen och genrediskursen då 

de förekom tillsammans i 11 av 20 recensioner, vilket motsvarar 55 %. Det förekom även ett 

tydligt samband mellan kreativitetsdiskursen och processdiskursen. Dessa två diskurser 

framträdde tillsammans i 9 av 20 recensioner, vilket motsvarar 45 %. Ytterligare två diskurser 

som förekom tillsammans i 9 av 20 recensioner var processdiskursen och genrediskursen (45 %). 

Diskursen om sociala praktiker förekom i samband med kreativitetsdiskursen i fyra av 20 

recensioner, vilket motsvarar 20 %. och lika många gånger i samband med genrediskursen, det vill 

säga i fyra av 20 recensioner, vilket motsvarar 20 %. Det fanns inget tydligt mönster rörande hur 

färdighetsdiskursen samförekom med andra diskurser eftersom den uppträdde i olika samband 

med alla resterande diskurser, bortsett från den sociopolitiska diskursen. 

 
Identifiering av skriftspråksdiskurserna i rubriken “Tänk utanför appen” 
 
I den separata rubriken i recensionerna av utbildningsapparna “Tänk utanför appen” har 

recensenterna fått reflektera över vilka möjligheter utbildningsapparna rymmer utöver det 

uppenbara. Denna rubrik analyserades separat från resterande delar av recensionerna eftersom 

den siljer sig åt då den endast beskriver möjligheter för hur man kan arbeta vidare med 

utbildningsappen i undervisning. Resultatet av analysen visade på att genrediskursen, 

kreativitetsdiskursen och diskursen om sociala praktiker tillkom i totalt fem recensioner under 

rubriken “tänk utanför appen”. I resterande 15 recensioner konstituerades inte någon ny diskurs 

under denna rubrik.  

 

Diskursen om sociala praktiker tillkom i tre recensioner under rubriken ”Tänk utanför appen”. 

Dessa recensioner var: Livsviktig Poesi, Hitta ord 2 och 3D Avatar Creator.  

I recensionen av Livsviktig poesi skriver recensenten om hur de arbetat med utbildningsappen, 

“Minst en dikt i veckan kommer pushas ut och det blir många dikter. Alla elever från sex klasser i årskurs 5 

och 6 har skrivit varsin dikt som kommer att publiceras”. Detta citat går att sammankoppla med Ivaničs 
(2004) beskrivning av diskursen om sociala praktiker där eleven ingår i ett meningsfullt 

sammanhang där läsandet och skrivandet har en mottagare. I ett utdrag av recensionen av 

utbildningsappen Hitta ord 2 står det att “Efter spelmomentet tar vi en gemensam diskussion runt de ord vi 

hittat, de ord som kan bli godkända. Vad betyder de egentligen? Hur tänkte du? Kan du redogöra för dina 

tankar, beksriva hur du tänkte eller argumentera för din sak? Kan du omformulera dig så att fina klasskamrater 

förstår vad ordet betyder?“. Detta visar på att recensenterna uppmärksammar utbildningsappens 

möjligheter till att praktisera språkinlärning genom kommunikativa praktiker. I och med att 

eleverna får beskriva och argumentera för sina egna tankar uppmärksammas att elevernas 

erfarenheter och intressen tas till vara vilket är något Ivanič (2004) framhåller i samband med 

diskursen om sociala praktiker. Även i recensionen av 3D Avatar Creator ser vi beskrivningar 
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som går att sammankoppla med diskursen om sociala praktiker i citat som “eleverna får göra egna 

tolkningar av klassiska konstverk”.  

 

Genrediskursen framkom i tre recensioner under rubriken “Tänk utanför appen”. Dessa 

recensioner var: 3D Avatar Creator, Happi and the pirates och Tröjan Tula. I recensionen av 3D 

Avatar Creator skriver recensenten att eleverna kan skapa “berättelser om spännande olika platser”. 

Även i utdraget i recensionen av Happi and the pirates skrev recensenten att eleverna ville i 

denna utbildningsapp ”skriva spännande berättelser”. Ytterligare likheter kunde vi se i recensionen av 

utbildningsappen Tröjan Tula där det stod beskrivet att “eleverna kan skapa en bok i likhet med tröjan 

Tula tillsammans i par. Boken kan vara digital där eleverna på samma sätt bygger upp en berättelse utifrån något 

som kan återanvändas”. Dessa utdrag sammankopplar vi med genrediskursen där Ivanič (2004) 

antyder att undervisning handlar om vikten att kunna hantera och anpassa olika typer av texter 

med vissa karaktäristiska drag, som exempelvis den berättande genren.  

 

Kreativitetsdiskursen uppträdde i två recensioner under rubriken “Tänk utanför appen”. Dessa 

recensioner var Happi and the pirates och Tröjan Tula. Enligt Ivaničs (2004) definition av 

kreativitetsdiskursen ligger tyngdpunkten på att eleverna ska få uttrycka sig och göra egna 

tolkningar för att språkinlärningen ska bli så lustfylld som möjligt. I recensionen av 

utbildningsappen Happi and the pirates skriver recensenten att “mina elever ville göra egna 

skattkartor” och i Tröjan Tula skrev recensenten att eleverna kan “i samarbete med syslöjden få sy om, 

eller designa om något plagg de har hemma”. I båda utdragen i recensionerna är det alltså den kreativa 

processen som står i fokus. 

Slutsats av resultat 

Ett av de huvudsakliga resultaten som framkom i analysen var att kreativitetsdiskursen var den 

diskurs som konstituerades i flest recensioner. Den sociopolitiska diskursen förekom sällan i 

recensionerna. Genrediskursen var den diskurs som förekom flest gånger efter 

kreativitetsdiskursen. Färdighetsdiskursen och processdiskursen och diskursen om sociala 

praktiker förekom i ungefär lika stor utsträckning i recensionerna.  

 

Ett annat huvudsakligt resultat var att recensionerna ofta innehöll antingen två eller tre stycken 

diskurser vilket motsvarade 55 % av recensionerna av utbildningsapparna. De kombinationer 

som innehöll två stycken skriftspråksdiskurser kombinerade den sociopolitiska diskursen/diskursen om 

sociala praktiker och förekom i en recension, färdighetsdiskursen/diskursen om sociala praktiker förekom 

i två recensioner, kreativitetsdiskursen/färdighetsdiskursen förekom även de i två recensioner. 

Kombinationerna som innehöll tre stycken skriftspråksdiskurser kombinerade 

kreativitetsdiskursen/genrediskursen/processdiskursen och förekom i fem recensioner och 

kreativitetsdiskursen/genrediskursen/diskursen om sociala praktiker förekom i en recension. Det fanns 
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ingen recension som innehöll alla sex skriftspråksdiskurser och endast en recension som 

kombinerade fem skriftspråksdiskurser. Dessa fem skriftspråksdiksurser som kombinerades var: 

färdighetsdiskursen, kreativitsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen samt diskursen om sociala praktiker. I 

20 % av recensionerna förekom endast en skriftspråksdiskurs. Dessa var färdighetsdiskursen som 

förekom i två recensioner samt kreativitetsdiskursen som förekom i två recensioner. 

 

Resultatet visade även att de vanligaste kombinationerna som förekom mellan två 

skriftspråksdiskurser var kreativitetsdiskursen/processdiskursen, kreativitetsdiskursen/ genrediskursen samt 

processdiskursen/genrediskursen. Det fanns inget tydligt samband mellan färdighetsdiskursen och andra 

diskurser utan den samverkade med samtliga skriftspråksdiskurser förutom med den sociopolitiska 

diskursen.  

 

Ett sista resultat som visat sig i analysen var att de diskurser som tillkom under rubriken “Tänk 

utanför appen” var kreativitetsdiskursen, genrediskursen och diskursen om sociala praktiker.  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera analysens huvudsakliga resultat tillsammans med 

bakgrund, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och analysverktyg. Genom att studera 

vilka skriftspråksdiskurser som fanns representerade i recensionerna av utbildningsapparna kunde 

vi synliggöra vilka förmågor som ofta tränas i elevers interaktion med utbildningsappar. Vår 

förhoppning är att denna studie ska bidra till att ge insikt i hur pedagoger i skolan bör resonera 

vid val av utbildningsappar och därmed förbättra lärandet och undervisningens kvalitet.  

 

Mot bakgrund av att Skolappar.nu är en hemsida som dyker upp som första träff på Google.se 

när man söker på ”appar för skolbruk” antar vi att skolappar.nu är en välbesökt hemsida där 

lärare hämtar information och inspiration kring vilka utbildningsappar som anses bra och tips på 

hur dessa kan användas i undervisningen. Relevant för oss att nämna är att analysen som 

redovisats endast gäller de 20 mest populära recensionernas innehåll och inte i vilket 

sammanhang de sätts in i en klassrumspraktik.  

  

Att sålla ut vilka utbildningsappar som kan anses vara bäst för eleven kan vara problematiskt och 

tidskrävande för läraren. Powell (2014) menar att sätt att effektivisera dessa val och för att kunna 

rättfärdiga användandet av specifika utbildningsappar är att ta hjälp av kollegor inom 

skolväsendet. Skolappar.nu är en hemsida där pedagoger får utvärdera appar utifrån läroplanen 

och egna erfarenheter och blir därmed en plattform för att vägleda lärare i deras val av 

utbildningsappar. 

 

Den bild som växte fram ur analysen visade att kreativitetsdiskursen var den diskurs som var 

mest förekommande i recensionerna av utbildningsapparna. Från slutet av 1970-talet har 

svenskämnet präglats av olika läs- och skrivtraditioner. Bergöö (2005) skriver att svenska som ett 

färdighetsämne länge varit den som kännetecknat skolundervisningen. I takt med digitaliseringen 

av läromedel menar Jämterud (2012) att skolans gamla strukturer nu utmanas. Utifrån vårt 

resultat av analysen kan vi styrka detta påstående då recensionerna av utbildningsapparna ofta 

fokuserade och tog hänsyn till elevernas förmåga och känsla att uttrycka sig kreativt snarare än 

aspekter som grammatiska regler och fonetik, vilka är kunskaper som är utmärkande för svenska 

som ett färdighetsämne (Ivanič, 2004 & Bergöö, 2005). Vi ser att recensionerna till stor del 

representerar ett erfarenhetspedagogiskt ämne som Bergöö (2005) beskriver som ett svenskämne 

där elevernas intressen, föreställningsvärldar och kunskaper är centrala för deras språkinlärning. 

Exempel på detta kunde vi se i beskrivningar i recensionerna av utbildningsapparna då eleverna 

ofta gavs möjlighet till att arbeta med skapande av olika multimodala texter där de egna idéerna 

och handlingsutrymmet var centralt.  
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Liberg & Säljö (2010) menar att det i dagens skola kan vara svårt att finna undervisning i renodlad 

form och att den oftast präglas av både färdighetsprincipen och en undervisning som sätter in läs- 

och skrivinlärning i ett större och mer meningsfullt sammanhang. Dock skriver Liberg & Säljö 

(2010) att ideérna kring svenska som färdighetsämne fortafarande är rådande i dagens skola. Vår 

analys kunde inte styrka denna tes då färdighetsdiskursen utgjorde en relativt liten andel av 

recensionerna av utbildningsapparna (15 %) i förhållande till kreativitetsdiskursen (28 %). 

Joachim Thornström (2015) grundaren av Skolappar.nu verifierar detta i ett uttalande i en artikel 

på Skolverket där han beskriver att det finns en avsaknad av färdighetsträning i utbildningsappar 

där den formativa delen av läs- och skrivinlärning är central. 

 

Genrediskursen var näst efter kreativitetsdiskursen den mest förekommande diskursen i 

recensionerna av utbildningsapparna. Liberg m.fl. (2012) analyserar i sin studie förekomsten av 

Ivaničs (2004) fyra lager om språk i kursplanerna inom svenskämnet. I likhet med vårt resultat 

konstaterade Liberg m.fl. (2012) att det finns ett ökat intresse för genrepedagogik i kursplanerna. 

Genrediskursen påminner på många sätt om färdighetsdiskursen i den mån att det är texten som 

är i fokus vilket man även kan avläsa i Ivaničs (2004) (Se figur 1) modell av fyra lager om språk 

och språkhandlingar där dem båda ingår i det innersta lagret text. I de delar av recensionerna där 

vi gjorde tolkningen att genrediskursen konstituerades var det fokus på att eleverna skulle skapa 

texter och berättelser utifrån en viss karaktäristika. Den dominerade textgenren var berättande 

texter där eleverna fick i utbildningsapparna använda sig av ljud och bild för att förmedla sitt 

budskap.  

 

Den sociopolitiska diskursen förekom i tre av 20 recensioner vilket var få gånger, sett till hur 

frekvent de andra diskurserna framträdde i recensionerna. I likhet med vårt resultat redogör 

Liberg m.fl. (2012) i deras studie att den sociopolitiska diskursen även där till stor del är 

frånvarande i kursplanerna i svenskämnet. En förklaring till detta menar Liberg m.fl. (2012) kan 

vara att de formativa färdighetsaspekterna i svenskämnetsundervisningsmetoder fortfarande är 

dominerande. Att den sociopolitiska diskursen förekommer få gånger i recensionerna av 

utbildningsapparna kan bero på avsaknaden av den sociopolitiska diskursen i kursplanerna i 

svenskämnet som Liberg m.fl. (2012) bekräftat i sin studie. Den sociopolitiska diskursen utgör 

det yttersta lagret i Ivaničs (2004) modell (Se figur 1) av språk i flera lager och innebär att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till samhället i stort som berör normer, traditioner, värderingar och 

därmed identiteter, maktpositioner och privilegier som finns i situationer som berör språk och 

språkbruk. Utifrån vår analys av recensionerna kan vi se en brist i utbildningsapparna då det 

kommer till att utveckla detta kritiska förhållningssätt hos eleverna. Som vi ser det nu är det 

lärarnas ansvar att ta upp dessa frågor till diskussion under eller efter arbetets gång i 

användningen av utbildningsapparna.  
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Ivanič (2004) skriver att en gynnsam språkundervisning tar hänsyn till alla fyra lager om språk och 

språkhandlingar och därmed alla sex skriftspråksdiskurser som ingår i dessa fyra lager. I vår analys 

var förekomsten av kombinationen av alla sex skriftspråksdiskurser obefintlig i recensionerna och 

i en av recensionerna kombinerades fem skriftspråksdiskurser. En slutsats vi kan göra av detta är 

att de utbildningsappar vi analyserat inte alltid stimulerar alla möjliga aspekter av 

lärandeprocessen då innehållet ofta är begränsat till tre eller färre skriftspråksdiskurser.  

 

De recensioner som kombinerade två skriftspråksdiskurser berörde däremot både en 

formaliserad undervisning och en funktioneliserad undervisning. Den formaliserade 

undervisningen kan liknas med Ivaničs (2004) innersta lager text. Den funktionaliserade 

undervisningen kan sammankopplas med Ivaničs (2004) övriga lager, det vill säga kognitiva 

processer, sociala kontexter och sociopolitiska aspekter. Enligt Liberg m.fl. (2012) gynnas elevernas 

språkinlärning när undervisningen innehåller en kombination av både en formaliserad och en 

funktionaliserad undervisning. I vår analys undersökte vi vilka två skriftspråksdiskurser som 

kombinerades i samband med varandra. I vårt resultat framkom att de vanligaste 

kombinationerna var: kreativitetsdiskursen och processdiskursen, kreativitetsdiskursen och 

genrediskursen samt processdiskursen och genrediskursen. Dessa tre skriftspråksdiskurser 

utgjorde tillsammans både en formaliserad och funktionaliserad undervisning; där genrediskursen 

utgör den formaliserade undervisningen och processdiskursen och kreativitetsdiskursen utgör den 

funktionaliserade undervisningen. Skolverket (2015) skriver att utbildningsappar utmanar 

traditionella läromedel genom att vara mer lekfulla till sin karaktär där elevens aktivitet är en 

central aspekt i lärprocessen. I likhet med Ivanics (2004) beskrivningar av kreativitetsdiskursen är 

elevens skapandeprocess i fokus. Vårt resultat visar att kreativitetsdiskursen är den som 

genomsyrar de flesta utbildningsappar och förekommer i samband med alla skriftspråksdiskurser 

i recensionerna av utbildningsapparna.  

 

Redaktörerna på Skolappar.nu skriver att deras tanke med rubriken ”Tänk utanför appen” var att 

visa på hur en app kan användas på flera olika sätt, till olika saker, som inte alltid är uppenbart för 

användaren. De menar att det inte finns några pedagogiska appar utan att pedagogiken ligger i 

lärarens agerande. Lärarens betydande roll i användandet av utbildningsappar var även något som 

tydligt framkom i vår forskningsöversikt. Powell (2014) och Koster, Kuiper och Volman (2011) 

menar att en förutsättning för att uppnå önskad effekt av lärandet är att man som lärare dels har 

kunskap och vana att tillämpa digitala läromedel i undervisningen samt att man som lärare är 

medveten om sina elevers olika behov och även vilket syfte man har med användandet. Enligt 

Northrop och Killeen (2013) bör appar användas med lärarledd vägledning och återkoppling för 

att säkerställa att eleven använder appen korrekt. Även Falloon (2013) uttrycker vikten av att 

lärare övervakar elevernas interaktion med iPads och att de även ska vara kritiska i sitt urval av 
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appar. Rubriken ”Tänk utanför appen” bekräftar tillsammans med vår forskning hur avgörande 

lärarens roll är för att användandet av utbildningsappar ska främja elevens lärande. I vår analys av 

rubriken ”Tänk utanför appen” kunde vi urskilja mönster i beskrivningarna där begrepp som ofta 

förekom var gemensam diskussion, redogöra, hjälpas åt, argumentera, fördjupa, kommunicera med flera. 

Dessa begrepp visar på tillfällen där lärare ger eleverna möjligheter att fördjupa sina kunskaper 

och förmågor inom ämnet.  
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Konklusion 

Vi ser stor potential med att integrera utbildningsappar i undervisningen då det kommer till att 

placera språkundervisningen i ett funktionellt sammanhang som blir meningsfullt för eleverna. 

Däremot ser vi i nuläget att innehållet i utbildningsapparna ofta inte täcker alla aspekter av 

språkundervisningen. Det kan vara svårt att se hur lektioner som enbart utgår och baseras på det 

innehåll som finns i utbildningsapparna ska kunna möta alla mål och kunskapskrav som 

formuleras i kursplanen i svenskämnet för år f-3. Exempelvis ser vi i recensionerna av 

utbildningsapparna att det finns en avsaknad av innehåll som ger utrymme för eleverna att 

praktisera mer formativa aspekter av språket, så som grammatik och fonetik. Kreativa aspekter av 

lärandet är viktiga förmågor som dagens samhälle efterfrågar och något som ofta motiverar 

eleverna till lärande. Samtidigt vill vi slå ett slag för att användandet av utbildningsappar inte 

heller bör ta för stort utrymme i undervisningen, då utbildningsapparna ofta inte täcker samtliga 

diskurser för språkundervisningen utan ofta kretsar kring kreativitetsdiskursen. 

 

Vi menar att genom att synliggöra Ivaničs (2004) sex skriftspråksdiskurser skapas en medvetenhet 

och en förståelse för hur komplex språkanvändning är i dagens samhälle. Detta tror vi blir extra 

viktigt när det kommer till att välja digitala läromedelsappar som fortfarande är ett relativt 

outforskat område inom pedagogiken.  

 

Ett intressant framtida forskningsprojekt vore att undersöka elevers interaktion med 

utbildningsappar och vilken betydelse utbildningsappens återkoppling har för elevers utveckling 

och lärande. Vidare vore det intressant att undersöka i vilket sammanhang utbildningsapparna 

används i skolundervisningen. Det vill säga om utbildningsappar används som komplement till 

traditionella läromedel eller om de utgör det huvudsakliga läromedlet under lektioner.  
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Bilaga 1  

Namn på utbildningsapparna och recensenterna 

Pesten – Rädda familjen från att drabbas av den medeltida farsoten  

Recension av Peter Andersson den 17 augusti 2015 

  

Livsviktig Poesi – Livsviktigt på riktigt 

Recension av Olle Strömbeck den 11 maj 2015 

 

Hitta Ord 2 – Ett utmanande ordspel 

Recension av Ulrika Jonson den 11 mars 2015 

 

Toontastic – Lätt att göra animerade filmer med ljud 

Recension av Marie Andersson den 4 februari 2015 

 

3D Avatar Creator – Film och foto med egna avatarer 

Recension av Martin Ekholm den 20 augusti 2013  

 

Happi & The Pirates – Övar din språkliga och logiska förmåga 

Recension av Anki Demred Klinga den 12 augusti 2013 

 

Gro Book – Läs Tröjan Tula för lärande om hållbar utveckling 

Recension av Hulya Basaran den 7 maj 2013 

 

Voice Assistant – Skriv med hjälp av din röst 

Recension av Ulrika Jonson den 4 mars 2013 

 

Book Creator – Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt 

Recension av Ulrika Jonson den 7 januari 2013 

 

Comic Life – Gör en egen serie  

Recension av Gunilla Möller den 18 november 2012 

 

Bokstavspussel – Ljuda ihop ord i första läs- och skrivinlärningen 

Recension av Ulrika Jonson den 14 september 2012  
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Om en bild – Träna ditt tal genom bilder och ljud 

Recension av Ulrika Jonson den 5 september 2012 

 

Memoria – Skapa memoryspel med egna bilder 

Recension av Joachim Thornström den 25 augusti 2012 

  

Ordens magi – Ljuda ihop bokstäver till ord 

Recension av Annelie Médoc den 23 augusti 2012 

 

Mental Note – Anteckningar med text, bild och ljud 

Recension av Ulrika Jonson den 23 augusti 2012 

 

Loopseque Kids – Lek med toner och skapa musik 

Recension av Lena Gällhagen den 18 augusti 2012 

 

Happi stavar – Korsord på olika nivåer 

Recension av Annelie Médoc den 17 augusti 2012 

 

Sock Puppets – Dockteater med strumpor  

Recension av Annelie Médoc den 4 augusti 2012 

 

Story Wheel – Stimulera fantasin för bättre berättande 

Recension av Annelie Médoc den 3 augusti 2012 

 

Strip Designer – Gör egna serietidningar 

Recension av Annelie Médoc den 27 juli 2012 
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Bilaga 2 

Webblänkar till recensioner av utbildningsapparna  

http://www.skolappar.nu/pesten/  

 

http://www.skolappar.nu/livsviktig-poesi/  

 

http://www.skolappar.nu/hitta-ord-2/  

 

http://www.skolappar.nu/toontastic/  

 

http://www.skolappar.nu/3d-avatar-creator/  

 

http://www.skolappar.nu/happi-the-pirates/  

 

http://www.skolappar.nu/gro-book/  

 

http://www.skolappar.nu/voice-assistant/  

 

http://www.skolappar.nu/book-creator/ 

 

http://www.skolappar.nu/comic-life/  

 

http://www.skolappar.nu/bokstavspussel/  

 

http://www.skolappar.nu/om-en-bild/  

 

http://www.skolappar.nu/memoria/  

 

http://www.skolappar.nu/ordens-magi/ 

 

http://www.skolappar.nu/mental-note/ 

 

http://www.skolappar.nu/loopseque-kids/ 

 

http://www.skolappar.nu/happi-stavar/ 
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http://www.skolappar.nu/sock-puppets/ 

 

http://www.skolappar.nu/story-wheel/ 

 

http://www.skolappar.nu/strip-designer/ 

 

 

 


