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 Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om hur lärare och elever uppfattar bilder i biologiböcker 
i grundskolans senare del utifrån ett normkritiskt perspektiv. Mer konkret har 
jag undersökt på vilket sätt lärare beskriver att de använder bilder i 
biologiböcker och på vilket sätt elevernas bakgrund påverkar vilken 
information de utläser ur bilderna. Den metod som användes var 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med tre lärare i grundskolan samt en 
enkätundersökning med 59 elever i årskurs nio. Studien visar att lärarna 
använder bilder i biologiboken med varierande medvetenhet och att de tror att 
det inte är någon större skillnad i hur de elever som uppfattar sig som tjejer 
respektive killar tolkar bilderna. Studien visar dock att elevernas uppfattade kön 
spelar roll. De elever som uppfattar sig som tjejer kan ange fler relevanta ord för 
bilderna i läroboken och läser in sakliga och negativt laddade begrepp kring 
män i bilderna för sex och samlevnadskapitlet, medan de som uppfattar sig som 
killar läser in fler negativt laddade ord kring kvinnor för dessa bilder. När de 
gäller bilden som föreställer Carl von Linné associerar de elever som uppfattar 
sig som killar i större utsträckning till naturvetenskapliga forskare eller till 
historiska manliga personer som inte har koppling till bilden. Överlag tolkar 
eleverna bilderna bokstavligt samt associerar till ord som inte alltid har med 
bilden att göra. Slutsatsen är att lärarna är delvis medvetna om behovet av 
stimulerande bilder för eleverna men att lärarna behöver mer kunskap om hur 
olika elever uppfattar de bilder som används i undervisningen, så att lärarna 
kan komplettera bilderna i läroboken med bilder som utmanar heteronormativa 
begrepp, traditionella könsmönster och synen på biologin som en vetenskap för 
västerländska män.  
 
Nyckelord: bilder, biologi, didaktik, född utomlands, läroböcker, grundskolan, 
betydelse, evolutionen, HBTQ, heteronormativitet, könsmönster, normer, 
normkritik, sex, samlevnad, Sverige, vetenskap. 
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 Inledning  
 
I mitt arbetsrum hänger två gamla skolplanscher med svenska djur och växter. 
Under tidigt 1900-tal var det vanligt med skolplanscher i undervisningen i 
biologi i den svenska skolan. Någon gång, när biologiundervisningen 
moderniserades, blev dessa planscher över. De får nu tjänstgöra som 
väggprydnader för mig, som snart lägger sista handen vid detta examensarbete 
för ämneslärarutbildningen i biologi. Förhoppningsvis har dessa planscher 
hjälpt elever att uppfatta att det finns en skillnad mellan snäckor och sniglar, 
och att grankottar är uppbyggda av fjäll. Eller var de kanske mest en 
väggprydnad för eleverna också?  
 
Bortrationaliseringen av skolplanscherna från den svenska skolan innebar inte 
på något sätt slutet för användningen av bilder. Moderna läroböcker i biologi är 
ofta rikt illustrerade med fotografier, teckningar, diagram och komplexa bilder 
med bild och text. Majoriteten av lärare inom naturvetenskapliga ämnen 
använder läroböcker (Skolverket, 2012). Hur uppfattar då eleverna i den 
svenska grundskolan bilderna i biologiboken?   
 
Som blivande ämneslärare känns det viktigt att kunna använda bilder i 
biologiböcker på ett aktivt och medvetet sätt för bästa möjliga effekt på 
elevernas lärande. Det känns också viktigt att som lärare följa den svenska 
skolans värdegrund och att använda bilder som bidrar till att skapa en skola för 
alla. Frågan som uppstår är då hur man som lärare kan jobba med bilderna i 
biologiboken för att uppnå bästa möjliga effekt på lärandet samtidigt som det 
inkluderar alla elever?   
 
Det finns i dagsläget brist på forskning om hur elever uppfattar bilder i 
biologiläromedel i den svenska grundskolan. Det skulle kunna vara så att 
elevernas uppfattning av bilderna i biologiboken är något annat än vad 
författaren avsåg, eller vad lärarna, som har god ämneskunskap och 
professionell pedagogisk kompetens, uppfattar.  
 
För att kunna avgöra om undervisningen är framgångsrik framstår det som 
centralt att som lärare kunna ta ställning till hur olika grupper av elever 
uppfattar texten och bilderna i läroboken. Med utgångspunkt i detta är det 
intressant att undersöka bilder i biologiböcker.  
 
I denna studie undersöker jag hur lärare använder bilder i biologiböcker, och 
om elevernas bakgrund spelar roll för hur de tolkar bilderna, utifrån ett 
normkritiskt perspektiv.  
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 Bakgrund 
 
Denna studie handlar om bilder i biologiböcker för den svenska grundskolans 
senare del. Den undersöker hur lärare använder bilderna i sin undervisning, och 
hur elever med olika bakgrund uppfattar bilderna, utifrån ett normkritiskt 
perspektiv.  
 
För att kunna sätta lärarnas och elevernas uppfattning av bilderna i sitt 
sammanhang, belyser jag nedan styrdokumentet Lgr 11 (Skolverket, 2016) som 
reglerar vad som ska läras ut och tidigare forskning om bilder i läroböcker, men 
allra först definierar jag några centrala begrepp som jag har använt i studien.  
 
 
 

Begrepp och definitioner  
 

Bilder 
Med bilder avser jag i denna studie alla slags illustrationer, till exempel 
fotografier, teckningar, diagram, grafer, tabeller och kartor, som innehåller 
något mer än enbart skriven text. När det gäller svenska läroböcker i biologi, är 
fotografier enligt Ferlin (2014) den vanligaste typen av bilder.  
 

Biologiböcker 
Med biologiböcker eller läroböcker i biologi avser jag läromedel i biologi i form 
av trycka böcker.  
 

HBTQ 
Med HBTQ avser jag i denna studie ett samlingsbegrepp för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter 
(RFSL, 2016). 
 

Fenomenografi  
Med fenomenografi menar jag i denna studie en metod för att beskriva hur 
fenomen uppfattas av de som svarar på frågor, och inte hur fenomenen 
egentligen är (Larsson, 1986).  
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Heteronormativitet 
Med heteronormativitet menar jag i denna studie ett system av normer där 
människor är antingen tjej eller kille och ingenting annat och där alla förväntas 
vara heterosexuella (RFSL, 2016). 

Normer 
Med normer avser jag ett beteende som förväntas, vad som anses normalt att 
göra eller vem som anses vara en normal person (Brade et al, 2008; Kumashiro, 
2002; Orlenius, 2001). Förväntningarna på beteendet beror på vilken grupp eller 
kategori man placeras in i, till exempel kille/tjej eller svensk/invandrare (Brade 
et al, 2008).  
 

Normkritik 
Med normkritik menar jag en metod som ifrågasätter rådande normer i 
samhället genom att titta på strukturer (RFSL, 2016; Kumashiro, 2002).  I denna 
studie undersöker jag de strukturer och normer som finns i läroböcker i biologi. 
Ett sätt att motverka normer kan vara lärare och elever lär sig att granska och 
ifrågasätta hur de själva deltar i att upprätthålla normer för genus, sexualitet, 
klass och funktionsförmåga (Brade et al, 2008).  
 
 
 

Lgr 11 och normer påverkar undervisningen i biologi 
 
I denna studie har jag valt att fokusera på ämnet biologi i den svenska 
grundskolans senare del. Utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöker jag 
elevers och lärares perspektiv på bilder i läroböcker i biologi.  
 
Undervisningen i biologi ska ligga i linje med läroplanen Lgr 11 som omfattar 
såväl skolans värdegrund som kursplaner (Skolverket, 2016). När det gäller de 
två kunskapsområden som jag valt ut i denna studie, evolutionen respektive sex 
och samlevnad, beskrivs de under rubrikerna ”Biologin och världsbilden” 
respektive ”Kropp och hälsa” i kursplanen för biologi. Jag har valt dessa 
områden för att de kan vara komplexa för eleverna, och därför kan vara 
intressanta att studera hur de illustreras. Enligt Mnguni (2014) upplever elever 
inlärningssvårigheter av olika begrepp i biologin, både vad det gäller 
mikroskopisk nivå vad det gäller till exempel meios och begrepp som omfattar 
lång tid till exempel evolutionen. Dessutom kan dessa kunskapsområden 
utmana olika bakgrundsfaktorer i form av religiös och kulturell uppfattning, 
normer och könsidentitet, som kan vara särskilt intressanta att studera utifrån 
ett normkritiskt perspektiv.   
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När det gäller frågor kopplade till normer, anger Lgr 11 bland annat att skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och att ingen i skolan 
ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2016). Att det trots detta 
finns ett problem med kränkningar i skolan bygger till stor del på normer för 
hur människor får vara för att inte uppfattas som avvikare (Brade et al, 2008).   
 
Sådana normer behöver inte uttryckas direkt, utan kan även skapas och 
upprätthållas genom hur människor och beteenden framställs, i till exempel 
läromedel. Enligt Cooper och Brownell (2016), har det visat sig att elever i USA 
som identifierar sig som HBTQ upplever att dagens biologiundervisning inte 
alltid ger utrymme för deras identitet. Att till exempel framställa människor som 
antingen kvinnor eller män i läroböcker gör att transsexualitet och intersex 
osynliggörs. Bazzul och Sykes (2011) granskning av en lärobok i biologi i USA 
visar på en diskurs som främjar uteslutande heteronormativa konstruktioner av 
sexualitet och att kön framställs som binärt. Författarna menar vidare att 
naturvetenskapligt undervisningsmaterial ofta lämnas ogranskat på ett sätt som 
är ovanligt i samhällsvetenskap (Bazzul och Sykes, 2011).  
 
Enligt Brande et al (2008) har granskning av NO-läromedel visat många exempel 
på hur normer upprätthålls, till exempel genom att människan nästan alltid 
illustreras av en man medan kvinnor ofta finns med i negativa och tragiska 
sammanhang eller fortplantning.  
 
 

Läroböcker vanliga i biologiundervisningen 
 
När det kommer till frågan om hur läraren ska lära ut innehållet i kursplanen, 
har det visat sig att läroböcker tar en betydande plats i undervisningen i 
naturvetenskapliga ämnen i den svenska skolan (Nelson, 2006:16). Studien 
TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) visar att de svenska lärarna till 73 procent av 
eleverna i årskurs åtta anger att de använder läroböcker som basläromedel, 
vilket är över genomsnittet för EU/OECD-länderna. Enligt Skolverket arbetar 
endast få lärare helt utan läroböcker (Skolverket, 2016b). Eftersom så många 
lärare använder läroböckerna i sin undervisning, förefaller det troligt att 
läroböckerna i vissa fall kan påverka undervisningen minst lika mycket som 
läroplanen.  Då läroböcker kan spela en sådan stor roll i undervisningen, är det 
intressant att veta mer om hur läroböckerna är utformade.  
 
Enligt Nordgren, Odenstad och Samuelsson (2012:148) är ”den säkra grunden” 
och den rätta förklaringen de vanligaste betoningarna i naturvetenskapen, vilket 
avser faktakunskaper och vedertagna naturvetenskapliga modeller att lära in 
utantill, men i moderna läroböcker finns även en betoning på att eleven ska 
kunna förklara själv. Innehållet i läroböckerna avgörs inte av någon myndighet 
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utan främst av författarna och förlagen (Långström, 1997; Ferlin, 2014). 
Skolinspektionen kan i särskilda granskningar undersöka läromedel. Den har 
till exempel undersökt läromedel i kemi (Skolinspektionen, 2016) och då funnit 
att drygt en tredjedel av de besökta skolorna inte gav eleverna tidsenliga 
läromedel samt att det på cirka två tredjedelar av de besökta skolorna inte fördes 
något resonemang om läromedlen utifrån ett genus- eller etnicitetsperspektiv.  
 
Om man bläddrar i en nutida lärobok i biologi för grundskolan, kan man lägga 
märke till att de innehåller en blandning av texter och bilder. När det gäller 
texterna, är språket i läroböckerna i naturvetenskap ofta avancerat med mycket 
information och nya begrepp (Edling, 2006). Om texten i böckerna är avancerad, 
väcks frågan om hur bilderna är utformade och vilken funktion de faktiskt fyller 
för eleverna. Ökar bilderna elevernas förståelse av den avancerade texten, eller 
gör bilderna att det blir ännu svårare? Hur uppfattar eleverna bilderna?  
 
 
 

Bilder i läroböcker utifrån lärarens och elevens 
perspektiv 
 
 
Enligt Mnguni (2014) ökar användningen bilder, diagram och animationer i 
naturvetenskapsundervisningen, eftersom begrepp inom naturvetenskap är 
komplexa. Detta stöds av Bezemer och Kress (2008) som menar att både antalet 
bilder och integrerade bilder och texter ökat i läroböcker i naturvetenskap från 
1930-talet och framåt. När det gäller svenska läroböcker, har texterna på senare 
år blivit kortare och mer faktatäta, med kortare meningar och färre bisatser 
(Skolverket, 2016c). Mot bakgrund av att den svenska grundskolan under de 
senaste femtio åren har beskrivits som en skola för alla (Andersson och Thorsson 
2007:10) väcks frågan om vilka elever som läroböckerna och deras bilder passar 
för.  
 
Enligt Pozzer-Ardenghi och Roth (2010) har elever har svårt att ta till sig 
informationen i illustrationer i naturvetenskapliga läroböcker. För att förstå 
bilder i läromedel behöver elever både bearbeta text och bilder var för sig och 
integrera texten och bilden, vilket är stor kognitiv utmaning (Mayer, 2002; 
McElvany, Schroeder, Baumert et al., 2012).  
 
Wennås Brante (2014) menar att bilder i multimodala texter i vissa fall kan 
påverka dyslektikers lärande negativt. Enligt Reid (1990) lär sig svagare elever 
signifikant mindre av texter med bilder än vad de gör från samma text om den 
saknar bilder, medan starkare elever fungerar på motsatt sätt. Författaren menar 
vidare att svagare elever använder andra lässtrategier där de tittar längre och 
oftare på bilderna än vad de starkare eleverna gör, vilket bidrar till det 
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försämrade resultatet (Reid, 1990). Om man tränar eleverna i vilka strategier de 
ska använda för att tolka bilder förbättras deras lärande (Reid, 1990).  
 
Utvecklingen av elevens förmåga att läsa bilder i läromedel påverkas av lärarens 
pedagogiska förmåga att lära ut detta (McElvany, Schroeder, Baumert et al., 
2012). Lärare som anser att elever ska få lära sig tydliga strategier för att förstå 
bilderna, har visat sig lägga mer tid på att lära ut hur bilderna ska tolkas och 
använder bilder på ett mer noggrant sätt (McElvany, Schroeder, Baumert et al., 
2012). Enligt Mautone and Mayer (2007) som har undersökt elevers förståelse av 
bilder i form av grafer, är direkta instruktioner det bästa sättet att utveckla 
elevens förmåga till integration mellan text och bild.  
 
En tysk studie visar att många lärare inte är medvetna om att deras elever har 
problem att bearbeta bilderna i läromedlen (McElvany, Schroeder, Baumert et 
al., 2012). Enligt Jaipal (2009) är inte ens erfarna lärare medvetna om elevernas 
svårigheter att tolka bilder. Frågan som väcks, är hur medvetet lärare arbetar 
med bilder i läroböcker i biologi, och vad de tror att eleverna uppfattar?  
 
I en studie i USA av Kearsey och Turner (1999) fanns det en skillnad mellan 
elever och lärares syn på bilder i biologiböcker, där lärare ville ha bra fotografier, 
medan 14- till 16-åriga elever ville ha tydliga diagram eftersom de tyckte att 
dessa är mer användbara än fotografier. Författarna menar vidare att eleverna 
inte heller tyckte att tecknade bilder är särskilt motiverande eller användbara 
utan eleverna ville istället ha en tydlig struktur med koppling mellan bilder och 
skriven text (Kearsey och Turner, 1999).   
 
När det gäller elever med utländsk bakgrund, visar en studie i USA av Kearsey 
och Turner (1999) att tvåspråkiga elever inte behöver tydligare bilder än de 
enspråkiga eleverna. När det gäller svenska biologiläromedel, innehåller de 
enligt Ferlin (2014) flera ord och förklaringsmodeller som relaterar till att eleven 
har besökt flera olika sorters biotoper i olika delar av Sverige. Det skulle kunna 
medföra att bilder som relaterar till svenska sammanhang är svårare att tolka 
för nyanlända elever eller elever som inte rest runt i Sverige.  
 
När det gäller hur normer och traditionella könsmönster utmanas eller 
vidmakthålls i läromedel, beskriver Skolverket (2006) att frågor om etnicitet, 
religiös mångfald och HBTQ-frågor i läroböckerna i en svensk studie inte alltid 
följde läroplanen Lpo98. Enligt Brade et al (2008) visar en tidigare studie av 
läromedel att bilder på en naturvetenskaplig forskare oftast visar en man i vit 
rock, eller män som studerar växtlighet, till exempel Carl von Linné. Att fler män 
studerar och arbetar inom naturvetenskap än kvinnor kan i sig vara en effekt av 
förekomsten av könsstereotyper; till exempel att vetenskap är för män 
(Kerkhoven et al., 2016). Vilka förebilder finns för de elever som bryter mot 
normerna?  
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 Syfte 
 
Mot bakgrund av beskrivningen ovan under rubriken ”Bakgrund” är det 
intressant att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med bilderna i 
läroböcker i biologi och hur de tror att elever uppfattar bilderna, samt att 
kontrastera detta mot hur eleverna beskriver bilderna. Studien syftar även till 
att undersöka om det finns någon skillnad mellan grupper av elever i hur de 
uppfattar bilderna utifrån olika bakgrundsfaktorer såsom uppfattat kön och om 
de är födda utomlands. Detta beskrivs fenomenografiskt med utgångspunkt i 
hur de som deltagit i studien beskriver att de uppfattar det som undersöks 
(Larsson, 1986). Dessa beskrivningar diskuteras sedan utifrån ett normkritiskt 
perspektiv (Kumashiro, 2002; RFSL, 2016),  
 
Det övergripande syftet med denna studie är således att undersöka vilken 
betydelse bilder i biologiböcker har för lärare och olika grupper av elever i 
grundskolans senare del.  
 
Mot bakgrund av detta syfte formulerar jag följande frågeställningar:  
 

- Hur beskriver lärare att de arbetar med bilderna i biologiboken i sin 
undervisning – är det ett aktivt val eller följer bilderna mest med som 
utfyllnad av texten, och hur tror de att olika grupper av elever uppfattar 
bilderna?  

 
- På vilket sätt påverkar elevernas bakgrund den information som de 

utläser ur bilder i biologiböcker? Finns det en skillnad mellan de elever 
som uppfattar sig som tjejer, killar och annat kön, samt mellan elever 
som är födda i Sverige och elever som är födda utomlands och vilka 
konsekvenser kan detta få för de elever som bryter mot normer?  
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 Metod 
 
Under denna rubrik beskriver jag hur intervjuerna och enkäterna genomfördes, 
vilken metod som användes för att bearbeta resultatet samt hur jag i denna 
studie har tagit hänsyn till de forskningsetiska kraven. 
 

 
Val av metod  
 
För att genomföra denna studie undersöktes forskningsläget genom en 
litteraturstudie, och sedan genomfördes en empirisk studie med kvalitativa 
semistrukturerade lärarintervjuer (Dalén, 2015) och elevenkäter (Hagevi och 
Viscovi, 2016) på en svensk kommunal grundskola.  
 
Den aktuella skolan omfattar årskurs sex till nio.  Skolan i studien har upp till 
fyra parallella klasser. Den aktuella skolan valdes för att den hade flera lärare 
med lång erfarenhet och behörighet inom biologi, vilket gjorde att jag 
förväntade mig att de skulle kunna svara på frågeställningen om hur de arbetar 
med bilder i biologiboken utifrån en längre tids erfarenhet.  
 
Analyserna bygger på fenomenografisk analys, genom att de beskriver hur 
fenomenen i omvärlden uppfattas av lärarna och eleverna, och inte hur något 
egentligen är (Larsson, 1986). De syftar till att belysa innebörder och inte 
förklaringar, samband eller frekvenser (Larsson, 1986). Diskussionen tar sedan 
analyserna ett steg vidare utifrån ett normkritiskt perspektiv (Brade et al., 2008; 
Kumashiro, 2002) som avser att problematisera resultaten i denna studie utifrån 
det som anförts i bakgrunden.    
 
 

Intervjuer med lärare 
 
För att svara på den första frågeställningen, som handlar om på vilket sätt lärare 
använder bilder i biologiböcker i sin undervisning, genomförde jag 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Dalén, 2015) med tre lärare som 
undervisar i biologi i årskurs sex till nio.  
 
Jag valde semistrukturerade kvalitativa intervjuer eftersom de ger möjlighet till 
att ge detaljerade svar (Bryman, 2011; Dalen, 2015). I en semistrukturerad 
kvalitativ intervju får de som blir intervjuade svara med egna ord på frågorna, 
och forskaren kan ställa följdfrågor (Bryman, 2011).  
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Urvalskriterierna för vilka lärare som skulle intervjuas var att de skulle ha goda 
ämneskunskaper och flerårig erfarenhet av biologiundervisning. Jag valde 
därför att via rektorn på den aktuella skolan kontakta lärare som är behöriga i 
ämnet biologi, legitimerade och som har mer än fem års erfarenhet från 
biologiundervisning. Dessa urvalskriterier gjorde att förutsättningarna för 
lärarna blev likvärdiga och därmed skulle lärarnas svar bli möjliga att jämföra. 
Tre lärare hade möjlighet att medverka vilket jag bedömde som ett tillräckligt 
antal för att kunna jämföra deras svar med varandra.  
 
Intervjufrågorna följde ett frågeformulär som lärarna fick ta del av per e-post 
innan intervjun, se bilaga 1. Jag genomförde intervjuerna på plats på skolan med 
en lärare åt gången och varje intervju tog cirka en timme. Intervjuerna var 
semistrukturerade genom att vi följde frågeformuläret, men svar som inte strikt 
knöt an till frågorna fick också komma fram innan vi gick vidare till nästa fråga. 
Frågorna i semistrukturerade kvalitativa intervjuer bör till övervägande del 
komma i samma ordning under intervjuerna (Bryman, 2011).  
 
Jag antecknade svaren under intervjun. Anteckningarna bestod av citat, stödord 
och sammanfattande meningar. För att värna om lärarnas anonymitet har de fått 
ett nummer (1, 2 eller 3) istället för namn i denna studie. Jag sammanställde 
därefter omgående svaren från de tre lärarna.  
 
Jag analyserade därefter svaren med avseende på frågeställningen om lärarna 
beskriver att de använder bilderna i biologiboken. Detta gjorde jag genom att 
noggrant läsa igenom vad lärarna hade sagt, och denna metod liknar tematisk 
analys, där man letar teman i sitt material (Bryman, 2011). Jag använde sedan en 
fenomenografisk ansats för att analysera svaren (Larsson, 1986).  
 
 
 

Enkätundersökning med elever 
 
För att svara på min andra fråga, som handlar om på vilket sätt elevernas 
bakgrund påverkar den information de utläser ur bilder i biologiböcker, 
genomfördes en enkätundersökning med elever.   
 
I denna studie ville jag få ett resultat som visar hur elever tolkar bilder, och jag 
valde därför metoden med enkätundersökning med öppna frågor för att dels få 
ett större antal svar och dels få med eleverna egna tankar (Hagevi och Viscovi, 
2016).  Enkäten ger på så sätt möjlighet till att ta del av elevernas egna tankar 
och tolkningar. Jag gjorde ett urval av fyra bilder ur elevernas lärobok Spektrum 
biologi (Fabricius, Holm och Nystrand, 2013) och bad i enkäten om elevernas 
tolkning av dessa bilder. Bilderna omfattar två bilder från kunskapsområdet 
evolutionen och två bilder från området sex och samlevnad.  Enkätfrågorna med 
sidhänvisning till bilderna finns i bilaga 3.  
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Urvalskriterierna för vilka elever som skulle erbjudas att svara på enkäten var 
att de skulle gå i årskurs nio, eftersom jag ville att de skulle ha läst så många 
årskurser biologi som möjligt i grundskolan. Detta ökar chansen till att eleverna 
skulle kunna ha skaffat sig goda kunskaper i ämnet biologi och därmed kunna 
svara mer utförligt på frågorna.  
 
Elevernas lärare delade ut enkäten till 59 stycken elever i årskurs nio. I enkäten 
kunde eleverna ge bakgrundsuppgifter om kön (om de anser sig vara tjej, kille 
eller annat kön) samt födelseland (Sverige eller ett annat land). För både kön och 
födelseland fanns alternativet ”vill ej svara” . Eleverna ombads att med egna ord 
skriva ned vad bilderna visar och vilka ord de tänker på, vilket är en metod med 
öppna frågor. Denna metod kan användas när det i förväg är svårt att veta vilka 
fasta svarsmöjligheter som ska anges (Hagevi och Viscovi, 2016:86).  
 
Jag sammanställde enkätsvaren i en tabell, där jag grupperade ord med liknande 
betydelse genom att leta teman i materialet, likande tematik analys som jag 
beskrivit ovan (Bryman, 2011), och markerade hur många elever som valt dem. 
De ord som färre än tre elever hade valt, tog jag inte med eftersom de var så få.    
 
Jag analyserade därefter de sammanställda svaren med avseende på 
frågeställningen om elevernas bakgrund påverkar hur eleverna tolkar bilder. 
Detta gjorde jag genom att sortera svaren utifrån angivet kön och födelseland 
utomlands eller Sverige. Sedan letade jag efter trender i materialet.  
 
 

Forskningsetiska överväganden 
 
I denna studie beaktas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som omfattar krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2012).  
 
Innan undersökningen, lät jag informera lärare och elever om deras uppgift i 
undersökningen och vilka villkor som gällde för deras deltagande, samt 
upplyste om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst utan risk för negativ påföljd. För bakgrundsfaktorerna 
kön och födelseland fanns även svarsalternativen ”vill inte svara”. Vidare 
inhämtade jag lärarnas och elevernas samtycke. Eleverna var minst 15 år gamla. 
Eftersom jag inte var lärare på skolan så förelåg inget beroendeförhållande 
mellan mig som forskare och deltagarna i studien.  
 
Alla uppgifter används enbart i studien och alla enkätsvar och anteckningar om 
intervjusvar lagras på en plats som enbart jag kan komma åt. Jag avidentifierade 
deltagarna så att inga enskilda personer kan identifieras, genom att lärarna 
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kodas med nummer istället för namn och genom att använda pronomenet hen. 
Enskilda elevsvar redovisas inte.  
 
 

Metoddiskussion   
 

Tillförlitlighet 
 
När det gäller trovärdigheten i denna studie, har jag följt forskningsrådets etiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002) och använt en fenomenografisk metod för 
granskning av svaren, vilket sannolikt bidrar positivt till studiens trovärdighet. 
För att undvika risken för feltolkning har jag frågat de intervjuade lärarna om 
jag uppfattat svaren rätt, men jag har dock inte återkopplat elevernas svar 
eftersom enkäterna genomfördes anonymt.   
 
Denna studie har en normkritisk ansats, och det innebär att jag även bör kritiskt 
granska min egen position (Kumashiro, 2002). Som forskare i denna studie, kan 
jag beskrivas följa normen för det förväntade beteendet hos en kvinnlig 
lärarstudent. Det kan vara en svaghet för trovärdigheten, då jag omedvetet kan 
tolka saker ur eget normföljande perspektiv. Det kan samtidigt vara en styrka 
för denna studie, som då kan vara lättare att ta till sig för andra normföljare.    
 
När det gäller om resultatet är överförbart (Dalén, 2015) till andra skolor, kan 
det vara vanskligt att överföra resultatet direkt till en annan skola, eftersom 
förutsättningarna varierar mellan skolor. I denna studie har jag använt mig av 
en empirisk studie på endast en grundskola, eftersom det inom ramen för detta 
arbete inte har funnits möjlighet att bedriva en större studie på flera skolor. Om 
man har denna skolas förutsättningar i åtanke vid jämförelsen, bör resultatet 
från denna studie dock kunna delvis överföras för andra skolor. Eftersom 
lärarintervjuerna bygger på svar från tre individer medan enkätundersökningen 
bygger på 59 svar, kan överförbarheten vara högre vad det gäller elevernas svar.  
 
Läroboken ”Spektrum Biologi” (Fabricius, Holm, och Nystrand, 2013) som har 
använts i denna studie är en modern lärobok med illustrationer i form av 
fotografier, tecknade illustrationer och diagram samt komplexa illustrationer 
med både text och bilder. Den är enligt förordet anpassad till Lgr 11 och kan 
anses vara representativ för sin samtid. Läroböcker i NO-ämnen (biologi, fysik 
och kemi) är ofta uppbyggda på liknande sätt och NO-lärare i grundskolan 
undervisar ofta i samtliga tre NO-ämnen. Därför kan resultatet i denna studie 
antas gå att delvis överföra på läroböcker och undervisning i kemi och fysik i 
grundskolans senare del. 
 
När det gäller pålitligheten i denna studie, finns allt rådatamaterial i form av 
enkätsvar och svar på lärarintervjuer sparat.   
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När det gäller möjligheten att styrka mina slutsatser, har jag valt att redovisa 
resultatet från lärarintervjuerna och elevenkäterna under rubriken ”Resultat”, 
vilket gör det möjligt för den intresserade läsaren att dra sina egna slutsatser 
utifrån detta.   
 
 

Utförande 
 
När det gäller hur den empiriska undersökningen utfördes, finns det några 
aspekter som kan ha påverkat utfallet. Jag valde att använda semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer (Dalén, 2015) eftersom jag ville ta reda på hur lärare 
beskriver att de jobbar med bilder i biologiböcker. Denna metod resulterade i 
utförliga svar från lärarna. En sak som kan ha påverkat min tolkning av svaren 
är att jag valde att anteckna svaren istället för att använda ljudupptagning. En 
ljudupptagning hade minskat risken att jag antecknade fel svar på frågan, men 
å andra sidan bedömde jag att respondenterna skulle känna sig mindre 
bekväma i att svara utförligt om de visste att intervjun skulle spelas in. Jag 
bedömde att fördelarna med en mer utförlig intervju övervägde nackdelarna 
med risken för feltolkning. För att minska risken för feltolkning, ställde jag 
frågan igen, om jag var osäker.  
 
En aspekt som bör beaktas vid kvalitativa intervjuer är att de svar som de 
intervjuade ger, är ett uttryck för hur de uppfattar verkligheten och hur de vill 
framställa sig själv och sitt sätt att undervisa. Fenomenografisk analys användes 
som metod för analys, vilket bygger på hur lärarna beskriver att de använder 
bilderna (Larsson, 1986). Inom ramen för denna studie fanns det inte tid att även 
göra observationer av hur lärarna använde sig av bilder i biologiboken under 
lektionerna. För en mer omfattande studie kan det vara ett alternativ att även 
jobba med observationer för att få en möjlighet att jämföra lärarnas 
beskrivningar med mer objektiva observationer.  
 
Andra saker som kan ha påverkat utfallet är att lärarna kan ha påverkats av hur 
jag ställde frågorna, och för att minska risken för detta använde jag de 
intervjufrågor som jag tidigare hade skickat till lärarna, se bilaga 1. I det fall jag 
använde följdfrågor, var det i form av öppna frågor av typen ”kan du berätta 
mer” för att i möjligaste mån undvika att påverka resultatet i någon viss 
riktning. 
 
För att undvika risken för feltolkningar vid presentation av resultatet, har jag 
valt att redovisa de svar som lärarna gav med enbart en mindre bearbetning så 
att enskilda lärares identitet inte ska röjas.  
 
När det gäller enkätundersökningen, finns det alltid en risk att den som svarar 
på en enkät, inte svarar sanningsenligt, både vad det gäller bakgrundsfaktorerna 
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(kön och födelseland) och själva beskrivningen av bilderna. För att minska 
risken med att någon elev skulle känna sig obekväm och därmed känna sig 
tvungen att inte svara sanningsenligt lade jag till alternativet ”vill inte” svara för 
bakgrundsfaktorerna (Hagevi och Viscovi, 2016:102).  
  
I enkätundersökningen har jag valt att låta eleverna svara i fritext, på så kallade 
öppna frågor (Hagevi och Viscovi, 2016:82). Att eleverna svarar med egna ord 
kan göra att svaren kan bli svårbedömda (Nordgren, Odenstad och Samuelsson, 
2012:156), men eftersom jag ville belysa elevernas perspektiv på hur de 
uppfattar bilderna, ville jag inte styra deras svarsalternativ och det var även 
svårt att i förväg veta vilka svarsalternativ som borde vara med (Hagevi och 
Viscovi, 2016:86). Öppna frågor där eleverna med egna ord ska beskriva eller 
förklara naturvetenskapligt innehåll eller fenomen kan enligt Nordgren, 
Odenstad och Samuelsson (2012:157) vara logiskt att använda då kursplanerna 
efterfrågar just förmågor eller kompetenser.    
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 Resultat och analys 
 
Under denna rubrik presenterar jag resultat och analys från lärarintervjuerna 
och enkätundersökningen med eleverna. Varje fråga presenteras var för sig med 
resultat och en kortare analys. Resultatet diskuteras mera utförligt under den 
kommande rubriken ”Diskussion”.   
 
 
 

Intervjuer med lärare 
 
Tre lärare intervjuades med avseende på sin användning av bilder i läroböcker 
i biologi. Missiv för intervjufrågorna finns i bilaga 1. Nedan följer en 
sammanställning av svaren och en analys av innebörden i svaren byggd på 
fenomenografi (Larson, 1986), i tur och ordning för respektive fråga.  
 
 

Fråga 1 - vilka läromedel använder du i biologiundervisningen?  
 
Resultat  
 
Lärare 1 använder boken Spektrum biologi, fjärde upplagan, som är senaste 
upplagan (Fabricius, Holm och Nystrand, 2013). Eleverna får även söka fakta 
själva på internet, till exempel på Wikipedia och på ne.se och titta på film. 
 
Lärare 2 använder den tidigare tredje upplagan av läroboken Spektrum biologi 
(Fabricius, Holm och Mårtensson, 2006).  
 
Lärare 3 använder läroboken Spektrum biologi, fjärde upplagan (Fabricius, 
Holm och Nystrand, 2013). Lärare 3 använder även egentillverkade läromedel i 
form av bilder och scheman. Lärare 3 säger att ”Jag tycker att de[eleverna] 
förstår bättre med visuellt stöd” och att hen hela tiden försöker att lägga in 
intressanta saker från andra böcker och källor, såsom bilder som visar att det 
inte är så stor skillnad mellan de biologiska könen man och kvinna.  
 
 
Analys  
 
Resultatet visar att lärarna i första hand använder en lärobok i biologi som 
läromedel i biologiundervisningen. De använder olika upplagor av boken 
”Spektrum biologi” (Fabricius, Holm och Mårtensson, 2006 respektive 
Fabricius, Holm och Nystrand, 2013).  Lärarnas svar, att de i första hand 
använder läroboken, är samstämmigt, men ingen anger varför de använder 
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läroboken, till exempel om det är deras eget val eller om det finns en förväntan 
från skolledningen om att de ska använda läroboken. Att ingen av lärarna 
spontant tar upp detta kan innebära att de ser det som så självklart att använda 
läroboken att de inte särskilt reflekterar över detta. Lärarna uppger att de även 
använder andra läromedel i varierande omfattning, till exempel filmer och olika 
källor på internet, och ger i kommande frågor en motivering till detta (att rörlig 
bild fångar elevernas intresse).  Att de spontant förklarar varför de använder 
andra läromedel än läroboken tyder på att dessa ses som något mer speciella att 
använda. 
 
När det gäller skillnader mellan de tre intervjuade lärarna framstår lärare 3´s 
motivation att arbeta med bilder som större än de övriga lärarnas och hen visar 
exempel på att vilja komplettera bilderna i biologiboken med sådana som 
utmanar tanken om heteronormativitet. Lärare 3 framstod under intervjun som 
mycket intresserad av att arbeta med bilder och visade egna exempel på 
egenproducerade bilder som använts både för hela klasser och för grupper av 
elever som har haft svårt att ta till sig texten.   
 

Fråga 2 - hur använder du läroboken? 
 
Resultat  
 
Lärare 1 säger att eleverna får ha boken när de läser ämnet biologi. Lärare 1 säger 
att hen går igenom, och eleverna får läsa och får förhör på frågorna. 
 
Lärare 2 säger att ibland får eleverna läsa, och om de har vikarie får de svara på 
frågor i boken. Lärare 2 brukar ha genomgång då hen skriver på tavlan; hen 
skriver sammanfattning och brukar använda bilderna i boken. Lärare 2 säger att 
hen utgår från boken och tränar eleverna i att hitta det som är viktigast i varje 
stycke, hen tränar dem i studieteknik. 
 
Lärare 3 säger att de läser texten och tittar på bilderna. Enligt lärare 3 läser 
eleverna ibland tyst för sig själva, ibland får en elev läsa högt och ibland läser 
läraren högt. Ibland har de lektioner utomhus då de till exempel tittar på de 
vanligaste arterna. Lärare 3 säger att de nästan inte gör några laborationer i 
biologi.   
 
 
Analys  
 
Resultatet visar att samtliga lärare använder läroboken i biologi som grund för 
sin undervisning och att de låter eleverna arbeta aktivt med texten i boken. Två 
av lärarna anger att de även använder bilderna i läroboken på ett aktivt sätt.  
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Resultatet tyder på att läroboken, så som lärarna beskriver det, tar en stor plats 
i undervisningen i biologi och att undervisningen till viss del byggs upp för att 
kunna följa läroboken.  
 
Utifrån hur lärarna framställer sin användning av läroboken, framstår det som 
om lärare 1 använder en traditionell metod med förhör av frågorna i läroboken 
baserad på yttre motivation medan lärare 2 framstår som mer orienterad i att 
eleverna med hjälp av egen inre motivation ska hitta det viktiga i boken.  
 
 
 

Fråga 3 -hur använder du dig av bilderna i läroboken?  
 
Resultat  
 
Lärare 1 säger att ”det är lättare att använda sig av rörlig bild för att fånga 
eleverna”, och filmerna kommer ifrån Filmoteket. När det gäller läroboken säger 
lärare 1 att eleverna tittat mer på bilderna än vad hen själv gör.  
 
Lärare 2 säger att hen väljer ut bästa bilden ur upplagorna av läroböckerna och 
kopierar och använder dem. 
 
Lärare 3 säger att hen använder bilderna i läroboken aktivt, om de har en 
pedagogisk funktion. Lärare 3 säger att hen brukar påtala när en bild är dålig, 
det vill säga opedagogisk.  
 
Analys  
 
 
Lärare 1 beskriver att eleverna får tolka bilderna i läroboken medan de läser och 
det framstår som att denna lärare inte använder bilderna aktivt som en 
pedagogisk resurs. Detta står i kontrast mot lärare 2 och 3 som beskriver att de 
aktivt väljer ut de bästa bilderna ur olika upplagor av läroboken, vilket tyder på 
att de letar efter den bild som ger eleverna störst effekt på lärande. De anger inte 
uttryckligen vilka faktorer som ligger bakom hur bilder ska väljas ut mer än att 
det är deras eget beslut. Lärare 3, som är den som framstår som mest motiverad 
att använda bilder, beskriver att hen inför en källkritisk dimension i sin 
undervisning där läraren aktivt påtalar för eleverna när en bild i läroboken är 
dålig ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Lärarna beskriver således att de använder bilderna i läroboken med varierande 
medvetenhet, från ett mer passivt användande till ett aktivt urval av bilderna 
med ett kritiskt förhållningssätt till om bilderna är pedagogiska eller inte.  
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Fråga 4 - tycker du att bilderna är relevanta, förstärker de texten 
eller är de mer att betrakta som utsmyckning? 
 
Resultat  
 
Lärare 1 tycker att det finns en bra bild [översiktsbild av vad biologiämnet 
handlar om] på sidan 33 i Spektrum Biologi fjärde upplagan (Fabricius, Holm 
och Nystrand, 2013). Lärare 1 tycker att bilderna i läroboken förstärker texten 
och att de tjänar ett syfte. Lärare 1 brukar även rita på tavlan. 
 
Lärare 2 säger att det finns både, med bilder som förstärker texten medan inte 
gör det, och att ”en del är inte jätterelevanta”. 
 
Lärare 3 säger att hen tycker att bilderna i läroboken oftast förstärker texten.  
 
 
Analys  
 
Lärare 1 är den som hittar minst att anmärka på vad det gäller bilderna men ger 
här uttryck för att ha granskat bilderna, eftersom hen anser att de förstärker 
texten. Det skulle kunna innebära att läraren tycker att bilderna håller så pass 
god pedagogisk kvalitet att hen av den anledningen inte finner anledning att 
kritisera bilderna.    
 
Lärare 2 uppger att en del bilder inte är så relevanta, och lärare 3 tycker att det 
finns bilder som är dåliga (enligt svar på fråga 2).  
 
Resultatet i denna studie tyder på att den lärare som jobbar mer aktivt med 
bilderna oftare hittar bilder som inte är bra eller relevanta ur ett didaktiskt 
perspektiv.   
 
 

Fråga 5 - specifikt för ämnesområdena evolutionen respektive sex 
och samlevnad, hur använder du dig av bilderna i läromedlet? 
 
Resultat 
  
Lärare 1 säger att det för området sex och samlevnad finns bra bilder på 
kroppsdelar i Spektrum biologi (Fabricius, Holm och Nystrand, 2013). 
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Lärare 2 brukar använda bilden för fylogeni i upplaga 2006 på sidan 13. Lärare 2 
säger att hen brukar använda bilder på kroppsdelar och könsorgan, och att hen 
använder kopieringsunderlaget. 
 
Lärare 3 säger att hen tycker att ”pubertetsbilderna är ganska bra, till exempel 
för kroppsdelar”.  Lärare 3 säger att när det gäller evolutionen så har hen inte 
jobbat med den i den nya upplagan [upplaga 4]. Lärare 3 exemplifierar med 
bilden på sidan 28, som föreställer en tecknad bild över fosterutveckling hos 
några ryggradsdjur, och säger att ett foto hade varit mer tydligt, med 
gälspringor på människofostret.    
 
 
Analys 
 
Resultatet visar att lärarna i denna studie är eniga om att bilderna för 
kroppsdelar är bra, i kapitlet som omfattar sex och samlevnad. En bild av 
kroppsdelar kan jämföras med en karta, där visa saker bör finnas med, och 
skulle kunna vara lättare att bedöma om den är korrekt än en bild som syftar till 
att illustrera mer abstrakta begrepp, såsom evolutionen.  
 
När det gäller evolutionen anser en av lärarna att det finns en bra bild för 
fylogeni i den tidigare upplagan av läroboken. En annan lärare anser att det 
hade varit bättre med ett foto för fosterutveckling på sidan 28 i läroboken, vilket 
skulle ha varit tydligare. Evolutionen illustreras på denna sida utifrån teorin om 
ett gemensamt ursprung. För att kunna läsa bilden krävs att eleven kan dra 
slutsatser och inte enbart tolka vad olika delar heter, vilket kan ställa ökade krav 
på bildens tydlighet så att eleverna kan tolka rätt budskap.    
 
 
 

Fråga 6 - hur tror du att eleverna uppfattar bilderna i läroboken?  
Tror du att det är någon skillnad mellan hur pojkar och flickor 
använder bilderna? 
 
Resultat 
Lärare nr 1 tror att eleverna tittar på bilderna mer än vad hen själv gör. 
Människokroppen är extra intressant för eleverna. Arvet och genetik är också 
intressant. Lärare 1 tror inte att det är någon skillnad mellan hur [de elever som 
uppfattar sig som] killar respektive tjejer uppfattar och använder bilderna i 
läroboken. 
 
Lärare 2 säger att eleven bläddrar och tittar på bilderna. Lärare 2 säger att 
eleverna är intresserade av avsnitten om sex och samlevnad och droger. Lärare 
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2 säger att hen inte tror att det är någon skillnad mellan hur [de som uppfattar 
sig som] tjejer respektive killar uppfattar bilderna. 
 
Lärare 3 säger att tjejerna [uppfattat kön] läser mer böcker och att det är en väldig 
skillnad generellt. Lärare 3 säger att tjejerna koncentrerar sig på att läsa igenom, 
och att ”killarna tittar kanske mer på bilder. Därför är det viktigt med bilder”. 
Lärare 3 säger att det kritiska tänkandet [hos eleverna] inte är så utvecklat.  
 
 
Analys  
 
Resultatet i denna studie visar på att lärarna gör egna antaganden om hur 
eleverna uppfattar bilderna som används i läroboken och undervisningen. 
Ingen lärare ger uttryck för att killar och tjejer uppfattar innebörden i bilderna 
på olika sätt. Ingen av lärarna beskriver spontant att de diskuterar med eleverna 
hur de tolkar bilderna. 
 
 
 

Fråga 7 - om du fick bestämma, hur skulle läroboken vara 
illustrerad?  
 
Resultat  
 
Lärare  1 tycker att det är bra med multimedia och rörliga bilder. Lärare 1 tycker 
att det är en lagom mängd bilder i boken Spektrum Biologi (Fabricius, Holm och 
Nystrand, 2013). Lärare 1 tycker att det har blivit mer bilder, mer professionella 
och genomtänkta och en blandning av bilder. Idag finns det mer vetenskapligt 
tagna bilder, medan det förut var mer tecknat. Lärare 1 tycker att bilderna är 
bra, att det finns en variation och att bilderna täcker årskurs sju till nio.  
 
Lärare 2 säger att det ska finnas bilder i läroboken. Lärare 2 säger att hen 
kompletterar med filmer, kopieringsunderlag och bilder från andra upplagor. 
 
Lärare 3 säger att det borde vara ett bättre samband mellan text och bilder, för 
det är inte alltid som det är så. Lärare 3 säger att det bästa vore om det fanns en 
bättre utvecklad bildmedvetenhet hos författaren. Lärare 3 säger att det är 
ganska lagom med text nu.   
 
Analys   
 
Ingen av lärarna ger uttryck för att det är för mycket eller för lite bilder i 
läroboken, utan kommentarerna gäller kvaliteten på bilderna. Lärarna utgår 
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mer eller mindre underförstått att det är bildernas pedagogiska funktion i att 
förstärka texten som avgör kvaliteten på bilderna.  
 
Lärare 1 och 2 ger uttryck för att de är nöjda med illustrationerna i boken, medan 
lärare 3 som genomgående under intervjun framstår som den som arbetar mest 
aktivt med bilder menar att författaren borde ha en bättre medvetenhet om 
bilderna och att det borde finnas ett bättre samband mellan bilder och text. Att 
den lärare som har gett uttryck för att arbeta mest aktivt med bilder i sin 
undervisning har flest förslag till förbättringar skulle kunna bero på att den 
läraren har ett mer kritiskt förhållningssätt till bilderna.  
 
 
 

Enkätundersökning till elever 
 
59 elever besvarade enkäten om vad fyra olika bilder från den fjärde upplagan 
av läroboken ”Spektrum biologi” (Fabricius, Holm och Nystrand, 2013) 
föreställer. Eleverna svarade även på bakgrundsfaktorer om uppfattat kön och 
födelseland. Enkätfrågorna finns i bilaga 2.  
 
När det gäller bakgrundsfaktorerna uppgav 28 elever att de är tjejer, 27 att de är 
killar, en alternativet ”annat kön” och två ”vill inte svara”. Svarsunderlaget för 
”annat kön” respektive ”vill inte svara” var således mycket litet, vilket riskerar 
att peka ut enskilda individer samtidigt som det ger en osäkerhet vid analysen. 
Jag valde därför att enbart använda kategorierna ”tjejer” respektive ”killar” i 
särredovisningen av kön i resultatet nedan. Jag lade även in en kolumn som 
visar om det fanns en övervikt av svar från elever som uppfattar sig som tjejer 
eller killar, för att det ska bli lättare för läsaren att direkt läsa ut trender i 
resultatet i tabellen. Gränsen för övervikt av svar från tjejer eller killar 
definierades i denna studie vid mer än tre elever, vilket utgör mer än tio procent 
av antalet elever av det könet.  
 
När det gäller födelseland svarade 53 elever de är födda i Sverige, tre elever att 
de är födda utomlands och tre elever valde alternativet ”vill inte svara”. Jag 
valde att särredovisa svar för elever födda i Sverige respektive utomlands, utan 
att samtidigt ange elevens kön, för att värna om elevernas integritet.  
 
När det gäller elevernas svar på vad bilderna föreställer valde samtliga elever 
som svarade på frågorna att skriva flera ord per bild.  Jag sorterade in de ord 
som eleverna hade valt i grupper med liknande ord i en tabell utifrån tematisk 
analys (Bryman, 2011), för var och en av de fyra bilderna, se nedan. Om det fanns 
ord som färre än tre elever hade valt, valde jag att inte redovisa dem av hänsyn 
till elevernas integritet.  
 



  

 

24 
 

Nedan följer en sammanställning av svaren och en fenomenografisk analys 
(Larsson, 1986), i tur och ordning för respektive bild. 
 

Bild 1 – evolution och gemensamt ursprung 
 
Bilden på s. 28 i Spektrum biologi, fjärde upplagan, (Fabricius, Holm och 
Nystrand, 2013) visar röntgenbilder på en människohand, en valfena och en 
fladdermusvinge och illustrerar evolutionen med anpassning till olika miljöer 
utifrån ett gemensamt ursprung.  
 
Resultat 
 
Tabellen nedan visar det sammanställda resultatet.  
 
Tabell 1. Resultat för bild 1. 

 
Ordgrupp 

 
Ord 

 Födelseland Kön 
Totalt Sverige Utom-

lands 
Tjejer Killar Skillnad 

> 3 
mellan 
kön  
 

Evolution Släktskap, likhet, 
anpassas, 
utveckling 

5 3 2 1 4 Nej 

Art Människa 18 14 2 11 5 Tjejer 
Val 10 8 2 5 4 Nej 
Fladdermus 20 17 2 10 8 Nej 
Sköldpadda 5 3 0 2 2 Nej 
Djur, däggdjur 8 7 1 5 3 Nej 
Dinosaurie 4 3 0 3 1 Nej 

Kroppsdel Röntgen 10 9 1 7 3 Tjejer 
Skelett, ben 19 16 3 11 7 Tjejer 
Händer, armar 43 40 1 22 18 Tjejer 
Vingar 34 30 1 20 13 Tjejer 
Fena 22 20 1 15 7 Tjejer 
Svans, klo 5 5 0 3 2 Nej 

 
 
 
Analys 
 
Majoriteten av eleverna har använt ord för kroppsdelar, relativt många elever 
har använt ord för arterna på bilderna och en liten andel elever, fem av 59, har 
använt ord som handlar om evolutionen.   
 
När det gäller skillnad mellan tjejer och killar visar det sig att fler tjejer än killar 
har använt ord som beskriver korrekta kroppsdelar. För ord som handlar om de 
avbildade arterna syns ingen tydlig skillnad förutom att fler tjejer har skrivit 
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människa. Det finns en tendens att fler killar har använt begrepp som handlar 
om evolutionen, men enbart fem elever har använt sådana ord totalt sett.  

 
När det gäller skillnad mellan elever som är födda i Sverige och utomlands, har 
två av de elever som är födda utomlands svarat med ord som anknyter till 
evolutionen och till de korrekta arterna, vilket tyder på en god förståelse av 
bilden.  
 
Resultatet tyder på att eleverna läser bilden på ett bokstavligt sätt och beskriver 
det de faktiskt ser, i form av röntgenbilder av olika kroppsdelar hos olika arter. 
Fler tjejer än killar anger rätt kroppsdelar. Mindre än en tiondel av eleverna 
associerar bilden med evolutionen, vilket kan tyda på att eleverna har svårt att 
koppla ihop bilderna på kroppsdelarna med ett sammanhang.  
 
 

Bild 2 – Carl von Linné   
 
Bilden på s. 34 i Spektrum biologi, fjärde upplagan, (Fabricius, Holm och 
Nystrand, 2013) visar Carl von Linné som studerar svalor vid en sjö och 
illustrerar behovet av vetenskaplig undersökning.   
 
Resultat  
 
Tabellen nedan visar det sammanställda resultatet.  
 
 
 
 
 
Tabell 2. Resultat för bild 2. 

 
Ordgrupp 

 
Ord 

 
Totalt 

Födelseland Kön 
Sverige Utom-

lands 
Tjejer Killar Skillnad > 3 

mellan kön  
 

Miljö- 
Beskrivning 

Gräs, skog, sjö, 
vatten, natur 

18 16 1 10 7 Nej  

Fåglar, svalor 23 20 2 12 10 Nej  
Person-
beskrivning 
 

Forskare, 
vetenskapsman, 
fysiker, professor, 
upptäckare, samlare 
av information 

8 7 0 3 5 Nej 

Kille, man, gubbe,  
snubbe, människa 

25 23 0 15 8 Tjejer 

Columbus, Mozart, 
Gustav Vasa, 
Washington, 
Bellman 

8 6 0 2 6 Killar 
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Kung, adlig, 
riddare, rik, peruk, 
domare, 1700-tal, 
gammaldags 

7 7 0 8 7 Nej 

Carl von Linné 7 6 1 5 2 Nej  
Aktivitet 
 

En som tittar på 
fåglar, fångar fåglar 

11 10 0 8 1 Tjejer 

En som fiskar 22 22 0 11 9 Nej 
 
Analys  
 
Eleverna har använt ord som handlar om naturen på bilden, personen på bilden 
och ord som beskriver vad personen på bilden gör.  
 
Många elever, och fler tjejer än killar, har beskrivit att det är en människa eller 
någon typ av mansfigur på bilden. Flera elever har använt ord som beskriver 
aktiviteten som personen på bilden utför. Det är fler tjejer än killar som skriver 
att personen på bilden tittar på fåglar, medan ungefär lika många killar som 
tjejer anger att personen fiskar. Detta tyder på att eleverna tolkar bilden 
bokstavligt och beskriver det de faktiskt ser.  
 
Relativt många elever har försökt att namnge personen på bilden. Sju elever har 
angett Carl von Linné, som bilden föreställer, medan åtta elever har angett andra 
historiska personer, till exempel Bellman. Det är något fler tjejer som skriver Carl 
von Linné medan något fler killar än tjejer anger andra historiska personer. Det 
tyder på att eleverna har svårt att tolka in rätt person i rätt sammanhang i bilden. 
En av de tre elever som är utrikesfödda anger att det är Carl von Linné på bilden.  
Det finns en tendens till att fler killar än tjejer har beskrivit att det är någon typ 
av manlig naturvetenskaplig forskare på bilden.  
 
 
 

Bild 3 – trafficking  
 
Bilden på s. 381 i Spektrum biologi, fjärde upplagan, (Fabricius, Holm och 
Nystrand, 2013) visar två människor, en man och en kvinna, på en gata vid en 
bil och illustrerar trafficking.  
 
 
Resultat  
 
Tabellen nedan visar det sammanställda resultatet.  
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Tabell 3. Resultat för bild 3. 
   Födelseland Kön 
Ordgrupp Ord Totalt Sverige Utom- 

lands 
Tjejer Killar Skillnad > 3 

mellan kön  
 

Miljö-
beskrivning 
 

Gata, stad, parkering, 
bilar, kväll, mörkt 

16 15 0 11 5 Tjejer 

Alkohol, droger 4 2 0 1 2 Nej 
Person-
beskrivning 

Hora 5 5 0 1 5 Killar 
Kvinna, tjej 14 13 0 8 6 Nej 
Äcklig/sliskig/skum 
gubbe 

6 5 0 5 1 Tjejer 

Gubbe, man, kille 11 11 0 7 3 Tjejer 
Klackar, uppklädd, 
mörkhyad 

5 5 0 4 1 Nej 

 
Aktivitet 

Prostitution 29 28 0 16 12 Tjejer 
Trafficking 7 7 0 3 4 Nej 
Prat, konversation 15 13 0 8 6 Nej 

 
 
 
Analys  
 
Eleverna har använt ord som handlar om gatumiljön, ord som beskriver 
personerna på bilden och ord som beskriver vad personerna på bilden gör.  
 
När det gäller miljöbeskrivningen visar det sig att fler tjejer än killar anger ord 
som handlar om den mörka gatumiljön. Det skulle kunna bero på att de oftare 
tänker på detta i vardagliga situationer och därför lättare associerar kring detta.    
 
När det gäller den kvinnliga person på bilden, väljer fler killar än tjejer det 
negativt värdeladdade ordet hora, medan det inte det är någon större skillnad 
mellan tjejer och killar i att använda neutrala ord som kvinna och tjej. När de 
gäller manspersonen på bilden väljer fler tjejer än killar att beskriva honom som 
en gubbe, man eller kille, och flera tjejer använder ett värdeladdat negativt ord 
framför; såsom äcklig, sliskig eller skum. Detta skulle kunna innebär att 
eleverna, utifrån sitt eget uppfattade kön, använder sig av könsstereotypa 
beskrivningar av det motsatta könet.  
 
När det gäller aktiviteten som personerna på bilden utför, använder många 
elever ordet prostitution. Något fler tjejer än killar har använt ordet prostitution. 
Det är inte någon större skillnad mellan tjejer och killar i att använda ordet 
trafficking eller ord som prat och konversation.  
 
När det gäller skillnad mellan elever som är födda i Sverige och utomlands, har 
de utrikesfödda eleverna inte använt samma ord som övriga elever, och 
eftersom det är så få svar redovisas de därför inte i tabellen.  
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Resultatet för bilden som visar trafficking tyder således på att de elever som 
uppfattar sig som tjejer läser in sakliga och negativt laddade begrepp kring 
gatumiljön och mannen på bilden, medan fler killar än tjejer läser in negativt 
laddade ord som hora för kvinnan på bilden. 
 
 
 

Bild 4 – preventivmedel  
 
Bilden på s. 384 i Spektrum biologi, fjärde upplagan, (Fabricius, Holm och 
Nystrand, 2013) visar ett foto av preventivmedel och illustrerar att det finns flera 
preventivmedel för kvinnor men bara kondom för män. 
 
Resultat 
 
Tabellen nedan visar det sammanställda resultatet.  
 
Tabell 4. Resultat för bild 4. 

 
Ordgrupp 

 
Ord 

 
Totalt 

Födelseland Kön 
Sverige Utom-

lands 
Tjejer Killar Skillnad > 

3 mellan 
kön  
 

Aktivitet Sex 16 15 1 11 5 Tjejer 
Skydd Preventivmedel/ 

Metoder 
44 44 0 24 18 Tjejer 

Skyddar vid sex, mot 
graviditet/barn 

18 18 0 13 5 Tjejer 

P-piller, piller, 
medicin, kondom, 
kräm, spruta 

17 16 1 9 8 Nej 

Sjukdomar Könssjukdom 6 6 0 5 1 Tjejer 
Droger Droger, knark 4 4 0 0 3 Nej 

 
Analys 
 
Eleverna har använt ord som handlar om sex, skydd, sjukdomar och droger.  
 
Fler tjejer än killar har använt ord om sex, könssjukdomar och preventivmedel 
och skydd mot graviditet och barn. Att fler tjejer än killar tolkar vad 
preventivmedel ska användas till, skulle kunna bero på att tjejer har bättre 
kunskap om detta område. 
 
När det gäller ord som beskriver vilka preventivmedel som syns på bilden finns 
ingen tydlig skillnad mellan könen. Resultatet för bilden som visar 
preventivmedel tyder på att eleverna tolkar bilden bokstavligt då de beskriver 
vilka preventivmedel som finns på bilden. 
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När det gäller ord som beskriver droger och knark, finns det fyra svar, varav tre 
från killar.  
 
 
 
 

Analys av lärarintervjuer jämfört med elevenkät 
  
Elevernas svar i elevenkäten tyder på att eleverna läser bilderna i läroboken på 
ett bokstavligt sätt och beskriver det de faktiskt ser, men att de även gör 
associationer till bilden som inte alltid ligger i linje med vad bilden ska illustrera, 
vilket kan tyda på att elevernas förståelse av bilderna inte alltid hänger ihop 
med det som avses ur pedagogisk synvinkel.  
 
Denna studie visar även att lärarna beskriver att de inte tror att det är någon 
större skillnad i hur de elever som uppfattar sig som tjejer respektive killar 
uppfattar bilderna i läroboken i biologi. Det stämmer inte alltid med hur 
eleverna uppfattar bilderna enligt elevenkäten, där det framkommer att de som 
uppfattar sig som tjejer överlag kan ange fler relevanta ord och att tjejer och 
killar läser in olika begrepp i vissa bilder, till exempel för de bilder som har med 
sex och samlevnad att göra. Det framstår som att bilderna i biologiboken skulle 
kunna bidra till att befästa könsstereotypa uppfattningar om män och kvinnor 
hos eleverna. Lärarna har inte spontant gett uttryck för att de reflekterat över 
detta eller att de har kontrollerat detta med eleverna.  Det som istället framstår 
som centralt för lärarna när det gäller bilderna, är att bilden har god pedagogisk 
kvalitet, utifrån lärarens bedömning. Jämförelsen av lärarintervjuerna med 
elevenkäten tyder dock på att lärarna inte har full vetskap om hur eleverna eller 
grupper av elever tolkar bilderna. Det framstår därför som svårt för lärarna att 
veta om bilden är pedagogisk eller inte för eleverna.  
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 Diskussion 
 
I denna studie har jag undersökt hur lärare beskriver att de använder bilder i 
biologiböcker i sin undervisning i grundskolans senare del, och kontrasterat 
detta till elevernas tolkning av bilder i läroboken Spektrum Biologi (Fabricius, 
Holm, och Nystrand, 2013). Mer konkret har jag undersökt vad eleverna 
beskriver att några utvalda bilder föreställer, och om det går att utläsa någon 
skillnad mellan olika grupper av elever baserat på deras bakgrund i form av 
uppfattat kön och om de är födda i Sverige eller inte. 
 
När det gäller den första frågeställningen, som handlar om hur lärare arbetar 
med bilderna i biologiboken, beskriver lärarna i denna studie att de använder 
bilderna med varierande medvetenhet och aktivitet. Lärarnas beskrivningar 
omfattar ett spektrum från ett mer passivt användande, där bilderna delvis 
fungerar som utfyllnad av texten, till ett aktivt urval av bilder med ett kritiskt 
förhållningssätt till om bilderna är pedagogiska eller inte. De lärare som arbetar 
mer aktivt med bilder beskriver att de letar efter pedagogiska bilder som de 
själva tror passar för eleverna, och här beskrivs också exempel på att det finns 
bilder i läroboken som inte anses vara bra ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
När det gäller den andra frågeställningen, som handlar om ifall elevernas 
bakgrund påverkar vilken information de utläser ur bilderna, tror lärarna i 
denna studie att det inte finns någon skillnad i hur olika grupper av elever 
uppfattar bilderna. Svaren på elevenkäten visar dock att det finns en skillnad 
baserad på genus, mellan de elever som uppfattar sig som tjejer respektive killar. 
Skillnaden består i att de elever som uppfattar sig som tjejer kan ange fler 
relevanta ord för bilderna i läroboken, och att de som uppfattar sig som tjejer 
respektive killar läser in delvis olika begrepp i bilderna.  
 
När det gäller skillnad mellan elever som är födda i Sverige och utomlands, är 
elevunderlaget för litet för att det ska gå att kunna dra några mer långtgående 
slutsatser, men resultatet tyder på att utrikesfödda elever har angett flera 
relevanta ord för bilderna i läroboken vilket tyder på en god förståelse.  
 
Överlag, visar denna studie att eleverna läser bilderna i biologiboken på ett 
bokstavligt sätt och beskriver det de faktiskt ser, men att de även gör 
associationer till bilden som inte alltid ligger i linje med vad bilden ska illustrera. 
Det kan tyda på att eleverna har svårt att tolka bilderna. Elevernas svårigheter 
att tolka bilderna kan leda till felinlärning och förstärkning av föreställningar 
kring normer. Vad kan då svårigheten att tolka bilder bero på?   
 
Tidigare studier har visat att det behöver finnas referenser till bilden i den 
löpande texten, för att bilderna ska ge en fördelaktig effekt på lärandet hos 
eleverna (Reid, 1990, Kearsey och Turner, 1999). En av lärarna i denna studie tar 
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upp detta som en svaghet hos den aktuella läroboken i studien. När det gäller 
text och bild, kan dessa beskrivas ha olika roller för elevens 
kunskapsinhämtning, där bilder kan användas som byggnadsställningar för ett 
första modellbygge, medan texten sedan styr elevens begreppsanalys av ämnet, 
vilket resulterar i ett sammanhang (Schnotz et al, 2014).  För att kunna läsa för 
lärande behöver man således kunna integrera text- och bildinformation i 
sammanhängande kunskapsstrukturer (Schnotz et al, 2014). De elever som 
fokuserar mest på bilderna, skulle därmed kunna riskera att gå miste om 
sammanhanget och den djupare förståelsen av ämnet.  
 
Denna studie visar att de som uppfattar sig som tjejer är bättre på att ange fler 
ord totalt sett och fler relevanta ord för bilderna, än vad de som uppfattar sig 
som killar är. Att tjejer överlag är bättre läsare och skrivare än killar kan vara en 
förklaring till resultatet i denna studie. En av lärarna i denna studie, beskriver 
att de elever som uppfattar sig som tjejer är bättre läsare och att de elever som 
uppfattar sig som killar tittar mer på bilderna. När det gäller bilden med Carl 
von Linné i denna studie, har de som uppfattar sig som tjejer i större 
utsträckning använt rätt namn, vilket skulle kunna bero på att de har läst detta 
namn i bildtexten. De som uppfattar sig som killar har i större utsträckning 
associerat till historiska manliga personer som inte har koppling till bilden, till 
exempel Bellman. Att eleverna associerar till andra saker än vad bilden visar, 
som till exempel Bellman istället för Carl von Linné, kan bidra till felinlärning. 
Kanske vore det lättare för vissa elever, till exempel svaga läsare, att fokusera 
på innehållet om det fanns mindre antal bilder som inte distraherade dem från 
att läsa texten? Lärarna i denna studie har inte gett uttryck för att ha reflekterat 
över detta, utan överlag tycker de intervjuade lärarna att bilderna i biologiboken 
oftast förstärker texten och att mängden bilder är väl avpassad i boken.  
 
Eleverna i denna studie har inte svarat på frågan om mängden bilder i 
biologiboken, men om man utgår från elevernas perspektiv, visar en studie i 
USA att elever anser att bra bilder i biologiböcker ska ge förklaringar istället för 
att göra boken färgglad och snygg (Kearsey och Turners, 1999). Färg hos bilder 
förbättrar observationen, men kan ibland vara distraherande (Reid och Miller, 
1980). Även om attraktiviteten hos en lärobok kan bidra till lärande, kan en 
tydlig presentation av materialet ge ett ännu större bidrag till lärandet (Kearsey 
och Turner, 1999).  
 
Ytterligare något som kan orsaka svårigheter med att tolka bilder inom 
naturvetenskap, är att det finns flera olika modeller för naturvetenskapliga 
fenomen, till exempel gener, i läroböcker i biologi (Gericke, Hagberg och Jorde 
(2013). Att bilder i läroböcker i biologi ändå i allmänhet anses vara "bra" beror 
på att de ofta blir ihågkomna av eleverna, men det betyder inte att eleverna har 
förstått bilderna (Reid och Miller, 1980). Om inte problemen med att tolka 
bilderna rättas till, kan problem öka med tiden, eftersom visualisering är 
beroende av tidigare kunskap som används för att skapa den nya kunskapen 
(Mnguni, 2014).  
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Ett annat problem med tolkning av bilder som kan leda till felinlärning, är om 
elevernas uppfattning av bilderna leder till en icke-önskvärd förstärkning av 
normer. Enligt Reiss (1998) innehåller läroböcker budskap som deras författare 
kanske inte avsåg. Denna studie visar att flera av de elever som uppfattar sig 
som tjejer läser in sakliga och negativt laddade begrepp kring män i bilderna för 
sex och samlevnadskapitlet, medan flera av de som uppfattar sig som killar läser 
in negativt laddade ord kring kvinnor för dessa bilder, till exempel hora. Det 
kan antas vara ett resultat som inte avsågs i den aktuella läroboken. Om detta 
står oemotsagt i undervisningen, kan detta leda till att traditionella 
könsstereotypa mönster lärs ut, vilket strider mot läroplanen.  
 
Lärare i biologi har ansvar för att bedriva undervisning i sex och samlevnad som 
passar alla elever oavsett elevernas könsidentitet, och behöver därför ta reda på 
hur läromedel skapar uppfattningar av sexualitet och kön (Snyder och 
Broadway, 2004). Den av lärarna i denna studie som enligt beskrivningarna 
arbetar mest aktivt med bilder, beskriver att hen brukar diskuterar normen om 
binära kön med eleverna utifrån ett urval av kompletterande bilder från andra 
källor än läroboken. Att lärare låter eleverna kritiskt ifrågasätta lärobokens 
presentationer istället för att låta eleverna acceptera dem som sanningar som 
inte kan ifrågasättas kan bidra till ökad förståelse hos eleverna (Reiss, 1998). Ett 
urval av bilder att diskutera kring framstår också som mer hanterbart än att ta 
upp hela läroboken till granskning. Att skapa ett urval ställer krav på att läraren 
är motiverad att arbeta aktivt med att välja ut bilder i sin undervisning.  
 
När det gäller normer, finns det i denna studie en tendens till att fler av de som 
uppfattar sig som killar jämfört med tjejer har beskrivit att det är någon typ av 
forskare på bilden med Carl von Linné. Det är svårt att utifrån denna studie veta 
varför det är så, men det skulle kunna bero på att de som uppfattar sig som killar 
lättare kan identifiera en man med en forskare eller tvärtom. Enligt en studie av 
hur elever tolkar bilder och texter i kemi av Good, Woodzicka och Wingfield 
(2010) har det betydelse för elevernas förståelse om det är en man eller en kvinna 
på bilderna. Kvinnliga elever hade enligt Good, Woodzicka och Wingfields 
studie (2010) en bättre förståelse av texten när det var kvinnliga forskare på 
bilden medan manliga elever däremot fick en högre förståelse om det fanns 
bilder med manliga forskare. För att visa elever att inte bara män kan jobba med 
naturvetenskap behövs en balanserad representation av män och kvinnor på 
bilderna (Kerkhoven et al, 2016). För att passa alla elever kan det också vara 
önskvärt med andra bilder som utmanar heteronormativitet, annars förtrycks 
till exempel HBTQ-personer genom att de utelämnas ur biologiböckerna 
(Snyder och Broadway, 2004). Att vidmakthålla normer kan bidra till att de 
elever som inte följer normerna kan bli betraktade som avvikare, vilket kan 
påverka deras relationer med klasskamraterna på ett negativt sätt (Brade et al, 
2008).  En nackdel med att särskilt inkludera normbrytande personer eller 
fenomen i läroboken kan dock vara att dessa får ge röst åt en hel grupp. Ett annat 
sätt att använda läroböckerna på ett sätt som inkluderar alla elever, kan bestå i 
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att läraren undervisar eleverna om hur de kan tolka bilderna i läroboken, genom 
att ställa frågan om vad som är underförstått av bilderna, liksom Kumashiro 
(2002) förespråkar för texter. Detta kan leda till att eleverna får syn på sin egen 
position inom normerna, vilket enligt Kumashiro (2002) kan leda till en 
förändring inom eleven som i sin tur påverkar hur eleven ser på sin omvärld, på 
ett mer inkluderande sätt.   
 
Är då lärarna i denna studie medvetna om eleverna problem med att tolka 
bilderna? Att det i denna studie finns en diskrepans mellan vad lärare tror om 
hur eleverna uppfattar bilderna i läroboken och hur eleverna enligt elevenkäten 
tolkar bilderna, tyder på det är svårt för lärare att veta vad eleverna har 
uppfattat och att lärarna inte alltid är medvetna om hur eleverna tolkar bilderna. 
Det skulle kunna bero på att lärarna inte brukar kontrollera med eleverna hur 
de uppfattar bilderna, men det ligger samtidigt i läraryrkets uppdrag att leta 
tecken på att eleverna har förstått, vilket kan innebära att det är något som 
lärarna underförstått tycker att de gör. Med tanke på att barn i större 
utsträckning än vuxna tror på produkterna av sin fantasi och kontrollerar dem 
mindre (Vygotskij, 1995), skulle det också kunna vara så att eleverna har gett 
uttryck för att ha förstått, för att de tror att de uppfattat saken rätt. För en elev 
som i denna studie tycker sig ha sett Bellman på bild i biologiboken, är det 
kanske inte uppenbart varför detta sammanhang skulle kunna vara fel. För att 
kunna komma till rätta med felinlärning framstår det därför som nödvändigt att 
som lärare kontrollera vad eleverna har förstått.   
 
Utifrån lärarnas beskrivningar i denna studie, tar läroboken en stor plats i 
undervisningen i biologi, vilket är ett förväntat resultat för den svenska 
grundskolan (Nelson, 2006; Skolverket, 2012; Skolverket, 2016b). Även om 
läroböcker är en av de saker som mest påverkar utformningen av lektionerna i 
biologi, utgör de trots allt bara en del av undervisningen, och kan således inte 
förklara all felinlärning. Lärarens roll i undervisningen är central. Hur kan då 
lärare bidra till ökad förståelse av biologi genom att använda bilder i 
undervisningen?  
 
För att lärare ska kunna lära ut hur modeller för naturvetenskap är utformade 
behöver de förklara varje modell i sitt sammanhang och med hjälp av annat än 
enbart läroboken (Gericke, Hagberg och Jorde, 2013). Här kan lärares arbete med 
andra kompletterande bilder bidra till ökad förståelse av det som lärs ut, vilket 
en del av lärarna i denna studie har gett uttryck för då de har beskrivit att de 
arbetar aktivt för att hitta andra mer pedagogiska bilder än dem i läroboken.  
 
En annan sak som kan bidra till ökat lärande hos eleverna är undervisning om 
hur man läser bilder (Mnguni, 2014). Det kan handla om att läraren förklarar 
hur eleverna ska läsa diagram, fotografier eller komplexa bilder. Det som är 
viktigt att uppmärksamma här, är att studier har visat att lärare ofta inte är 
medvetna om vilken stor kognitiv belastning som läromedel med integrerad text 
och bild orsakar för eleverna (McElvany, Schroeder, Baumert et al., 2012). Om 
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lärarna inte har vetskap om detta, kan det bli svårt för lärarna att veta hur de 
ska undervisa om hur man läser bilder. För att motverka felinlärning framstår 
det således som viktigt att lärare skaffar sig en uppfattning om hur eleverna 
tolkar bilderna.  
 
Den metod med elevenkäter med öppna frågor som jag har använt i denna 
studie kan erbjuda lärare ett sätt att undersöka hur eleverna uppfattar bilderna 
i läroboken. Det finns sannolikt flera andra sätt som går att tillämpa också, för 
att upptäcka problem med felinlärning eller icke-önskvärd förstärkning av 
normer hos eleverna. Det kan framstå som en extra arbetsuppgift att kontrollera 
detta, men enligt McElvany, Schroeder, Baumert et al. (2012) ger en lärare som 
är motiverad att aktivt använda bilder en högre kvalitet och kvantitet i 
undervisningen med avseende på både bilder och text. Att eleverna blir 
tillfrågade om hur de uppfattar bilderna kan leda till att de känner sig mer 
delaktiga och att de får en ökad förståelse av ämnet, vilket förhoppningsvis även 
skulle kunna bidra till att ge eleverna får ett större intresse av ämnet biologi.  
 
 
 

Slutsats  
 
Sammanfattningsvis, visar denna studie att tolkning och relevans av 
illustrationer i läroboken är beroende av genus, vilket innebär att personer med 
olika förutsättningar och bakgrund läser in olika budskap i samma bild och har 
olika möjligheter att tolka bildernas budskap. Resultatet visar även att lärares 
antaganden om hur elever uppfattar bilderna inte alltid stämmer med hur 
eleverna uppfattar bilderna.  Ett sätt att som lärare skaffa sig mer kunskap om 
hur eleverna tolkar bilderna skulle kunna vara att använda sig metoden i denna 
studie som består av enkäter med öppna frågor till eleverna.  Om lärare får mer 
kunskap om hur olika elever uppfattar de bilder som används i undervisningen 
i biologi, kan lärarna komplettera bilderna i läroboken med bilder som ger ökad 
förståelse för ämnet biologi och som utmanar heteronormativa begrepp, 
traditionella könsmönster och synen på biologi som en vetenskap för män.  
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BILAGA 1: Missiv intervjufrågor till lärare 
 
Intervjufrågor:  
Hur ser lärare på användningen av illustrationer i biologiläromedel? 
 
Jag skriver en magisteruppsats i biologi med ämnesdidaktiskt perspektiv, inom 
KPU kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare åk 7-9. 
Jag undersöker hur illustrationer används i biologiläromedel – vilken funktion 
fyller bilderna, hur relevanta är de och hur uppfattas de av elever och lärare.  
 
För att genomföra detta skulle jag behöva intervjua ca 3 lärare i biologi enligt 
frågorna nedan, vilket tar ca 1 timme per lärare.  
 
Jag skulle också behöva genomföra en enkät med elever i t.ex. åk 9 i höst. 
Enkäten kommer att bestå av ett papper med ca 2-3 bilder ur läromedlet som 
används på skolan, t.ex. Spektrum Biologi. Eleverna får till uppgift att skriva 
vad bilderna illustrerar.   
 
Intervjuerna, enkäterna och skolan kommer att anonymiseras. 
Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde ta er tid att göra intervjuerna innan 
sommarlovet, för då har jag material att arbeta med under sommaren. Enkäterna 
kan jag däremot genomföra i höst. 
 
Frågor att diskutera vid intervjun: 

1. Vilka läromedel använder du i biologiundervisningen?  
2. Hur använder du läroboken? 
3. Hur använder du dig av bilderna i läroboken?  
4. Tycker du att bilderna är relevanta – förstärker de texten eller är de mer 

att betrakta som utsmyckning? 
5. Specifikt för ämnesområdena evolutionen respektive sex och samlevnad 

– hur använder du dig av bilderna i läromedlet? 
6. Hur tror du att eleverna uppfattar bilderna i läroboken?  Tror du att det 

är någon skillnad mellan hur pojkar och flickor använder bilderna? 
7. Om du fick bestämma, hur skulle läroboken vara illustrerad?  

 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Anna Stefansson 
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BILAGA 2: Missiv enkätfrågor till elever 
 
Enkät åk 9 – om bilder i biologiboken  
 
Jag heter Anna Stefansson och studerar till lärare på Mittuniversitet. Jag vill 
gärna göra en enkät med er. Jag skriver en uppsats om bilder i biologiböcker. 
Jag vill ta reda på hur ni förstår bilderna i Spektrum Biologi (svarta boken). Du 
får själv välja om du vill svara. Du är anonym. Jag kommer inte att skriva vad 
någon heter eller vilken skola man går på. Hoppas du vill vara med!  
 
Uppgifter (ringa in ditt svar) 
 
Jag är född i Sverige Jag är född i ett annat land  Vill ej svara 
 
Tjej  Kille Annat kön  Vill ej svara 
 
Bild 1 – sida 28 längst ner 
På sida 28 finns det tre svartvita foton längst ner på sidan. Vad visar de? Vilka 
ord tänker du på? 

 
 
 
 
 
Bild 2 – sida 34 längst ner 
På sida 34 finns det en tecknad bild längst ner på sidan. Vad visar bilden? Vilka ord 
tänker du på?  
 
 
 
 
 
 
Bild 3 – sida 381  
På sidan 381 finns det ett färgfoto. Vad visar bilden? Vilka ord tänker du på? 
 
 
 
 
Bild 4 – sida 384 högst upp 
På sidan 384 finns det ett färgfoto högst upp på sidan. Vad visar bilden? Vilka 
ord tänker du på? 
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