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-Nu kan ni ta fram boken! 
-en enkätstudie av hur läroboken används i gymnasieämnet  biologi. av Malin Hallberg 
och Sophie Hassel Hedihn 

Sammanfattning 
Vi har gjort en studie i hur biologilärare på gymnasiet använder läroboken i sin undervisning och hur 
boken används i olika moment. Vi har stött på en väl utbredd negativ inställning till läroböcker och 
uppfattningen om att kreativ undervisning motverkas av användandet av läroböcker. Många av de 
som skrivit och forskat om just läromedel är kritiska till dessa tongångar och hävdar att läroboken är 
ett bra hjälpmedel för lärare och har en stark ställning i skolan. Används den rätt kan den erbjuda 
många meningsfulla uppgifter. 

I en landsomfattande enkätundersökning har vi fått svar från 98 biologilärare. Enkätsvaren som vi 
fått in har vi analyserat med fenomenografin som forskningsansats och med koppling till 
ramfaktorteori, läroplansteori och funderat över lärarnas didaktiska val. 

Våra resultat visar på att det finns olika grupper av lärare som använder läroboken olika mycket men 
alla grupper använder den mest vid läxor och vid prov. Som minst används boken vid praktiska 
moment som laborationer och exkursioner. Ett annat resultat vi uppmärksammade var att 
majoriteten av lärarna är med och väljer vilken lärobok som ska användas. 

Vi finner att det finns ett behov av en satsning på användarorienterade läromedelsstudier. Det skulle 
också vara värdefullt att läromedelskunskap erbjuds via lärarutbildningar och fortbildning, så att 
studenter och lärare ges en möjlighet att reflektera kring denna viktiga del av läraryrket. 
 
 

Nyckelord: biologi, lärobok, läroboksanvändning, didaktik, enkät. 
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Inledning 
 
Hans Almgren menar att läroböcker är Sveriges mest lästa böcker och att de därför bör granskas och 
diskuteras offentligt (i Amnert, 2011, s 348). 
Läromedel har fått en dålig klang i det offentliga rummet. Många är de som raljerar över traditionell 
läroboksstyrd undervisning. Korsell (2007) skriver att tongångarna i pedagogiska sammanhang är att 
det mest pedagogiskt inkorrekta är att som lärare bedriva ”traditionell läroboksstyrd undervisning” 
och Korsell (2007) är kritisk till detta. Hon tycker även att det är beklagligt med lärares urskuldande 
sätt att prata om ”läroboksstyrning” när det gäller deras egen läroboksanvändning. Hon menar att 
Kritisk Utbildningstidskrift, Pedagogiska magasinet, Skolverket, Skolinspektionen, Dagens Nyheter och 
även kurslitteratur i lärarutbildningen, behandlar läroboken i negativa ordalag. Korsell (2007) 
rekommenderar inte en okritisk ensidig läroboksanvändning men utgångspunkten bör vara att olika 
slags lärande bottnar i vad lärare och elever gör med olika läromedelstexter i autentiska 
undervisningssituationer – oavsett genre, medium eller vem som författat dem. 

Under vår tid som studenter på kompletterande lärarutbildningen KPU, med inriktning 
gymnasielärare i biologi, på Högskolan i Halmstad har vi haft möjligheten att vara ute på olika 
gymnasieskolor där vi deltagit i en mängd undervisningssituationer, både som observatörer och som 
undervisande lärarstudenter. På dessa gymnasieskolor har vi även haft många givande diskussioner 
med handledare och andra befintliga biologilärare om olika strategier för hur undervisningen kan 
planeras och utföras. Det som har slagit oss är den frihet som vi som lärare förfogar över vad gäller 
val av läromedel och i hur lärare kan välja att använda dessa i undervisningen. Ibland fylls vi av 
en känsla av att undervisningen inte har några gränser. Den kan bedrivas på ett oändligt antal olika 
sätt så länge vi håller oss inom ramarna för läroplanen och kan koppla vår undervisning till något 
eller några av de kursmål som gäller för de enskilda kurserna. I vårt fall kursmålen för biologi 

Läroböcker är viktiga som symbolisk kommunikation och de är meningserbjudande (Skolverkets 
rapport 284, 2006). Läroböckerna kan ses som texter som erbjuder en gemensam mening, en av de 
få textgenrer idag som når många med sina berättelser och vars text dessutom bearbetas aktivt av 
läsarna. Vi ser det som angeläget att lärare ser boken som ett hjälpmedel mer än som ett hinder för 
kreativ och bra undervisning. Vi vill undersöka användningen av läroboken i skillnad till bara 
innehållet av läroboken. Detta kan bidra till framförallt bättre läroböcker som är mer anpassade 
till vad lärare behöver och efterfrågar, genom att få en öka förståelse för lärarens upplevelser av 
läroboken. Det behövs mer kunskap om själva användandet för att kunna göra böckerna bättre. 
Läroboken är trots allt den mest lästa boken av alla. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka biologilärarens uppfattning om läroböckerna i biologi och 
hur de använder dessa i dagens gymnasieskolor. Vi vill undersöka genom en enkätstudie i vilka 
moment av undervisningen som biologiläraren använder sig av läroboken och i vilken omfattning, 
om finns det moment där de inte använder den alls. Vi är även intresserade av att ta reda på om 
lärarens erfarenhet spelar någon roll vid valet om att använda läroboken i undervisningen. Målet 
med detta är att bidra till att läroboksanvändandet inom biologin kartläggs mer noggrant och 
problematiseras mer än idag. 
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Forskningsfrågor 

1. I vilka undervisningsmoment uppfattar lärare att läroboken i biologi används som mest 
respektive som minst. 

2. Vilka samband, om några, finns mellan lärares uppfattning av hur boken används och hur 
delaktiga de anser sig vara i valet av densamma 

3. Hur påverkar lärares erfarenhet som undervisande lärare användandet av boken. 

Forskningsbakgrund 

Nelson (2006) konstaterar i sin sammanfattande artikel 2006 “Det har gjorts många studier 
med fokus på lärobokens innehåll men få som haft avsikten att klarlägga hur läroboken används av 
elever och lärare” (s 16). 

Nedan går vi igenom ett antal studier som behandlat läromedlen i skolan. 

Läromedelsforskning 

I läromedelsforskning idag kan man i stort sett se fyra forskningsspår: 

 processanalys av hur läromedel skrivs och produceras och vilka faktorer som spelar en 
roll. Detta innefattar det arbete som författare och lay-outare gör. 

 produktanalys: ämnesdidaktisk och/eller ämnesbaserad analys, språkanalys, diskursanalys, 
historiska studier av spridning et cetera. 

 didaktiska studier av hur läromedel används, vilket är ett ganska nytt område 

 receptions- och läsforskning, det vill säga hur man läser och förstår/ eller tillgodogör sig 
respektive använder läromedel (Skolverket 4, 2015) 

Vi har valt att inrikta oss på de didaktiska studierna av hur läromedlen verkligen används. 

Definitioner 

Idag finns det ingen centralt fastställd definition av läromedel men i skolförordningen från 1971 
beskrevs läromedel som "alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation" (Skolverket 
5, 2015). 

Läromedel som begrepp innefattar allt det undervisningsmaterial som lärare, och elever, kommer 
överens om att använda i undervisningen för att nå uppsatta mål (SOU 1992:94, s. 170). Läromedel 
innefattar därmed allt som används i undervisningssyfte; fordon, djur, facklitteratur, Internet 
etcetera, och förstås läroboken. 

Korsell (2007) menar i sin definition av läromedel, att det finns s.k. ”primära” och ”sekundära 
läromedel”. Ett läromedel blir primärt om det är producerat i syfte att användas i 
undervisningssituationer. Det primära läromedlet kommer alltså med en med tydlig metodik och 
struktur medan andra typer av läromedel såsom tidningsartiklar, film eller skönlitterära texter är 
sekundära läromedel. 

”Min erfarenhet är dock att förlagsproducerade läroböcker är det som fortfarande först associeras 
med läromedelsbegreppet. Ibland uttrycks till och med de båda som synonymer, det vill säga att 
läromedel är detsamma som läroböcker – jämför uttrycket ”traditionella läromedel”” (Korsell, 2009 
s. 45). 

Vi fokuserar i denna studie på det primära läromedlet, enligt Korsells definition (2007), den 
förlagsproducerade läroboken. 
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Lärobokens historia 

Efter ett riksdagsbeslut år 1938 infördes en statlig förhandsgranskning av alla läroböcker i Sverige. 
Därefter följde en period på 50 år av statlig granskning av läroboken, det var lärobok fram till 1974 
och därefter går man över till definitionen läromedel. Den sista kvarvarande förhandsgranskningen 
avskaffades 1991 och därmed var det upp till marknadens producenter och konsumenter att själva 
avgöra kvaliteten på de läromedel som används i skolan, så också idag. 

Vad som granskades i läroböckerna/läromedlen och dess historiska utveckling. 
 

Tabell 1. vad som granskades i läroböckerna/läromedlen och dess historiska utveckling. (Johnsson 
Harrie, 2009 s. 12–14). 
 
 

Före 

1938 

 

Det fanns ingen statlig förhandsgranskning av läroböckerna. Punktvis granskning av befintliga 

läroböcker genomfördes. 

 

1938- 

1974 

 

En obligatorisk och central förhandsgranskning fanns för alla läroböcker oavsett ämne. Det som 

skulle granskas var bland annat: bokens pris, omfång och disposition, överensstämmelse mellan 

kursmoment och kursplaner, språk (korrekt och anpassat till rätt ålder) samt objektivt och 

vederhäftigt innehåll. Granskningen utfördes av speciellt utsedda granskare och beslut fattades 

sedan av Statens läroboksnämnd. 1948 genomfördes viss omorganisering av nämnden och dess 

sammansättning ändrades. 

 

1974- 

1983 

 

Förhandsgranskning, med avseende på objektivitet, var under den här perioden obligatoriskt för 

centrala läromedel i de samhällsorienterande ämnena. Granskningen skulle gälla att läromedlet 

var i enlighet med läroplanernas mål och riktlinjer samt att det uppfyllde krav på allsidighet och 

saklighet. Kraven kom efter hand att preciseras i sex frågeställningar som skulle vara 

vägledande för granskarnas och nämndens arbete. Granskningen utfördes som tidigare av 

speciella granskare och beslut fattades av Statens läromedelsnämnd. Nämnden var en del av 

Skolöverstyrelsen, SÖ. 

 

1983- 

1991 

 

Läromedelsnämnden skulle inte längre godkänna eller underkänna ett läromedel, utan istället 

avge ett utlåtande om läromedlet. Det blev granskning som en slags konsumentinformation. 

Inga andra instruktioner för granskningen ändrades, det vill säga att det gällde fortfarande 

obligatoriskt för vad som nu kallades basläromedel i samhällsorienterande ämnen och enligt 

samma kriterier som tidigare. Läromedelsnämnden var under denna period en del av Statens 

institut för läromedelsinformation, SIL. 

 

Efter 
1991 

 

Granskningen upphörde i och med avvecklingen av SÖ och SIL. Idag finns det ingen statlig 

förhandsgranskning av läromedlen. Skolverket har möjligheten att utföra punktvis granskning, 

vilket de hittills har genomfört vid ett tillfälle. I en rapport som kom år 2006 presenterades en 

granskning av läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap för årskurs 7–9 samt gymnasiet. 
 

Sedan 1991 har det, som nämnts ovan, inte funnits någon statlig granskning av läromedlen. 
Kvalitetssäkringen ligger idag på lärarna och yttersta ansvaret har rektorn, detta står beskrivet under 
rektorns ansvar i läroplanen Gy 11 att ”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna 
ska och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 
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lärorverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel,” (Lgy 
11, 2011 s. 3). 

Lärobokens fördelar 

Englund (2006, sid 113) sammanfattar i Skolverkets rapport 284 vilka fördelar en lärobok som täcker 
kursens innehåll och följer läroplan har: 

● Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 

● Läroboken har en gemensamhetsskapande och sammanhållande roll, både ideologisk och 
praktiskt. 

● Läroboken underlättar utvärderingen av elever och deras kunskaper. 

● Läroboken underlättar i övrigt arbete och livet för lärare och även elever. 

● Läroboken har en disciplinerande roll. 

Juhlin-Svensson (2000) håller med om att läromedlen kan ses utgöra en både selektiv och 
sammanhållande ram som styr undervisningen och som befäster konsensus kring viss kunskap samt 
vissa perspektiv, normer och värderingar. Hon lägger även till fördelen med att hjälper elever som är 
frånvarande att komma ikapp (Juhlin-Svensson, 2000). 

Englund (2006) är även inne på att det kan gynna en individualiserad undervisning. Eleverna kan 
arbeta självständigt med lärobokens övningsuppgifter. Läroböcker kan även vara utformade så att 
uppgifterna har olika ”spår” utifrån elevernas kunskapsnivå, vilket ses som positivt i denna rapport. 

Lärobokens nackdelar 

Böckerna är ofta årskursbaserade, vilket gör det svårt att individualisera undervisningen (Skolverkets 
rapport 284, 2006). En kritik som vissa lärare framför mot läroböcker är att de inte är anpassade till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Just individualiseringen var en av fördelarna, se ovan, och 
det visar att de inte är så enkelt. 

Nelson (2006) menar att det är särskilt svårt för naturvetenskapliga ämnen att hålla jämn takt med 
ämnesutvecklingen och forskningsframstegen och att de därmed inte är uppdaterade med 
avseende på forskning och utveckling inom didaktik och pedagogik och kopplingen till kursplanerna 
saknas. Ett annat problem med läroböcker i naturvetenskap är att de kan innehålla fler 
naturvetenskapliga begrepp än maximala antalet glosor som rekommenderas i språkläroböcker 
(Nelson, 2006). Det är uppenbart att det finns en risk att elever inte hinner bearbeta innehållet i 
den naturvetenskapliga litteraturen så att eleven skapar sig en förståelse för de mest 
grundläggande naturvetenskapliga processerna och fenomenen. 

Detta visar på att det råder delade meningar om lärobokens plats i undervisningen. Det helt enkelt 
upp till hur läroboken används och att alla läroböcker inte kan värderas lika. 

 

När och hur används läroboken 

I en amerikansk studie på 1990-talet undersöktes lärares undervisningsstilar i förhållande till 
läroböcker. De fann i huvudsak tre lärarstilar: 

● en klart dominerande sådan där läroboken används som källa för det mesta av inlärning 

● en är den används främst som utgångspunkt för övningar och uppgifter och 

● en där den används som referens och tolkningsunderlag.  

(Skolverkets rapport 284, 2006, sid 21)  

Levéns (2003) enkätundersökning visar att de flesta av lärarna anser att läromedlen ger ett bra stöd 
åt elevernas lärande. Hela 73 procent anser att läromedlen ger ett väsentligt stöd åt elevers lärande. 
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50 procent av lärarna menar att även de som lärare har stöd av tryckta läromedel som läroböcker, i 
deras sätt att arbeta. Endast 1,7 procent av 766 stycken lärare menar att de aldrig använder tryckta 
läroböcker av något slag. 

Holliday (2001) sammanfattar forskningslitteratur om läxors betydelse för lärande och konstaterar 
att läxor kan göra nytta, motverka sitt syfte eller sakna effekt överhuvudtaget. Läxor kan bidra 
betydligt till lärandet om eleverna har fysiska möjligheter att göra dem hemma och föräldrarna kan 
hjälpa sina barn i arbetet med läxorna (på olika sätt). Vidare rekommenderas att läxor bör ges i små 
portioner ofta hellre än i stora portioner vid enstaka tillfällen. 

Wikman (2004) visade med sin avhandling en teori som han format om varför vissa lärare kan komma 
att använda läroboken i sin undervisning. Han delade in de olika förhållningssätten till läroboken i A, 
B, C och D, likt den amerikanska studien ovan: 

A: Läroboken utgör innehållsmässig och metodmässig utgångspunkt för undervisningen  

B: Läroboken används som utgångspunkt för övningar 

C: Läroboken används som referens  

D: Ingen användning av läroböcker 

Wikman menar att det kunde finnas speciella anledningarna till att man använder läroboken som 
innehållsmässig och metodmässig utgångspunkt för undervisningen (A). Dels kunde det bero på att 
man har väldigt liten erfarenhet av yrket och/eller att man känner mer trygghet med en lärobok. 
Studien bestod av en kombination av en nationell enkätundersökning och ett fåtal intervjuer med 
mellanstadium och högstadielärare i ämnena Engelska, Bild och Samhällskunskap i mellanstadiet och 
högstadiet. I grupp A har således läroboken en legitimerande funktion i lärarnas arbete: så länge de 
följer en lärobok upplever de att de kan vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, 
innehåll och principer. Man kan således konstatera att lärarna överlämnar mycket av sitt 
handlingsutrymme till läroboksproducenterna och att valet av läroböcker spelar en viktig roll för att 
konkretisera styrdokumenten (Skolverkets rapport 284, 2006). 

Juhlin Svensson (2000) resonerar i sin avhandling, som omfattar tre undersökningar med intervjuer 
med ett 3o-tal lärare och enkätstudier på ett 20-tal gymnasieskolor, att det finns två inställningar till 
användningen av läromedel bland gymnasielärarna i hennes studie: 

1. Det dominerande läromedlet är läroboken, vilken står i centrum för undervisningen. Det 
köps in en gemensam lärobok till en klass eller årskull. Övriga läromedel används sedan som 
komplement till läroboken. 

2. Arbetsformer och kunskapssyn placerar elevernas kunskapsmål i centrum, vilket gör att 
läroboken inte är det centrala. Visserligen kan man använda läroboken, men den är då ett av 
flera läromedel. 

Den första inriktningen med läroboken i centrum, är den dominerande när det gäller användning av 
läromedel bland gymnasielärare. Det är lärarstilen som avgör, inte själva läroboken (Juhlin Svensson, 
2000). 

I en landsomfattande norsk studie som har utgått ifrån att kvantifiera användandet av läromedel 
(Bachman m.fl., 2005). De tillfrågade lärare inom olika ämnen så visade att 87 % utgick från boken 
när de planerade sin undervisning och 78 % gav eleverna läxor som baserade sig på boken. 78 % av 
lärarna uppgav även att eleverna fick arbeta med texten och 76 % de skriftliga uppgifterna i boken. 
Man fann man att lärarna i de naturvetenskapliga ämnena använde läroboken mest. Ungefär nio av 
tio norska lärare använder läroböcker ofta. Det framgår också att de flesta av de norska lärarna 
använder sig av en lärobok både för planering och för undervisning. Läroböckerna används mest, och 
inom flest sammanhang, i naturorienterande ämnen (natur- og miljofag) och engelska (Bachman, 
2005). 
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Generellt har läromedel visat sig vara mer styrande i naturorienterande ämnen och matematik 
och mindre i samhällsorienterade ämnen (Skolverkets rapport 284, 2006). I det stora hela pekar de 
flesta studier på att det finns olika sätt att förhålla sig till läroboken och att lärarkåren kan delas in 
i olika variationsgrupper. 

Vad påverkar lärarens läroboksanvändning 

I en amerikansk enkätstudie från 1990-talet urskildes ett samband mellan lärarens relation till 
läroboken och lärarens ideologiska syn på eleven, kunskap och lärande (Nelson, 2006). Lärare med 
en ideologi som karaktäriserades av att eleven motiveras av yttre stimuli och att kunskap är något 
som kan komma till framtida nytta, arbetade mycket med läroboken som bas. Lärare som istället 
menade att eleven stimuleras av en inre drivkraft och att kunskap ska vara till omedelbar nytta 
och att lärandet är processinriktat, var mindre beroende av läroboken och använde läroboken 
mindre. 

Denna syn på lärarens didaktiska uppdelning finns även i svenska studier (Juhlin Svensson, 2000). Här 
visas på minst två stycken typer av inställningar, vad gäller läromedelsanvändning. Det fanns de 
lärare som hade en mer traditionell syn på kunskapsinhämtning, d.v.s. de undervisade traditionellt 
och utgick från läroboken som innehållsmässig utgångspunkt i sin undervisning, medan de andra 
lärarna hade målen och resultaten i centrum; där läroboken bara fungerade som ett av många 
läromedel. En del av de lärare som var frekventa användare av läroboken tyckte att läroboken gav en 
tydlig struktur och bidrog till att man var säker på att man följde läroplanen (legitimerande). 

Ett annat spår att relatera läroboksanvändningen till är lärarens erfarenhet. I Levéns (2003) 
enkätundersökning 2003 så drar han slutsatsen att skillnaden i läroboksanvändningen mellan erfarna 
och mindre erfarna lärare är mycket liten. 

Wikman (2004) finner däremot att obehöriga lärare betraktar läroböcker som en viktig utgångspunkt 
i planeringen av undervisningen, och han sammanfattar det hela med påståendet att ”längre 
utbildning och längre erfarenhet minskar på lärobokens betydelse” (Wikman 2004, s 85). Alltså 
förlitar sig mer erfarna lärare i grundskolans senare år mindre på läroboken i sin undervisning. Även 
Korsell (2007) anser lärarens erfarenhet har betydelse för i vilken grad läromedel blir styrande 
i konsensus med Wikman, men lägger till att det även skiljer mycket beroende av vilket ämne det rör 
sig om. 

Bachmans norska studie jämförde lärarnas utbildning och fann att lärare med lång utbildning 
använder läroböckerna mer än andra lärare. Detta kan sättas i relation till en fallstudie som jämförde 
två lärare med olika väg till läraryrket inom naturvetenskapliga ämnen (Nelson, 2006). Den ena hade 
gått direkt till lärarhögskolan och den andra gått via arbete inom ämnet denne var utbildad i. I slutet 
av första året hade lärarna ändå byggt upp en undervisning som till stora delar var läroboksstyrd. 
Läraren med stora naturvetenskapliga erfarenheter i en tidigare karriär, upplevde det som svårt att 
omsätta sina kunskaper i en klassrumssituation. Den andre läraren kände att hon inte hade tillräckliga 
kunskaper inom naturvetenskapen för att kunna bedriva en egen undervisning. 

Skolverket föreslår att läromedlens plats i undervisningen sammanhänger till stor del med lärarens 
pedagogiska grundsyn och didaktiska inriktning (Skolverkets rapport 284, 2006). Vi tror att det är 
säkert stora poster men att det är mer komplicerat än så, andra faktorer som säkert påverkar är syn 
på eleven, skolans tradition, elevgruppens sammansättning osv. 
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Vem väljer läroboken och på vilka grunder 
De kriterier som lärare väger in när de väljer läroboken har undersökts i en enkätstudie av 319 
svenska lärare (Reichenberger, 2014). Undersökningen visar att det i första hand textens 
innehåll som väger tyngst vid valet av läromedel. Förutom textens innehåll har den egna 
erfarenheten av läromedlet stor betydelse, liksom rekommendationer från kollegor. Lärare med 
lång yrkeserfarenhet verkar välja läromedel mer av slentrian. Utställningar, reklam och även 
pris är det som har minst betydelse för val av läromedel. 

Skolverkets rapport (2006) tar upp skolans ekonomiska resurser, lärarnas egen kompetens i 
ämnet och deras pedagogiska grundsyn samt elevernas olika behov och förutsättningar som de 
faktorer som störst andel av lärarna upplever är viktiga för val av läromedel. En majoritet av 
lärarna menar att de i stor utsträckning själva kan påverka vilka läromedel de ska använda sig 
av, förutsatt att det inte kostar för mycket. 

Enligt Juhlin-Svenssons (2000) undersökningar i gymnasieskolan från mitten av 1990-talet var 
den klart dominerande traditionen att ämneskonferensen valde ett primärt läromedel, elevens 
lärobok, som skulle användas i undervisningen av alla i ämnet eller i årskursen. Skolans 
ekonomi visade sig vara en viktig ramfaktor för valet av en gemensam elevens bok. 

Gymnasieelevernas roll i valet av läromedel var indirekt såtillvida att lärarna i diskussionerna 
på ämneskonferenserna hänvisade till elevernas reaktioner på olika läroböcker. Ibland 
diskuterades de också i klasserna. Valet av lärobok skedde inte explicit i förhållande till lokala 
kursplaner utan var ett konsensusbeslut om det för de undervisande lärarna ”bästa” läromedlet 
(Juhlin Svensson, 2000). 

Den norska undersökningen som rapporteras i Bachmann m.fl. (2005), gäller grundskolenivån, 
ger en bild av de norska lärarnas sätt att välja läroböcker som liknar den som Juhlin Svensson 
(2000) ger av svenska gymnasielärares. Fler än hälften av de lärare som besvarade enkäten 
anger att en lärobok valdes av lärarlaget i ämnet. En av fem anger att den valdes av den enskilde 
läraren. Men lika många vet inte hur läroboken valdes, vilket författarna påpekar tyder på att 
det finns få formella strategier för att välja den så viktiga läroboken. Lärare använder 
förlagsproducerade läromedel mer frekvent när ämneskonferensen väljer än när den enskilda 
läraren har större möjlighet att själv påverka valet (Juhlin-Svensson 1998). 

Lärares attityder mot läroboken 

Det finns en rådande norm för lärares läromedelsanvändning i den didaktiska diskussionen. Det 
mest pedagogiskt inkorrekta är att som lärare bedriva ”traditionell läroboksstyrd undervisning” 
(Korsell, 2009). Flera lärare som Korsell har intervjuat har på ett urskuldande sätt pratat om detta 
med ”läroboksstyrning” när det gäller deras egen läroboksanvändning – speciellt i matematik och 
engelska. 

Vi har t.o.m. hittat platsannonser på platsbanken där de söker 
lärare till grundskolans senare år i en stad på västkusten. ”Vi 
förväntar oss att du kan se bortom läroboken. Du är kreativ och 
tycker att det är intressant att fånga upp ungdomars intresse i din 
undervisning.  Vi söker dig som uppmuntrar till kreativa 
undervisningsformer” (platsannons 2016-10-24). Här tolkar vi det 
som att attityden mot läroboken som undervisningsmedel är 
negativ. 

Wikmans (2004) studie visade att de lärare som använde läroboken till 
stor del upplevde att ”den styr undervisningen för mycket”. Att detta frekventa användande 
av läroboken kombinerat med en form av smutskastning av läroboken i en offentlig 
undersökning kan tyckas motsägelsefullt. 
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Hemmi och Kornhall, (2015) tycker sig också se en negativ attityd mot läroboken och de skriver i en 
debattartikel i DN ”Framtidens skola behöver en strategi för läromedel” (2015-04-06) att läroböcker 
nästan blivit något fult som lärare helst ska klara sig utan. De menar att lärarstudenter har får lära sig 
att vara kritiska till användning av läroböcker. De menar att detta måste vända och hänvisar till en ny 
brittisk studie, ”Why Textbooks Count. A Policy Paper” skriven av Tim Oates, som visar att länder med 
goda skolresultat ofta satsar på läromedel av hög kvalitet. 

Just denna tvetydighet i lärares negativa attityd men att det bara rör sig om under 2% av lärarna som 
inte använder sig av läroböckerna är intressant och väldigt bekymmersamt då det blir en stor 
kulturkrock när det lärobokslösa utopin inte stämmer med verkligheten där läroböckerna fortfarande 
har en stark ställning (Ammerts, 2011). 

Allmänna attityder mot läroboken 

Även vi har hittat många examensarbeten med negativ attityd till läroböcker har detta speglas i 
följande citat ”Några … kommer säkert att lyckas men risken finns att alltför många kommer fortsätta 
med läroboksstyrd, prestationsinriktad undervisning, kanske inte för att de själva vill det utan för att 
de blir fångna i systemet” (Granberg, 1999, s. 20) eller: ”Under lärarutbildningen … har vi fått ta del 
av tips och idéer om hur vi kan utforma undervisningen främst utifrån att använda annat material än 
en lärobok” (Andersson & Rask, 2012, s. 4). Detta skapar spänningar mellan lärares professionella 
verklighet och lärarutbildningarna. Vidare ges läromedel ofta en negativ klang i den allmänna 
skoldebatten och ses inte som en självklar resurs i undervisningen eller som en viktig faktor för 
undervisningens kvalitet. 

Korsell (2009) är kritisk till hur läromedlen behandlas i olika pedagogiska forum såsom Kritisk 
Utbildningstidskrift, Pedagogiska magasinet, Skolverket, Skolinspektionen, Dagens Nyheter och till 
och med kurslitteratur i lärarutbildningen. Det är det märkligt att hela läroboksgenren dras över en 
kam, ofta i ordalag som “styrd, obegriplig, tragglade, innehållslösa”, osv. Läroboksanvändningen i 
ämnet engelska kritiseras i Skolverkets rapport 284 Läromedlens roll i undervisning, eftersom 
läroböcker inte antas ge ”utrymme för att utveckla elevernas förmåga att uttrycka och motivera sina 
egna åsikter” (Skolverket,2006, sid 131). 

Skolans styrning 

Under 1990-talet decentraliseras svenska skolan vilket gjorde att kommunerna fick ett allt större 
ansvar för sina skolor inom sin kommun. Kommunernas huvudansvar blev att förverkliga de 
styrdokument som staten utformat samt tillmötesgå och fördela statens resursfördelningar inom den 
egna verksamheten. Skolan som tidigare varit detaljstyrd blev nu mål-och resultatstyrd. Att 
utbildningens innehållsliga organisation lämnades till kommunerna förändrade samtidigt statens 
kontrollfunktion och därigenom blev uppföljning och utvärdering betydande i upprätthållandet av en 
likvärdig skola (Nordin 2012:179). I och med Lpo 94, och betoningen av mål-och resultatstyrningen, 
förväntades lärarna nu ha ett mer professionellt ansvar för att själva kunna ta ställning i 
läroplansteoretiska frågor genom att kunna uttolka ”mål, urval av stoff och organisering av kunskap 
för undervisning, lärande och bedömning” (Forsberg 2012:225) 

I den tidigare läroplanen Lpo 94 fanns en målstyrningsprincip med mål att styra mot och mål att 
uppnå, och argument fördes för att skolan uppdrag skulle bli tydligare och ha mer preciserade mål 
för att förbättra skolans resultat. En ny läroplan behövdes för att ge lärarna en “tydligare vägledning, 
istället för att vara hänvisade till egna lösningar” (Wahlström, 2015). Sedan läroplansreformen 2011 
så övergavs målstyrningsprincipen för att ersättas med syfte och centralt innehåll där innehållet 
preciseras mer, och på så sätt blir mer lik den gamla läroplansstrukturen från Lgr 80 (Linde, 2012). 
Fortfarande är det stor frihet för läraren att utifrån sin professionalitet planera och styra lektionens 
innehåll och tiden som läggs på de olika avsnitten. 

Då läroplanssystemet för Lgr 11 och Gy 2011 är så resultatorienterat finns det risk för att eleverna 
väljer att ta den enkla vägen till de olika betygsnivåerna och då tränga ut de långsiktiga målen såsom 
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självständighet och kreativitet, långsiktiga mål som är svåra för läraren att analysera. Detta kan i sin 
tur leda till att eleverna arbetar mer med ytinlärning istället för att utforska sin kreativitet i sin 
utbildning (Wahlström, 2015). 

Ett problem som författare till läromedel har är att orientera och balansera alla de krav och önskemål 
som ställs från bland annat ämnesforskning, pedagogisk debatt, den aktuella samhällsdebatten, 
lärarnas och elevernas krav, samt förlagens krav. Samtidigt är en del nyupplagor väldigt lika de gamla 
och det finns en del kritik mot vissa läroböcker om att de inte omarbetas mer i samma takt som det 
har blivit förändringar i kursplanerna (Skolverket 3, 2015). 
 

Teoribakgrund 
Då syftet med vår studie är att studera ett fenomen hur lärarna uppfattar att de använder sig av 
läroboken i sin yrkesutövning. Så vill vi använda oss av fenomenografin som forskningsansats. 
Fenomenografin är den övergripande teorin om hur verkligheten uppfattas och utifrån den kan det 
generaliseras fram en variationsteori. Under denna teori ligger ramfaktorteorin och läroplansteorin 
som begränsande faktorer för lärarna som grupp. Didaktiken är sedan den enskilde lärarens val och 
övertygelse. 

De data vi får fram analyseras både kvalitativt och kvantitativt med grunden i fenomenografin och 
med tankar till ramfaktorteorin, läroplansteorin, och didaktik som val. 
 

 

  
 

 
Figur 1. Genom enkätundersökning som metod upprättas data som behandlas och analyseras och 
visar fenomenet som ett resultat (inspirerad av Rodney Åsberg, 2001 s. 274). 

Fenomenografi 

Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon kan härledas ur 
det grekiska substantivet phainomenon som betyder ”det som visar sig”. Grafia kan betyda ungefär 
att ”beskriva i ord eller i bild”. Sammansättningen av det två delarna leder således fram till att 
fenomenografin “beskriver det som visar sig” (Starrin och Svensson 1994, s. 112). 

Fenomenografin är primärt en forskningsmetodisk ansats som kommer ur fenomenologin. 
Fenomenologin studerar fenomenet medan fenomenografin studerar uppfattningarna av 
fenomenet. Den har som metod utvecklats på pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet 
från 1970-talet av Marton (Stensmo, 2002). Fenomenografin är en avbildande, beskrivande ansats. 
Med detta förstår vi bland annat, att metoden inte gör anspråk på att avtäcka hur något “egentligen” 
är, utan främst intresserar sig för att förstå hur något kan vara i ett rent mänskligt perspektiv. 
(Kroksmark, 2007) 

Fenomenografin är induktiv, vilket innebär att forskningen görs förutsättningslöst (som möjligt) och 
resultaten leder till att det kan dras generella slutsatser om det studerade och undersökta objekten. 
Motsatsen är deduktiv ansats, där forskaren formulerar en teori om fenomenet för att sedan pröva 
teorins giltighet i de avgränsade enskildheterna Fenomenografin strävar efter att bilda kunskap om 
den konkret uppfattade verkligheten. 
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Fenomenografin har utvecklats till variationsteori och söker efter variationer i människors 
uppfattningar, varje enskild uppfattning inordnas i en beskrivningskategori (Kroksmark, 2007). 
Kategorierna samlas till sist i en helhet som beskriver hur människor i kollektiv mening uppfattar det  

studerade innehållet. Fenomenografin talar om det totala utfallsrum som samtliga utsagor och 
beskrivningskategorier gemensamt bär upp. Därmed gör fenomenografin generella anspråk genom 
att uttala sig om hur människor (i generell mening) uppfattar ett speciellt innehåll i livsvärlden. 

Vi har gjort en empirisk undersökning av ett fenomen, hur lärare uppfattar att hen använder 
läroboken i praktiken. Fenomenografisk metod förespråkar en öppen intervju som 
datainsamlingsmetod medan vi använder oss av enkät. Trots detta anser vi att denna studie grundar 
sig i fenomenografisk forskningsansats, då vi undersöker lärarnas uppfattning av hur de använder sig 
av boken. 

Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en teori inom det skolvetenskapliga och pedagogiska området som arbetades 
fram av Dahllöf 1967 (Lundgren, 1999). Teorin bygger på att undervisningsprocessen påverkas, den 
möjliggörs eller begränsas, av de ramar som yttre faktorer skapar och som ligger utanför lärarens 
direkta kontroll. Ramarna ger därför ett utrymme för en viss process, de ger eller ger inte 
möjligheter, och är inte orsaker till en viss verkan. Ramarna behöver därför kunna anpassas för att 
möjliggöra de processer som har ett tydligt mål. Dessa ramar påverkar därför vad som går att 
genomföra i undervisningen och därmed resultatet av denna undervisning (Lindblad, 1999). 

Skolans ekonomi kan ses som en ramfaktor när det handlar om hur undervisningen påverkas på 
skolan inte minst genom vilka läromedel, vilka artefakter, som finns tillgängliga i klassrummet 
(Lindblad, 1999). Lärarens erfarenhet och ämneskunskaper är även de ramfaktorer i undervisningen. 
Beroende på hur trygg läraren är i sina undervisningsmetoder och i sin ämneskunskap kan lektioner 
skilja sig mycket i sitt upplägg och innehåll, och vidare i vad som lärs ut till eleverna. Till följd av 
lärarens olikheter i erfarenhet och ämneskännedom kan läroboken komma att bli en viktig ramfaktor 
i klassrummet. 
 

Figur 2. Exempel på olika ramfaktorer som påverkar läraren i dess undervisning. 

I vår studie vill vi se vi hur lärare som grupp är styrda av olika ramfaktorer utöver läroplanen som 
kommer nedan. Hur de som grupp är styrda att anpassa sig efter yttre faktorer som de inte styr över 
och därifrån måste göra ett av val av vilka läroböcker som ska köpas in och sedan hur de vill använda 
sig av dem. I vilka sammanhang/undervisningsmoment använder de läroboken och vilka fall gör de 
det inte. 

Läroplansteorin 

Läroplansteorin är en av ramarna i ramfaktornsteorin och den har utvecklats till att analysera 
skolans relation till samhället, skolans konkreta styrning samt läroplaner och undervisningsprocesser 
i klassrummet (Wahlström, 2015). 

Läroplansteorin är en teori om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära ut i skolan. Vilka 
mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att ett visst innehåll ska lyftas fram. (Linde,  
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2012). Lundgren (1989) skriver i sin bok Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori 
att man kan dela upp läroplansteori i tre nivåer. Den första nivån riktar sig till hur värderingar, 
kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras. Nivå nummer två avser frågor kring det konkreta 
styrandet av en utbildning och hur läroplaner utvecklas. Den sista och tredje nivån ämnar hur 
läroplanen gestaltas i utbildningen. Dessa tre nivåer nyanseras genom att benämnas som olika 
arenor i boken Utbildningsreformer och politisk styrning (Lindensjö och Lundgren, 2014). De olika 
arenorna benämns som formuleringsarenan, transformeringsarenan och den tredje arenan; 
realiseringsarenan, den arenan innebär hur målen realiseras i undervisningen. 

Läroplansteorin hjälper oss att se relationen mellan skola och samhälle, vad som påverkar lärarna 
i deras val. Skolan är en professionell organisation och lärare äger av tradition rätt att själv bestämma 
hur undervisningen ska bedrivas, och hur läroboken ska utnyttjas (Lindensjö och Lundgren, 2000). 

Vårt arbete riktar sig mot realiseringsarenan, se ovan. Hur lärare som grupp är styrda av läroplanen 
och därifrån måste göra ett val hur de vill använda sig av läroboken. 
 

Didaktik 

Termen didaktik är en latinisering från grekiskan och används i modernt nordiskt och europeiskt 
språkbruk för att beteckna ett specifikt forsknings- och undervisningsområde: läran om undervisning; 
undervisningslära; undervisningens och inlärningens teori och praktik (Kroksmark, 2007). 

“Didaktik handlar nämligen om förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper andra 
människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna sig viktiga kunskaper och 
färdigheter för att kunna handla övervägt och klokt” (Kansanen Hansén Sjöberg & Kroksmark, 2011, 
s 29). 

Ett rimligt krav på didaktisk forskning är att den handlar om undervisning. Forskning om inlärning, 
kognition, minne och glömska kan därför endast betraktas som didaktisk om den explicit relateras till 
undervisning (Bengtsson, 1997). 

Sedan mitten av 1980-talet har didaktiken i Sverige vuxit i omfattning och betydelse, men den är 
huvudsakligen deskriptiv. Englund har utvecklat den läroplansteoretiska riktningen i ett sociopolitiskt 
perspektiv där undervisningens värden och normer tematiseras, det har handlat mest om deskriptiva 
undersökningar. Inom den fenomenografiska traditionen är det framför allt Kroksmark som har 
arbetat med didaktiska frågor, huvudsakligen utifrån historiskt material, men undervisningens 
normer har inte inkluderats i hans forskning (Bengtsson, 1997). 

Didaktiken handlar om undervisningens och inlärningens teori och praktik. Den berör både de 
teoretiska utgångspunkterna och den konkreta undervisningen. Inom didaktiken ställs frågorna 

 vem som skall lära sig 

 vad man skall lära sig 

 när man skall lära sig 

 med vem man skall lära sig 

 var man skall lära sig 

 hur man skall lära sig 

 genom vad man skall lära sig 

 varför man skall lära sig 

● för vad man ska lärasig 
(Jank och Meyer, 1997) 
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I ett klassrum förvandlas didaktiska teorier till en praktisk verksamhet. Med hjälp av frågorna vad? 
när? hur? och varigenom/varför? kan den didaktiska teorin upptäcka vad de sociala ramarna och 
normerna kräver av eleverna. Lärare som inte vill se den samhällskonstruktiva sidan behöver endast 
ägna sig åt hur? och vad? 

Läroplansteorin länkas ihop med ämnesdidaktiken genom att sätta in den didaktiska triangeln i en 
läroplansram, ta ett större samhällsperspektiv i problematiseringen av undervisningens innehåll och 
framställning. Undervisningen påverkas alltså av elevernas och lärarnas identiteter, erfarenheter och 
om undervisningens innehåll (Wahlström, 2015). Detta har lett fram till den utvidgade didaktiska 
triangeln, se figur 3. samhällssyn. Därmed handlar didaktiska frågor både om att få en förståelse av 
de erfarenheter som personer som ingår i lärandemiljöer (läroboksförfattare, lärare och elever) har 
och av deras åsikter  

 

Figur 3. Den utvidgade didaktiska triangeln (modifierad) (Wahlström, 2015). 

De didaktiska resonemangen överensstämmer i allra högsta grad med läromedelsanvändning, 
eftersom det lätt kan relateras till nyckelorden innehåll, undervisning och lärande (Skolverkets 
rapport 284, 2006). Läromedlens plats i undervisningen sammanhänger till stor del med lärarens 
pedagogiska grundsyn och didaktiska inriktning. 

Det finns olika sätt att se på lärarens roll i undervisningssammanhang (Wahlström, 2015). Det 
finns en inriktning där läraren är professionell nog att bestämma innehåll själv certifierad, 
bemyndigad att utföra en viss uppgift med stöd av sin utbildning och erfarenhet. Lärarens uppgift 
att implementera ämnesinnehållet genom sin undervisning. Sedan finns det en inriktning där 
läraren ses som licensierad att föra vidare läroplanen, en person som är bemyndigad att utföra 
en viss uppgift med en styrning från läroplanen. Det är skolsystemet som på en institutionell 
nivå ska ansvara för att läroplanens innehåll som följs och styr undervisningsmomenten i ett ämne. 
Undervisningens innehåll är förutbestämt, läraren ska implementera ämnesinnehållet genom sin 
undervisning. 

I vår studie tittar vi på lärarens didaktiska val av hur de väljer att använda sig av läroboken i 
undervisningen. Hur lärarens erfarenhet påverkar valet som de gör. Vi jämför de fasta svaren med 
de öppna kommentarerna för att se hur den enskilde lärarens didaktiska syn påverkar. Vi har 
valt att begränsa oss till läroboken även om det är många olika artefakter som används i 
undervisningssyfte. 

  



16  

Läroboken som artefakt 

Artefakter är materiella redskap innehållande kunskap för både undervisning och lärande, som ska 
passa både student och lärare. Artefakter kan röra allt mellan museer, kartor, filmer, reportage och 
inte minst läroböcker (Selander, 2003). De kan ses som fysiska former av tänkande som människor 
kan bygga in sina idéer i och på så sätt sedan kunna använda som resurser för att förstå och tolka 
omvärlden (Säljö, 2014). Artefakterna finns för att underlätta vårt tänkande om världen då de kan 
fyllas med all den information som annars hade varit svårt att hålla aktuellt i minnet. Artefakter blir 
då ett hjälpmedel för att kunna organisera våra tankar, som minneslappar där vi kan samla den  

kunskap som annars hade försvunnit utan att ständigt hållits aktuellt i våra tankar (Jakobsson, 2012). 
I alla artefakter blandas fakta med fostran och normer och det är skolans uppgift att med hjälp 
av artefakter i undervisningssammanhang lära ut nya kunskaper, men även vad som räknas som 
kunskaper. 

Artefakter används för att studera och förstå vår omvärld, och innefattar både läromedel och 
hjälpmedel (Selander, 2003). Artefakterna förändras och förfinas hela tiden och därför kommer 
människans kunskaper och tänkande på motsvarande sätt utvecklas med dem. Inom skolans 
undervisning kommer förutsättningarna, eller ramarna, förändras allt eftersom läroböckerna fylls 
med nya kunskaper och eftersom människan handlar med hjälp av artefakter kommer även gränsen 
för hennes kunskapsförmåga att flyttas. Läroboken kan bli för eleven så som käppen är för den blinde; 
ett sätt för att kunna läsa och förstå sin omgivning (Säljö, 2014). 

Läroboken som artefakt har fått en stor roll som kunskapsförmedlare i klassrummet, men beroende 
på bland annat dess innehåll och utformning kan den påverka hur och om läraren väljer att använda 
den i sin undervisning. 

Metod och genomförande 
Vi har valt att använda oss av enkätundersökning då vi ville nå ut till så många biologilärare som 
möjligt, för att öka generaliserbarheten i analysen. Vi har använt oss av Google formular, som är ett 
Googlebaserat program som är anpassat för enkätundersökningar. Det nås av respondenterna 
genom en länk och är helt anonymt. Det går att ha både frågor med fasta svarsalternativ och öppna 
frågor. Det är ett väldigt enkelt och strukturerat program, som ändå ger ett proffsigt och individuellt 
intryck. 

Enkät som metod 

Enkät är en metod där respondenterna själva besvarar en uppsättning av frågor. Det är lämpligt att 
använda sig av enkätundersökning när man vill undersöka hur vanligt ett fenomen är och vid 
undersökningar om attityder (Dimenäs, 2007). Det är ett sätt att kunna se samband mellan olika 
bakgrundsfaktorer och företeelser. Enkätens styrka är att kunna samla in svar från många 
respondenter på kort tid, och möjligheten att enkelt kvantifiera svaren. Vidare går det att undvika 
den så kallade intervjuareffekten som innebär forskares påverkan på respondenten vid en intervju. 
Ännu en fördel är att respondenterna själva kan välja när, hur och var de vill besvara enkäten. En risk 
är att det är lätt att undvika att svara och att svarsfrekvensen blir låg och därmed inte går att dra 
några slutsatser mer än om de specifika respondenterna. I och med att vi döpt enkäten till 
“Lärobokens användning” så riskerar vi att gå miste om svar från de som resonerar att de inte har 
något att säga om det för de använder ändå inte boken. 

I vår enkätundersökning har vi ställt enkla och konkreta frågor (Ejlertsson, 2014). Vi har valt att ha 
mest fasta svarsalternativ då det med öppna frågor blir svårt att kvantifiera svaren och se tendenser. 
Dock har vi ett antal öppna frågor för att inte styra svaren mot förväntade utan få en chans att få 
fram det oförutsägbara. Det är inte bara viktigt med bra frågor utan enkäten bör även ha en 
tilltalande layout. 
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Se bilaga med hela enkäten. 

Urval av respondenter 
Vi har använt oss av webbsidan http://allastudier.se/utbildningar/ och därigenom har vi sökt upp alla 
gymnasieskolor i Sverige som erbjuder det naturvetenskapliga programmet, då det endast är de som 
har ämnet biologi på normaltimplan. Efter det har vi skickat e-post till den ansvarige rektorn som i sin 
tur skickat länken och missivet till enkätundersökningen vidare till lärare som undervisar i biologi. 
Detta gör att undersökningen blir helt anonym och frivillig. Det innebär även att det endast kommit 
svar från de som har en intresserad rektor och själva är intresserade av att delta. Bortfallet blir större 
ju längre kedja den måste passera. Vi har kontaktat upp mot 200 skolor och fått 98 svar, och då 
vi inte vet hur många biologilärare som har fått tillgång till länken kan vi heller inte säga något om 
hur stort bortfallet har blivit vilket kan ses som en svaghet i vår undersökning. Vi har haft vår 
enkätundersökning tillgänglig som ett Google formular mellan den 19:e september och 9:e oktober 
2016. Då undersökningen har en hög grad av anonymitet, vi vet inte vem som svarat, så har det inte 
varit möjligt att skicka ut påminnelsebrev utan vi har fått förlita oss på att de som fått länken svarar. 
Vi fick in svaren snabbt efter att vi skickat ut förfrågan och svaren har varit seriösa och de flesta har 
svarat på alla frågor. 

Etiska aspekter 
De forskningsetiska principerna, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2015) har följts i denna undersökning. Vi har varit tydliga i vårt 
missiv (följebrev till enkäten) om vårt syfte med studien och hur svaren ska redovisas. 
Respondenterna har medverkat av fri vilja och de har informerats om sin anonymitet och de har haft 
möjlighet att ändra i sina svar under besvaringsprocessen. Vi har designat enkäten så att det är 
möjligt att hoppa över frågor om det varit önskvärt. 

Resultatredovisning och analys 
Nedan följer en sammanslagning av resultat och analys, vi redovisar de svar vi fått och direkt följer en 
analys av data. Procenten i resultatredovisningen är avrundade till närmaste heltal. I vår studie fann 
vi inget samband ur ett genusperspektiv. 

Vi har använt oss av metodtriangulering som är en kombination av kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Vi har analyserat våra svar och jämfört de fasta svaren med de öppna fritextfrågorna. 
Därifrån har vi sett på hela gruppen och deras olika uppfattningar i hur de använder läroboken och 
som då blir variationsgrupper. Ibland har vi varit styrda av våra frågor och satt de variationsgrupperna 
utifrån frågeställningen. Därefter har vi inom gruppen försökt identifiera de viktigaste ramfaktorerna 
som styr läroboksanvändandet och hur den enskilda läraren sedan väljer sin egna personliga didaktik. 
 

Tabell 3. De olika teorierna vi använt oss av och på vilken nivå. 

 

 

Nivå för analys 

 

Teori 

 

Variationer i uppfattandet av läroboksanvändning 

 

Fenomenografi 

 

Vad lärare som grupp påverkas av 

 

Ramfaktorteorin, läroplansteorin 

 

Hur lärare som enskild individ väljer att använda boken 

 

Didaktik 

 

Undervisningsmoment där läroboken används mest och minst 
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I denna frågeställning var de flesta, om inte alla, respondenterna överens. Vi har delat in 
läroboksanvändandet i tre olika grupper av moment; vid läxor och prov, under lektion och eget- 
respektive grupparbete samt praktiska övningar såsom laboration och exkursioner. 

De undervisningsmoment där lärarna i enkäten använde läroboken som mest var vid prov, 
lektionsplanering och när de gav ut läxor. På frågan om hur de använde sig av boken, svarade 70 
stycken av de 98 lärarna att de “Alltid” eller “Oftast” använde sig av boken vid prov (varav 27 på 
“Alltid”). 

61 stycken (varav 11 “Alltid”) använde den vid lektionsplanering och 50 stycken, också här 11 på 
“Alltid”, när de gav läxor. Även när lärarna fick svara med egna ord på frågan “I vilka sammanhang 
används läroboken som mest?” så svarade de flesta att de just använder den mest vid prov, läxor och 
lektionsplanering, eller som två lärare skriver: “Som en grund i planering och undervisning” och “Som 
hjälp att välja ut kunskapsstoff till undervisning och prov”. 

I kontrast till detta används boken som minst vid praktiska övningar så som exkursion och laboration 
med hänvisning till kommentarer så som att det saknas “Naturvetenskapligt arbetssätt” och boken 
används som minst “För att lära sig tänka naturvetenskapligt”.  

 

Figur 4. Diagram över mycket hur lärarna anser sig använda läroboken på en skala 1–5. 
 

Då frågeställningen handlar om lärobokens användning så delar vi in respondenterna i tre grupper 
som har utgångpunkt i de olika momenten i undervisningen; vid läxor och prov, under lektion och 
eget- respektive grupparbete, samt praktiska övningar såsom laboration och exkursioner.  De 
moment där de använder sig av boken mest är vid prov och läxor och som minst används boken i de 
praktiska momenten exkursion och laboration. 

Läroboken kan ses som en ramfaktor och har en legitimerande funktion såsom beskrivet av Wikman 
(2004) där han konstaterar att detta är den dominerande lärstilen. Detta tyder på att i denna fråga är 
respondenterna samstämmiga i sitt didaktiska val. 

När vi emellertid läser frisvarsalternativen så ser vi en starkare tendens åt att lärarna ser sig som mer 
fria kunskapsförmedlare än läroplansförmedlare. De säger sig använda sig av boken som mest vid 
“Bredvidläsning för att få ytterligare en vinkel”, det tolkar vi som att de vill att eleven ska få ett större 
perspektiv på inlärningen. De flesta av lärarna verkar ha detta synsätt i kommentarerna men svarar 
att de använder boken som mest till prov och läxor i fastsvarsfrågorna. Detta stämmer med Wikmans 
studie där han kom fram till att lärare gärna smutskastar läroboken trots att de använder den 
frekvent. 

Boken används som mest av eleverna hemma vid läxor och inför prov och minst vid praktiska 
övningar. Detta ställer helt andra krav på hur läroboken bör vara utformad gentemot om det var 
lärarna som använde den mest. För att läxor ska vara meningsfulla så måste eleverna kunna jobba 
med den själva och finna svar utan hjälp av läraren. Detta finns det vetenskapliga belägg för 
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konstaterar Holliday (2001) i en artikel där han sammanfattar litteratur om läxornas betydelse för 
lärande. 

Användandet av läroboken om läraren anser sig varit delaktig i valet av den 

I undersökningen av den här frågeställningen har det kommit fram tre olika undergrupper; lärare 
som själva valt sin lärobok, lärare som inte varit med i valet av läroboken och lärare som valt lärobok 
tillsammans med ett lärarlag. 

Jämförelse av läroboksanvändning mellan de lärare som själva valt sin lärobok och de lärare som 
inte var med när lärobok valdes. 

Av de lärare som valt läroboken själva, 26 av 98, är det färre som säger sig använda sig av boken 
"Sällan" eller "Inte alls" när de ger läxor, 17 %, jämfört med dem som inte var med och valde bok, 18 
av 98, 24 % (hela gruppen 17 % “Sällan”, ”Inte alls”). Av de som valde bok själva är det även 9 % som 
säger sig “Alltid” använda boken när de ger läxor, samtidigt som det inte var någon alls av de som 
inte valde bok som svarade detta. 

På frågan om eleverna får läxor som direkt hänvisar till boken var det hos den lärargrupp som inte 
varit med vid valet av lärobok flest som sade sig använda boken “Sällan” eller “Nej”, 47 %, respektive 
39 % bland läroboksväljarna. Det var även fler som valde “Alltid” hos de som valt lärobok själva 
jämfört både med de som inte valt och med hela gruppen. De som inte varit med i valet av lärobok 
använde boken mindre än snittet, samtidigt som de som valt lärobok själva använde den mer än 
snittet. Av detta kan man dra som slutsats att de lärare som själva får välja läroboken använder den 
mer än de lärare som inte varit med och valt, när det kommer till att ge eleverna läxor. 
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Figur 5. Hur stor del av lärarna som ger läxor där de hänvisar till boken. 

 
Överst hur det ser ut i hela gruppen. Nere till vänster hur lärarna som valt boken själva fördelar sig. 
Nere till höger hur lärarna som inte fått välja bok fördelar sig. 
När det kommer till prov är det ganska jämt gällande användningen av läroboken. Av de lärare som 
själva valt sin lärobok svarar 70 % "Alltid" eller "Oftast", jämfört med 71 % av de som inte varit med 
och valt lärobok, om de använder läroboken vid planering av prov. Det är dock 5 % fler av 
läroboksväljarna som kryssat i "Alltid", än de som inte valt, så denna grupp använder således läroboken 
mer vid prov. Det är även färre av dem som inte valt lärobok som använder denna vid prov, 18 % 
säger sig använda läroboken "Sällan" eller "Inte alls" vid prov jämfört med 13 % hos läroboksväljarna. 
Också när det kommer till lärarens uppfattning om elevernas användande av läroboken inför prov är 
det färre av de lärare som inte valt boken, jämfört både med de som själva valt bok och gruppen 
som helhet, som tror på att eleverna använder läroboken då. 

Även vid planering av lektioner använder de lärare som själva valt lärobok den mer; över hälften av 
dessa svarar att de använder den “Alltid” eller “Ofta”. Av de lärare som inte varit med och valt 
lärobok är det istället tvärtom, över hälften har svarat att de använder läroboken “Ibland” eller 
“Sällan” vid lektionsplanering. 

Över lag verkar de lärare som själva valt sin lärobok också använda den mer, samtidigt som den 
används mindre av de lärare som inte varit med och valt sin lärobok. Detta syns även när man jämför 
med snittet ur den stora gruppen; att de lärare som själva valt lärobok använder den mer än snittet, 
och vice versa. När man sedan jämför kommentarerna från lärarna som själva valt lärobok och de 
som inte var med vid valet så verkar fler av de som själva valt boken också vara nöjda med den, 
jämfört med knappt en tredjedel bland de som inte varit med vid valet. 

Det verkar inte finnas något sammanhang som binder ihop personerna i gruppen med lärare som valt 
lärobok själva och den grupp med lärare som inte varit med i valet av lärobok. De är av blandad ålder, 
med olika lång erfarenhet som lärare, har gått olika vägar i utbildningen för att bli lärare och har 
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ett blandat antal biologilärare som kollegor. Det enda som är genomgående i grupperna är att de 
själva valt, respektive inte varit med och valt, den lärobok de använder som stöd för sin undervisning. 

Slutsatsen av detta blir således att när det kommer till de lärare som själva valt sin lärobok, jämfört 
med dem som inte varit med vid valet av denna, så verkar de som själva valt lärobok vara mer nöjda 
med den och använder den mer vid lektionsplanering och vid läxor och prov. De har även en större 
tro på att också eleverna använder sig av boken inför prov, än vad lärarna som inte valt läroboken 
har. De lärare som kan välja sin lärobok själva har större möjlighet att välja en bok vars innehåll de 
bäst tycker passar deras undervisning och kan då komma att använda den mer. De lärare som av 
olika skäl inte varit med vid valet av lärobok har istället inte haft möjlighet att välja en bok som 
passar dem och deras undervisning bäst och använder den också mindre. De använder boken mindre 
och känner sig även mindre styrda av den. Detta representeras av ett citat från en lärare som inte 
varit med i valet av lärobok; ”Jag tycker att läroboken är ett bra stöd, men den styr inte hur jag 
jobbar med ett ämnesområde, eller i vilken ordning vi jobbar med olika områden”. 

Lärare som valt lärobok tillsammans med ett lärarlag, 53 av 98 

Av de lärare som svarat att de valt lärobok själva känner alla att de kan påverka valet av lärobok. Av 
de lärare som inte var med och valde svarar 35 % att de kanske eller inte vet om de kan påverka valet 
av lärobok. Bland de lärare som valde läroboken tillsammans med ett lärarlag svarar 3 av 53, 6 %, att 
de kanske kan påverka valet av lärobok. 

I gruppen som valt med lärarlag är det flest personer som tycker att rekommendationer från kollegor 
är helt avgörande i valet av lärobok. I hela enkätundersökningen är det 7 personer som har kryssat 
i “Helt avgörande” på frågan om hur mycket de anser rekommendationer från kollegor påverkar 
valet av lärobok och 5 av dessa tillhör just gruppen som har valt lärobok tillsammans med lärarlag. 
Att kollegornas rekommendationer har så pass stor påverkan kan ha att göra just med att dessa 
lärare valt lärobok tillsammans med andra lärare i ett lärarlag. Dessa lärare har också flest andra 
biologilärare på sin skola, jämfört med de som inte valt lärobok och de som valt lärobok själva, vilket 
kanske kan bidra att just kollegornas rekommendationer klassas så högt. Av de som svarade att 
de hade mer än 5 stycken biologilärare, inklusive sig själv, på den skola de arbetar på så hade 17 
stycken av dessa totalt 22 stycken valt lärobok tillsammans med ett lärarlag. 

Vid lektionsplanering är det fler som använder läroboken bland de som valt den med lärarlag än 
de som valt själva eller inte alls (72 % har kryssat i “Alltid” eller “Oftast”, jämfört med 64 % och 47 
%). Även vid användning av läroboken inför prov är det gruppen som valt lärobok med ett lärarlag 
som också använder boken mest. De tror även mer på att eleverna använder boken inför prov, 
även om det är mycket jämnt mellan dem och de som valt boken själva, det är dock fler av de som 
valt lärobok med lärarlag som kryssar i “Alltid” jämfört med de som valt lärobok själv. Också 
vid läxor som hänvisar till boken är det fler som ger ut detta från de lärare som valt lärobok med 
lärarlag, 43 % har svarat att de “Alltid” eller “Oftast” ger läxor som hänvisar till läroboken, jämfört 
med 27 % hos de som valt själva och 28 % hos de som inte varit med om valet. 

De tre fenomenografiska undergrupperna definierar vi som: 1) Lärare som själva valt sin lärobok, 2) 
Lärare som inte varit med I valet av läroboken och 3) Lärare som valt lärobok tillsammans med ett 
lärarlag. 
 
I det stora hela verkar de lärare som valt läroboken tillsammans med ett lärarlag använda den lika 
mycket eller mer än de lärare som valt lärobok själv, särskilt om de har många andra biologilärare 
som kollegor. Detta överensstämmer med Juhlin Svenssons studie. Lärarkollegor kan ses som en 
ramfaktor som kan ge en trygghet i användandet av en kollektivt vald lärobok. 

De verkar dessutom nöjda med sin lärobok efter vad de skriver i sina kommentarer, även om flera 
efterfrågar bland annat fler övningsuppgifter, men detta är en genomgående önskan i hela 
undersökningen och efterfrågas i alla olika grupper. Vi tror oss ändå kunna se en likartad didaktisk 
inriktning i läroboksanvändningen hos de som valt lärobok tillsammans med ett lärarlag och har 
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många biologilärare som kollegor; lärarna påverkas av varandra och likriktar sin läroboksanvändning. 
De som valt själva och de som valt med lärarlag kan mer ses som läroplansförmedlare, medan de 
som inte varit med och valt boken alls kan ses mer som fria kunskapsförmedlare och får 
representeras i detta citat “Läroböcker i biologi är väldigt traditionstyngda och lider av att det alltid 
är samma exempel som tas upp […] Det saknas kreativitet, därför är giraffer givna i 
evolutionsundervisningen”. 

Hur lärarens erfarenhet som undervisande lärare påverkar användandet 
av lärobok 

Av de lärare som har svarat på enkäten går det att dela in dessa i grupper efter år av erfarenhet som 
undervisande lärare; 0–5 år, 6–10 år, 11–15 år och över 15 år. Bland de som har erfarenhet 
som undervisande lärare i 0–5 år (6 av 98 personer) har rekommendationer från kollegor i 
valet om lärobok störst påverkan; över hälften, 67 %, har svarat att rekommendationer från 
kollegor är “Helt avgörande” eller “Ganska viktigt”. 

Sedan minskar betydelsen av kollegors rekommendationer med ju längre erfarenhet läraren har. 
Lägst påverkan har kollegors rekommendationer om respondenten har 11–15 års erfarenhet som 
undervisande lärare (27 av 98 personer); 46 % av dessa har svarat “Helt avgörande” eller “Ganska 
viktigt”. Det är också i den här erfarenhetsgruppen som de enda som svarat “Inte alls viktigt” finns. 
När erfarenheten som undervisande lärare överstiger 15 år (44 av 98 personer) börjar kollegornas 
rekommendationer ha större påverkan igen; 55 % har kryssat i “Helt avgörande” och “Ganska viktigt”. 
Det är dock fler procentmässigt bland 0–5 år som svarat “Helt avgörande” än bland 15+, men de med 
0–5 års erfarenhet är också färre i sin grupp. 

  

                         

 

Figur 6. Hur viktigt det är för läraren med rekommendationer från kollegor vid val av lärobok. Till 
vänster gruppen av minst erfarna lärare 0–5 år. Till höger gruppen av mest erfarna lärare 15+ år. 

Vid lektionsplanering används läroboken minst bland de lärarna med 11–15 års erfarenhet, medan 
den är klart avgörande för de minst och mest erfarna lärarna (även om ingen i grupp 0–5 har 
svarat “Alltid” och det istället delas 50/50 på “Oftast” och “Ibland” så finns det inga svar alls på 
“Sällan” eller “Aldrig”, vilket gör att den ändå hamnar på andra plats om hur mycket läroboken 
används för lektionsplanering). 

Vid planering av prov ökar användningen av läroboken med ju mer erfarenhet läraren har och i grupp 
15+ svarade 90 % att de “Alltid” eller “Oftast” använder läroboken vid provplanering. Ser man på de 
som svarat negativa svar så som “Inte alls” eller “Sällan” kommer dock de med 0–5 års erfarenhet på 
andra plats om användandet av lärobok vid provplanering; de har inte svarat några negativa svar. 
Detta speglas även i lärarens tro på elevernas användande av läroboken inför prov, det är ett stadigt 
ökande av de som tror att eleverna använder läroboken ju längre erfarenhet läraren har, med 
undantag för grupp 0–5 som precis som grupp 15+ inte har några negativa svar. 
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Figur 7. Hur läroboken används vid lektionsplanering av två erfarenhetsgrupper jämfört med varandra 
och med hela gruppen. 

Ur ett fenomenografiskt perspektiv kan man skilja ut två olika grupper; 0–5 års plus 15+ års 
erfarenhet som en grupp, och 6–10 års samt 11–15 års erfarenhet som den andra. Det verkar som 
om de med minst och de med mest erfarenhet uppfattar att de använder sig av boken mer än 
resterande grupper. I litteraturen hittar vi många olika sätt att se på hur lärarnas erfarenhet 
påverkar deras läroboksanvändning. Levén skriver om att det är mycket liten skillnad mellan 
erfarna och mindre erfarna. Det konstaterar även vi, de som skiljer sig är mellanskiktet i vår studie, 
som Levén inte verkar ha med som egen grupp. Det verkar genomgående i de studier vi sett att de 
endast skiljer på erfaren och oerfaren och inte har med ett mellanskikt så som vi har. 

De med 0–5 års plus 15+ års erfarenhet förlitar sig även mest på sina kollegors rekommendationer 
och det kan ses som en ramfaktor. Detta kan dock bero på att hos de med över 15 års erfarenhet 
fanns det fler andra biologilärare på skolan än hos de andra erfarenhetsgrupperna, och att de med 
0–5 års erfarenhet kan behöva mer stöd från sina kollegor då de just inte har hunnit skaffa sig 
tillräcklig erfarenhet om bra läromedel. 

Den första gruppen, 0–5 och 15+, anser vi ha en mer läroplansstyrd didaktik där läraren anser sig mer 
som en förmedlare av förbestämda kunskaper, medan den andra gruppen anser sig mer fria i sin 
didaktik och ser sig mer som en ämnesspecialist grundat i citat som “Som ett komplement till det jag 
tar upp”. 
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Sammanfattande diskussion 
När kommer då boken fram? 

I vår studie kom vi fram till att läroboken används som mest vid läxor och prov och som minst vid 
praktiska övningar såsom laborationer och exkursioner. De lärare som valt läroboken i gemenskap 
med sina kollegor använde läroboken mest. Vi såg också att de lärare med minst och mest erfarenhet 
använde boken mer än de som är i mitten av sin karriär. 

I vår första forskningsfråga så skapade vi tre grupper av hur lärarna uppfattar sig som 
läroboksanvändare. De som använder boken till självstudier i form av läxor och prov, de som 
använder boken på lektionerna och enskilda eller grupparbeten och till sist de som använder boken 
vid praktiska moment såsom laborationer och exkursioner. Detta stämmer bra överens med en 
omfattande norsk studie (Bachman m.fl., 2005). I denna studie såg de också att det var i de 
naturorienterande ämnena som lärarna använde läroboken som mest. Vi drog även slutsatsen att 
lärobokens innehåll är den ramfaktor som påverkar undervisningen mest, och att lärarna ser sig 
själva (utläses av fritext frågorna) som kunskapsförmedlare. Den andra frågan rör om det finns ett 
samband mellan att läraren uppfattar att den varit delaktig i beslutet om vilken lärobok som ska 
användas. Här fann vi tre olika grupper. De som valt boken helt själva, de som valt tillsamman med 
kollegor och de som inte alls fått vara med och välja. Här ser vi att de som valt tillsammans med 
kollegor är de som använder boken mest och de som inte alls varit delaktiga använder den minst. 
Detta att de som valt boken själva använder den mindre än de som valt tillsamman ser vi även i 
Juhlin Svenssons (1998) studie. Kollegor verkar viktiga i hur trygga de känner sig med boken och 
därmed använder den mer. De verkar även mer styrda av läroplanen som ramfaktor. De som inte 
valt bok verkar vara mer fria didaktiker styrda av mål och resultat. Vi tror även att lärarens delaktighet 
i valet av boken har en stor betydelse för om läraren känner sig trygg med boken och att de kan 
använda sig mer av den för att den passar deras didaktiska inriktning mer. 
 

Vår sista fråga som rör lärarens erfarenhet som undervisande lärare och hur det påverkar 
läroboksanvändningen. Här bildas två grupper. De som är nya 0–5 års erfarenhet och de som har mer 
än 15 års och de som befinner sig i mellan 6–10 och 11–15 års erfarenhet. De som är ytterligheterna 
är de som använder boken mest, den gruppen är även den som lyssnar till kollegors 
rekommendationer vid val av bok mest. Vi ser det som en viktig ramfaktor, men även läroplanen. För 
mellanskiktet ser vi mer av den fria didaktiken som ser sig mer som en ämnesspecialist än en 
läroplansförmedlare. 
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Tabell 3. Sammanfattning av analysen. Forskningsfrågorna ställs mot teorierna. 

 

Forskningsfråga 

 

 

 

Teori 

Undervisningsmoment där 
läroboken i biologi används 
som mest och minst? 

 

Hur påverkas 
användandet av 
läroboken om läraren 
anser sig varit delaktig 
i valet av den?  

 

Hur påverkar lärarens 
erfarenhet som 
undervisande lärare 
användandet av boken? 

 

Fenomegrafisk 
analys  

Vi bildade tre grupper: 

Prov och läxor-flest 

Under lektion och arbete-
mellan 

Praktiska övningar-nästan 
inga 

Vi bildade tre grupper: 

Inte alls delaktig 

Valt tillsammans med 
lärarlag 

Valt helt själva 

Två grupper bildades: 

0–5 och 15+ resp. 

6–10 och 11–15 

Ramfaktor/ 

Läroplansteori 

Lärobokens innehåll 
viktigaste ramfaktorn. 

 

Kollegor viktigaste 
ramfaktorn  

Läroplansteorin styr 
hos lärarlagen med 
många biologilärare 

Kollegor viktigaste 
ramfaktorn  

Läroplansteorin styr 
grupp 0–5 och 15+ mer än 
den andra 

Didaktisk 
inriktning 

Kunskapsförmedlare mer 
än läroplansförmedlare 
(enligt kommentarer). 

 

De som valt själva och 
de som valt med 
lärarlag är mer 
förmedlare av 
förutbestämda 
kunskaper. 

De som inte valt kan 
ses som mer fria 
didaktiker. 

 

0–5 och 15+är mer 
förmedlare av 
förutbestämda 
kunskaper.  

Mellanskiktsgruppen är 
mer fria didaktiker och 
ämnesspecialister. 

 

Vi har använt oss av svaren från samma 98 lärare men utifrån våra forskningsfrågor har vi ändå fått 
fram flera olika grupperingar. Genom att läsa deras öppna svar har vi kunnat placera in dem i olika 
didaktiska inriktningar. Utifrån detta har vi kommit fram till att lärarens uppfattningar om sin 
läroboksanvändning är komplicerad och ibland kan de komma att säga emot sig själva. Svaren kan 
dra i olika riktningar och ge helt olika resultat, beroende på hur de svarat i de fasta och öppna 
frågorna, vilket kan göra det svårt att analysera enkätsvaren. Vi drar dock den slutsatsen att den 
didaktiska inriktningen som tas är inte konstant utan föränderlig utefter omständigheterna. 
ramfaktorerna som dominerar ändras i olika situationer. 

Didaktiska följder 

Det är viktigt att synliggöra lärobokens användbarhet och inte bara se den som stereotyp och tråkig. 
Det är viktigt att kunna se kopplingen mellan undervisning och examinering. Då läroboken i stor grad 
används vid läxor och prov och då dessa ofta är en stor del av resultaten som bedöms, så kan det 
vara bra om läroboken även användas till undervisning. En nyare studie som gjort i England har visat 
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på att länder med goda studieresultat har ofta använder läroböcker och då av god kvalitet (Oates, 
2014) 

En viktig signal är att boken ofta verkar användas av eleverna till att läsa på inför läxor och prov, 
detta ställer stora krav på att läroboken inte svår att förstå. Nelson (2006) menar att just läroböcker 
i naturvetenskap innehåller fler nya ord/begrepp än vad som är lämpligt jämfört med glosor i 
en språklärobok, och då blir texten svår att läsa med flyt och eleven kan inte skapa sig en förståelse 
för de grundläggande naturvetenskapliga processerna. De naturvetenskapliga böckerna tendera även 
att bli väl detaljrika och helhetsbilden försvinner i detaljerna. 

Vidare kan vi även se denna ovilja att använda läroboken som en signal till läroboksförfattarna att det 
bör finnas en dialog om vad som saknas i boken. Då det i princip inte var någon som använde boken 
vid praktiska moment så är det uppenbart att detta delmoment saknas i böckerna. I de öppna 
frågorna om vad som saknades var de vanligaste önskemålen; bra övningsuppgifter, tips på 
laborationer och bättre koppling till kursplanen. 
 

Metoddiskussion- felkällor 
I varje arbete finns det en risk för felkällor och då självfallet även i vårt. Genom enkätundersökning 
får vi svar på många frågor på ett lättöversiktligt sätt, vi ökar upp antalet respondenter jämfört med 
en personlig intervju. Vi behöver många respondenter för att kunna generalisera utifrån 
fenomenografisk forskningsansats. Även om 98 personer är bra gruppstorlek för att få fram 
jämförbara svar blev ändå ett par kategorier i den stora gruppen något små. Till exempel var det bara 
7 personer i erfarenhetsgruppen 0–5 år som undervisande lärare, vilket kan räknas om något 
litenför att kunna dra ordentliga slutsatser ur en enkätundersökning. Då vi har använt oss av 
Google formular för enkätsvaren har vi inte kunnat påverka färg och form av diagram, något som 
kan göra dem svåra att snabbt läsa av. Om studien skulle upprepas skulle ett annat val av diagram 
vara att föredra. 

Bortfall 

Enkätundersökningen skickades ut till rektorerna på gymnasieskolorna för att dessa sedan skulle föra 
den vidare till sina biologilärare vilket förutsatte att rektorerna verkligen skickade enkäten vidare. 
Det gällde samtidigt att de biologilärare som fick tillgång till enkätundersökningen var intresserade 
nog att lägga tid att svara på enkäten, samtidigt kan det finnas en risk att de lärare som använder 
läroboken mycket också är mer intresserade av att svara på en enkätundersökning om just 
läroböcker. Med fler steg i undersökningsprocessen blir det också fler steg där det kan gå fel och då 
enkäten var anonym gick det heller inte att skicka ut den ännu en gång till just de som inte svarat. 
Därför kan vi inte avgöra bortfallet. 

Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till biologilärare på gymnasiet då vi sett i tidigare forskning att 
läromedelsanvändningen skiljer sig stort mellan olika typer av ämnen och ålder på eleverna. Vi har 
även avgränsat oss genom att inte ta hänsyn till vilken bok som lärarna angett att de använder, detta 
kan ha betydelse för deras användning då vissa böcker är gamla och inte anpassade till Lgy 11. 

Validitet 

Validitetsfrågan handlar om hur säkert forskaren lyckats karakterisera sitt problem i form av 
mätinstrumentet och att det inte mäter något närliggande fenomen. Ejlertsson hävdar att de 
huvudsakliga validitetsbegreppen vid enkätundersökningar där datan ska behandlas kvantitativt är 
kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. 
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Ett sätt att kontrollera kriterievaliditeten hade varit att få respondenterna att skriva dagbok om hur 
de använder boken och se om det överensstämmer med svaren i enkäten, det är genast ett större 
projekt då och inte genomförbart på tio veckor, men för den skull inte intressant. 

Innehållvaliditeten behandlar två olika områden dels att innehållet är korrekt och ger 
respondenterna möjlighet att svara på rätt sätt alla alternativ som är relevanta täcks in, dels att 
studien känns relevant och respondenterna ser en mening med att svara korrekt. Vi har försökt att 
vara tydliga i våra frågor och förklarat i vårt missiv vad syftet med studien varit och angett seriösa 
svarsalternativ. För många av våra frågor har vi även haft ett övrigt som alternativ där respondenten 
kunnat svara med egen formulerat alternativ. 

För att få en god begreppsvaliditet har vi hållit frågorna enkla utan att bli triviala och försökt undvika 
tveeggade ord och formuleringar, trots detta har vi i kommentarerna fått anmärkning på vad vi 
egentligen menat med ex “kvalitet på boken”, innehållet eller papperskvalitet? 

Sammantaget tycker vi att validiteten verkar god och vi har fått in snabba och seriösa svar, vi har 
även haft ett fält på slutet där respondenterna fått skriva fritt om de haft något att tillägga. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten i kvantitativa studier avser hur väl man lyckats mäta eller observera det man haft för 
avsikt att mäta och gäller mätningens giltighet. Tillförlitlighetsaspekten berör hur väl instrumentet 
mäter det som det mäter, oberoende av vad det mäter. Frågorna måste vara konstruerade så att de 
ger samma svar vid upprepade tillfällen. En metod att kontrollera detta är att göra en test-retest av 
enkäten, då samma respondentgrupp får göra enkäten vid två tillfällen med max två veckor emellan, 
tillräckligt lång tid för att inte komma ihåg svaren men inte för lång tid så förutsättningarna ändrats, 
detta har vi inte möjlighet att göra (Ejlertsson, 2014). 

För att öka reliabiliteten av vår enkät har vi istället valt att ställa liknande fråga på olika sätt, en gång 
med fasta svarsalternativ och en liknande fråga med öppet svar. Detta har vi dels gjort för att se att 
svaren överensstämmer med varandra och då ger en god inre konsistens och hög reliabilitet. Vi gör 
detta även för att se så att vi inte missat något alternativ i förslagen. Se bild för exempel på fråga. 

 

 
Figur 8. Exempel på frågor som ökar reliabiliteten, och ger möjlighet för respondenten att komma 
med egna förslag som vi inte täckt in. 
Vi har sett en god inre konsistens där svaren korrelerar bra mot varandra, det har dock dykt 
upp några alternativ som vi inte hade på första frågan ex när läroboken används som minst ex 
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“Inför rollspel och gruppdiskussioner”. En risk med fem svarsalternativ är dock att många svar kan 
komma att hamna i mitten. 

Analys 

Vid våra analyser har vi försökt att ha ett öppet sinne och inte tolka in våra förväntningar. Vår ansats 
har varit att redovisa våra resultat noggrant både kvantitativt och kvalitativt på ett överskådligt sätt. 
Det har varit svårt att analyser med ett didaktiskt perspektiv då vi anser att vi inte hade tillräckligt 
med underlag för det. Så här i efterhand hade vi velat ha med fler öppna frågor där respondenterna 
fått motivera sina svar. Detta hade dock gjort enkäten väldigt mycket mer tidskrävande både för 
respondenterna och för analysarbetet, med risk för ett större bortfall av inskickade svar. 

Vi kan även konstatera att det går att få olika resultat beroende av hur frågan ställs och svaren 
analyserats. Vi är trots detta nöjda med insamlade data genom enkäten och vi har fått svar på våra 
forskningsfrågor. 

Vidare forskning 

Mycket av forskningen som rör läromedel är inriktad på innehållsanalyser, väldigt lite finns på hur 
boken verkligen används. Det är viktigt att ha ett nyfiket kritiskt förhållningssätt gällande alla aspekter 
av läromedel. Den didaktiska inriktningen överensstämmer med läromedelsanvändning, eftersom 
det lätt kan relateras till nyckelorden innehåll, undervisning och lärande. I våra ögon är 
läromedelsanvändningen en mångfasetterad ”didaktisk diamant” som väntar på att bli mer 
uppmärksammad och utforskad. Vi vill därför påtala behovet av en ökad satsning på 
användarorienterade läromedelsstudier. 

Eftersom majoriteten av lärarna har som del av sitt uppdrag att välja vilka läromedel som ska köpas 
in så skulle det vara värdefullt att läromedelskunskap erbjuds via lärarutbildningar och fortbildning, 
så att studenter och lärare ges en möjlighet att reflektera kring denna viktiga del av läraryrket. 

Mer kunskap om hur läromedel utnyttjas på ett kreativt sätt leder förhoppningsvis till en mer 
nyanserad didaktisk diskussion avseende lärares läromedelsanvändning och att olika aktörer därmed 
varken okritiskt avfärdar läroböcker och andra läromedel eller använder dem okritiskt. Det är dags 
att se läromedel för den resurs som de verkligen kan vara. 
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Bilagor 

Missiv  

Hej! 
 

Vi är två blivande biologilärare på gymnasienivå från högskolan i Halmstad. Vi gör examensarbete nu och 
vill göra en enkätundersökning bland hela Sveriges biologilärare. Vi undersöker användandet av lärobok i 
undervisningen och vid vilka tillfällen som den används respektive inte används. 

Enkäten vänder sig till de som undervisar i biologi på gymnasiet, och vi behöver din hjälp med att få 
nedanstående länk till biologiläraren på din skola.Enkäten består av en länk som man klickar på så kommer 
man till enkäten och skickar sedan in svaret anonymt. Här kommer länken 

https://goo.gl/forms/f49RkEoWGi86fKmR2  

Om ni är intresserade så skickar vi naturligtvis resultaten av vårt arbete till er när vi är klara så att ni kan 
delge det till lärarna. 

Enkäten är givetvis frivillig och kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska principer från 
vetenskapsrådet. 

Enkäten tar ca 5-10 min att fylla i och vi är tacksamma för så många svar som möjligt. 

Enkäten kommer att vara öppen till den 9/10 2016, så svara gärna så fort som möjligt. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning! 

Malin Hallberg och Sophie Hassel Hedihn 

 

Enkät 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70u4ERp7iSL_AC4opkTHyBHRRORAIugFtBaq7HdylTz
AZjA/viewform  
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