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Abstract: The aim of this research review is to map research about 

how children relate to nonfiction, and how adults, 

represented by parents, librarians and teachers, relate to 

children’s nonfiction and its possible purposes, and also the 

similarities and differences between them, according to 

current research. 

 

A theory of three different ways to look at reading is applied 

to the material concerning adults’ views of children’s 

nonfiction. To show children’s views, themes are extracted 

from the research material, using an analysis model of four 

different ways to read. 

 

Studies show that most children as well as adults perceive 

children’s nonfiction in a traditional way as a means to gain 

knowledge and facts, and primarily related to school work.  

 

Nonfiction can also help children with reading difficulties to 

practise reading, by stimulating their interests. Many 

children read nonfiction because they prefer to read ”real 

stories” about actual people and events. Nonfiction can also 

help children find and strengthen their identity. Some 

children simply read nonfiction for fun and pleasure, in the 

same way others read fiction. 

 

Most librarians and teachers see nonfiction as a way for the 

children to gain knowledge, practise reading skills or source 

criticism. Some also see future benefits for the child as an 

individual or a member of the society.  

 

There are few research studies about children’s nonfiction, 

and parents’ views are also poorly represented in these 

studies. 
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 1. Inledning 
 

Många gånger har jag träffat på dem i lånedisken - barn som bara vill läsa faktaböcker, 

som bär hem volym efter volym av Guinness rekordbok. Små pojkar som endast med 

stor möda skriver sitt namn på lånekortet, men glatt stavar sig igenom hela engelska 

fotbollslandslaget när de ska förklara för mig att de söker böcker om sina idoler. En 

särskild plats i mitt hjärta har den lilla flickan som står vid hylla U och stolt visar sin 

syster: ”Här finns djur från hela vääärlden!”  

 

I mitt arbete på ett folkbibliotek har jag träffat många föräldrar och lärare som på olika 

sätt stöttar och uppmuntrar barnens intressen. Tillsammans bläddrar de bland 

faktaböckerna och utforskar fjärran länder, beundrar stjärnhimlen eller förundras över 

hur ett hus byggs upp. Men jag har också stött på vuxna som kommenterar barnets 

bokval med ”nej, idag måste du låna en riktig bok” eller ”om du får låna den här kan du 

väl ta en kapitelbok också?”  

 

Det finns många roliga, spännande, pedagogiska och lärorika faktaböcker idag. Men för 

att de ska nå fram till de yngre barnen behövs en vuxen som mellanhand. Vuxna har 

stort inflytande över barns läsning – vad och hur de läser. Föräldrarna påverkar genom 

läskulturen hemma, läraren visar genom sina bokval i skolan vad som är bra och viktigt, 

och bibliotekarien genom vilka böcker som köps in och hur de exponeras. 

 

Idag känns frågor kring barns läsning extra angelägna då svenska barns läsförståelse har 

försämrats betydligt enligt den senaste PISA-undersökningen som presenterades helt 

nyligen. Det är särskilt läsningen av faktatexter som har försämrats, och att detta sker i 

ett läge där vi dagligen översköljs av stora mängder information som vi förväntas kunna 

ta del av, är särskilt allvarligt.  

 

Forskningen kring barns läsning och läsutveckling är omfattande, men när det gäller 

faktaboken är den mer sparsam. I denna forskningsöversikt ska jag därför försöka 

tematisera och sammanfatta den forskning som finns om faktaboken; vilka funktioner 

den kan fylla för barn, hur vuxna förhåller sig till den och vilka likheter och skillnader 

som kan finnas.  

 

1.1 Fakta om faktaboken 
 

För att betona ämnets vikt och relevans samt skapa en bakgrund för problemområdet, 

vill jag visa några olika perspektiv på faktaboken, dess användning och position idag, 

och hur den förhåller sig till närliggande ämnen och frågor.  

 

Ett sätt att teoretiskt närma sig faktaboken är att definiera vad som utmärker en faktabok 

för barn, och hur man avgränsar genren mot andra närliggande genrer. Så gör Elsa 

Gomez i Faktaboken som pedagogisk resurs (2008), där hon menar att faktaboken kan 

bestämmas utifrån innehållet, vem den riktar sig till, vem författaren är eller vilka drag 

den uppvisar i förhållande till andra genrer. Gränsen mellan fakta och fiktion är ofta 

svår att dra. Faktaböcker som riktar sig till yngre barn innehåller vanligtvis mer fiktion, 

och historiska böcker och biografier har i allmänhet större inslag av berättande. 
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För de flesta vuxna är ordet ”barnbok” nära förknippat med skönlitteratur. Man kanske 

minns sagor och berättelser man själv läste som barn, eller sådana man läst för sina egna 

barn. Detta uppmärksammar Gomez (2008) som också menar att ordet ”faktabok” 

istället ger de flesta vuxna betydligt vagare associationer. Det är svårt att prata om 

faktaböcker utan att nämna skönlitteraturen, och ofta jämför man dessa två genrer, när 

man exempelvis diskuterar deras ställning i skolan eller på biblioteket.  

 

Ofta används skönlitteraturen också för att definiera vad faktaboken är eller - ibland mer 

korrekt - vad den inte är, exempelvis i engelskans ”non-fiction”. En annan paradox, som 

påtalas av Betty Carter i artikeln A universe of information: The future of nonfiction 

(2000) är att det ofta anses positivt när man säger om en faktabok att den har 

skönlitterära kvaliteter. Ett resonemang kring dessa två genrer förs också av Maria 

Nikolajeva i Barnbokens byggklossar (2004), där hon menar att faktabokens karaktär är 

sådan att den inte ens kan diskuteras ihop med och på samma villkor som den 

skönlitterära berättelsen.  

 

En förutsättning för läsningen av faktaböcker är förstås utgivningen av desamma, och 

det kan därför vara av intresse att titta närmare på hur den ser ut, och hur den står sig 

mot närliggande genrer. Enligt statistik från Svenska barnboksinstitutet (2013) har 

utgivningen av barn- och ungdomsböcker ökat i Sverige under 2000-talet, och 2012 

utgjorde den ca 10% av den totala bokutgivningen, eller 1761 titlar. Av dessa var 197 

faktaböcker, alltså ca 11% av utgivningen för barn och ungdomar. Faktaböckerna riktar 

sig framför allt till barn på mellanstadiet, det vill säga i åldern 10-12 år. En stor del av 

böckerna rör sig inom området djur och natur. 

 

Läsförståelse är en förutsättning för att man ska kunna tillgodogöra sig någon form av 

sammanhängande text. Tyvärr har läsförståelsen hos svenska barn bara försämrats de 

senaste tio åren. Den internationella undersökningen PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) genomförs vart tredje år bland OECD-länderna, och mäter 

läsförståelsen hos barn i årskurs 4.  

 

Den senaste PIRLS-undersökningen från 2011 (Skolverket 2012) visar att svenska barns 

läsförmåga fortfarande är god jämfört med många andra länder. Men Sverige är 

samtidigt ett av få länder vars resultat försämrats de senaste undersökningarna. Det är 

framförallt flickornas resultat som är sämre än tidigare, men de läser fortfarande bättre 

än pojkarna. Förmågan att läsa och förstå skönlitterära texter ligger kvar på ungefär 

samma nivå, medan motsvarande siffror för faktatexter har försämrats.  

 

I PIRLS 2011 (Skolverket 2012) framkommer också vilka olika texttyper eleverna får 

möta i undervisningen. Läsning av skönlitterära texter är fortfarande vanligare i skolan 

än läsning av faktatexter. I studien klumpas faktaböckerna ihop med läroböckerna, vilka 

de flesta skolbarn möter varje eller åtminstone varannan dag. Andra kategorier utgörs av 

”längre kapitelindelade faktaböcker”, samt ”faktaartiklar”, vilket många skolbarn möter 

sällan eller aldrig. 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är motsvarande undersökning 

för 15–åringar, och mäter deras kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Nyligen kom resultaten från den senaste mätningen, som visar att de 

svenska resultaten - som bara har sjunkit sedan första undersökningen 2000 - nu ligger 

under genomsnittet för alla länder i samtliga ämnen (Skolverket 2013). Sverige är också 
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det land där den största försämringen har skett. Det är främst de lågpresterande eleverna 

och pojkarna vars resultat försämrats mest. 

 

En rimlig fråga som ofta ställs i detta sammanhang är vad skolan gör för att vända den 

nedåtgående trenden. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket 2011) framhålls både i de övergripande riktlinjerna, och i kursplanerna för 

varje enskilt ämne, vikten av att eleverna lär sig söka och tillgodogöra sig information, 

samt tillägnar sig ett kritiskt tänkande. Detta motiveras med relevans och vikt för 

elevens framtida behov som individ och medborgare, vad gäller samhälle, utbildning 

och även den personliga sfären. 

 

I kursplanen för ämnet svenska sägs följande: ”I undervisningen ska eleverna möta samt 

få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av 

sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden.” (Skolverket 2011, s. 222) 

 

Här antyds alltså dels att eleverna ska möta olika typer av texter; både skönlitteratur och 

sakprosa nämns som viktiga. Men det framgår också att mötet med olika textbaserade 

konstformer även kan tjäna andra syften, som att utveckla identiteten hos eleverna samt 

skapa förståelse för andra människor och kulturer. Det här är en ganska bred definition 

av både textbegreppet och läsningens mål och syfte. 

 

Biblioteksanvändning är för de flesta nära förknippat med färdigheter i att läsa och 

skriva olika typer av texter. Biblioteken har också en unik ställning mellan barns skoltid 

och fritid, som ger flera möjligheter att påverka och bidra till läs- och skrivutvecklingen. 

I bibliotekslagens åttonde paragraf står att ”folkbiblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 

förutsättningar.” (Bibliotekslag 2013)  

 

Av ovanstående resonemang framgår att förmågan att läsa, förstå och skriva egna 

faktatexter alltså får anses som viktig för barnets läs- och skrivutveckling och dess 

utveckling till en självständigt och kritiskt tänkande individ, som kan söka och 

tillgodogöra sig den information som krävs, för att kunna hantera de krav som ställs i 

dagens samhälle.  

 

Både skola och bibliotek har i sina respektive uppdrag ansvar för att bidra till denna 

utveckling. Samtidigt är faktaboken fortfarande underlägsen skönlitteraturen när det 

gäller användningen i skolan, den utgör en relativt liten del av utgivningen för barn och 

ungdomar, och läsförståelsen av faktatexter minskar också, enligt olika undersökningar.  

 

1.2 Konsten att läsa faktaböcker 
 

Vårt sätt att läsa har genomgått stora förändringar under en ganska kort tid, något som 

Mary Dayton-Sakari och Ronald Jobe uppmärksammar i sin artikel Reluctant readers 

choose nonfiction (2003). De menar att vi idag läser på ungefär samma sätt som vi äter; 

istället för att sitta ner tre gånger om dagen och äta ett rejält mål mat, så småäter vi 
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oftare istället. När det gäller läsningen så består kosten ofta av artiklar och webbsidor i 

små snuttar som vi skummar på jakt efter det viktigaste, istället för att sätta oss en 

längre stund med ett större sjok text. Denna förskjutning i kombination med det faktum 

att vi idag översköljs med en stor mängd information varje dag via olika kanaler, gör det 

nödvändigt för oss att kunna sålla och skaffa oss översikt. 

 

I den tidiga forskningen kring barns läsning ansågs det, enligt Gomez (2008) att barn 

först lär sig känna igen och ta till sig uppbyggnaden hos en skönlitterär berättelse, och 

att de därefter är mogna att närma sig faktaboken. Detta påstående har motsagts av 

bland andra Christine Pappas (1991) som i studier med femåringar har visat att även 

barn som själva ännu inte kan läsa eller skriva, kan skilja på och hantera både 

skönlitterära texter och faktatexter. Betty Carter (2000) refererar till undersökningar 

som visar på barns förmåga att i tidig ålder tillgodogöra sig faktaböcker. Hon menar 

också att man felaktigt har antagit att fakta måste ”maskeras” i form av berättelser och 

sagor för att små barn ska kunna ta dem till sig. 

 

En skönlitterär text är uppbyggd enligt ett visst mönster, med början, slut och 

däremellan en handling man följer som en röd tråd. Faktatexten ställer andra krav på 

läsaren, vilket bland andra Gomez (2008) påtalar. Man måste kunna ”skumma” texten, 

ta ut nyckelord, använda sig av innehållsförteckning, register och noter. Att kunna 

tillgodogöra sig faktatexter är viktigt i dagens samhälle i stort, och en förutsättning för 

att man själv senare ska kunna skriva egna faktatexter, något som krävs inom all högre 

utbildning och inom de flesta yrken. 

 

Idag har de flesta av oss tillgång till en mängd webbaserade informationsresurser i våra 

egna hem, och även på resande fot i telefoner och surfplattor. Gomez (2008) frågar sig 

lite tillspetsat om faktaboken verkligen behövs idag när vi har internet. Som bekräftelse 

på att ett behov ändå finns, påtalar hon att webben kräver en del av läsaren i form av 

sökteknik och förmåga att sålla och sortera. Det krävs också en helt annan lässtrategi för 

att läsa på skärmen. Gomez (2008) resonerar sig fram till att faktaböcker och 

webbaserade resurser kan komplettera och stödja varandra. Det är intressant att ställa 

sig frågan hur webben och dess utbud påverkar faktabokens funktion och ställning, och 

inte minst vilken betydelse det har för barns förmåga att tillgodogöra sig texter av olika 

slag. 

 

Ett barn som ska ta sig an en ny faktabok behöver stöd och hjälp under läsningen, vilket 

Ingvar Lundberg tar upp i Konsten att läsa faktatexter (2006). Innan läsningen är det 

viktigt att läsarna introduceras för ämnesområdet, och att de får klart för sig vad 

läsningen ska leda till. Det underlättar också att ha bakgrundskunskaper om det man 

läser, och ett intresse för eller erfarenheter av ämnet. För att samla vad som redan är 

känt om ämnet kan man låta läsarna skriva ner frågor om vad de mer skulle vilja veta, 

eller göra en tankekarta över vad de redan vet. 

 

När man lärt sig avkoda orden i texten, behöver man få upp flytet i läsningen, och utöka 

sitt ordförråd. Att lära sig nya ord och begrepp är en viktig del i faktaboksläsningen och 

Lundberg (2006) påtalar också det starka sambandet mellan ordförråd och läsförståelse. 

Det bästa är att förklara orden i sitt sammanhang, när de dyker upp i texten. Att förklara 

dem i förväg ger inte så mycket då de förlorar sin naturliga kontext. En annan viktig del 

i läsningen är att lära sig känna igen hur en faktabok är uppbyggd rent tekniskt; med 

listor, bilder och kanske diagram och liknande illustrationer. Men också tidsspann, 
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jämförelser och händelser som har att göra med orsak och verkan är viktiga. Efteråt är 

det lämpligt att man följer upp och utvärderar läsningen.  

 

Som i alla andra genrer finns det faktaböcker som är bra, och de som är mindre bra. 

Som vuxen har man nytta av att känna till vilka kriterier som kännetecknar en bra 

faktabok när man väljer läsning för barnet. Dayton-Sakari och Jobe (2003) menar att 

boken först och främst ska vara aktuell och uppdaterad, och inte innehålla några sakfel. 

Strukturen ska vara tydlig, det ska finnas rubriker som stämmer bra överens med texten, 

och bilder och illustrationer ska förstärka och komplettera texten. Boken ska helst 

innehålla innehållsförteckning, register och ordlista, samt gärna förslag på vidare 

läsning och länkar på internet. 

 

Faktaböcker för barn har slutligen ett dubbelt uppdrag; de måste tillfredsställa två 

publiker, något som Margaret Scanlon och David Buckingham beskriver i artikeln 

Deconstructing dinosaurs: imagery, fact, and fiction in information books (2003). Dels 

är det de vuxnas krav på att böckerna ska vara lärorika, men också barnens krav på att 

de ska vara roliga eller spännande. Därför är det viktigt att se hur både barn och vuxna 

förhåller sig till faktaboken. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Med bakgrund i ovanstående resonemang angående vikten av att kunna tillgodogöra sig 

faktatexter samt att barns läsning av desamma har försämrats, är det problematiskt att 

forskningen kring barns läsning av faktaböcker är tämligen begränsad och svårfunnen. 

Av denna anledning anser jag det viktigt och värdefullt att lyfta fram och belysa den 

forskning som finns inom området, för att den bättre ska kunna tas tillvara och byggas 

vidare på. I denna uppsats avser jag att undersöka hur forskningsläget ser ut angående 

faktaboken för barn, och hur barn respektive vuxna uppfattar dess funktioner. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att i form av en kombinatorisk forskningsöversikt samla och tematisera 

forskning om faktaböcker för barn, samt att redogöra för barns och vuxnas 

förhållningssätt till faktaboken, samt eventuella likheter och skillnader i dessa, enligt 

befintlig forskning. 

 

Följande frågeställningar har jag använt mig av för att uppfylla uppsatsens syfte: 

 

Hur ser forskningsläget ut kring faktaboken för barn med avseende på... 

 ...hur vuxna förhåller sig till den och dess funktioner?  

 ...hur barn förhåller sig till den och dess funktioner? 

 ...vilka skillnader och likheter som finns i barns och vuxnas förhållningssätt? 
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1.5 Relevans 
 

Det är värdefullt att dokumentera forskningens bild av barns och vuxnas förhållningssätt 

till faktaboken samt ge en bredare bild av faktaboken, som användbar ur flera olika 

perspektiv. Ämnet har relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen, genom att 

det rör sig kring frågor om hur man läser och hur man ser på läsning. För 

biblioteksverksamheten kan det vara lämpligt att väga in att faktaboken används på 

olika sätt när man väljer, köper in och exponerar böcker. För pedagoger kan kunskapen 

bidra till att man har faktaboken i åtanke vid lektionsplaneringen, i såväl temaarbeten 

som vid högläsning, och när barnen själva ska välja läsning. Sist men inte minst kan en 

ökad kunskap om faktaböcker och deras olika funktioner, skapa större förståelse hos oss 

vuxna för de barn som föredrar faktaboken som läsning. 

 

Det finns också många skäl som motiverar och aktualiserar en genomgång av det 

befintliga forskningsläget, som exempelvis att barn läser sämre, särskilt när det gäller 

faktatexter, samt att kraven på att man ska kunna tillgodogöra sig stora mängder 

information och fakta i dagens samhälle bara ökar. 

 

1.6 Avgränsningar och definitioner 
 

Den term som främst används här för att beteckna den litterära genre som avhandlas är 

”faktabok för barn”. Man kan diskutera andra termer som ”faktatext” och 

”facklitteratur”, vilka jag också använt mig av vid mina sökningar. Dessa begrepp 

förekommer även i uppsatsen, men betecknar då genren i stort, främst i förhållande till 

skönlitteraturen. I materialet som helhet framstår den föredragna termen ”faktabok” som 

den mest etablerade, och det är även den beteckning som Svenska Barnboksinstitutet 

använder i sin dokumentation. ”Faktaboken” är också det ord som för de flesta för 

tankarna till den genre av färgglada storformatsböcker som utgör en övervägande del av 

utgivningen idag.  

 

De faktaböcker som avses i översikten är riktade till barn upp till ca 12 år. Anledningen 

till denna avgränsning är att den stora delen av utgivningen riktar sig till 

mellanstadieåldern (10-12 år). Jag anser också att gränsen mot tonårsböckerna känns 

naturlig då dessa ofta rör sig kring andra ämnen och har ett annat tilltal. Läroboken 

avhandlas inte i denna översikt. Jag anser att den är väl skild från faktaboken, och inte 

kräver någon närmare definition. I detta arbete skiljer jag inte på barns skoltid och fritid, 

faktaboken förekommer och kan ha olika funktioner i båda kontexterna. 

 

1.7 Forskningsområdet 
 

Forskningen kring faktaböcker för barn var före år 2000 tämligen begränsad, enligt Elsa 

Gomez (2008), trots att ett stort intresse för forskning kring barnlitteratur kan märkas 

under de senaste decennierna. Även när det gäller faktaböcker för vuxna är forskningen 

sparsam. Ett undantag är dock projektet Svensk sakprosa under 1990-talet som syftade 

till att beskriva sakprosans historia och involverade en rad forskare från olika discipliner 

och lärosäten. 
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Gomez själv har gjort mycket för att kartlägga forskningsområdet kring barn och 

faktaböcker. Hon har arbetat mycket med lärarstudenter och med frågor rörande 

skolbibliotek, och hennes texter behandlar främst faktabokens funktion i skolan och i 

skolbiblioteket, till exempel i Faktaboken som pedagogisk resurs (2008). De ger också 

en gedigen bakgrund till faktaboken för barn som genre, och innehåller även allmänna 

iakttagelser om användning och nytta. Om barns läsning och förståelse av faktatexter 

har Ingvar Lundberg bland annat skrivit om i Konsten att läsa faktatexter (2006). Han 

har även forskat kring barns läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter. 

 

Inom området biblioteks- och informationsvetenskap är magisteruppsatser viktiga för att 

hitta användarstudier om både barns och vuxnas förhållningssätt till faktaböcker. Dock 

är det frågan om mindre undersökningar, och det får vägas in när man bedömer deras 

relevans och användbarhet. För denna översikt har Åsa Roswalls och Charlotta 

Westerbergs uppsats Barn läser faktaböcker: En studie om hur barn använder och 

uppfattar faktaboken (2006) varit av stor vikt för att kartlägga barns uppfattningar om 

faktaboken. Som exempel på en studie som på ett förtjänstfullt sätt visar motsvarande 

förhållningssätt hos bibliotekarier och pedagoger, kan nämnas Monika Johanssons och 

Lisa Thunbergs uppsats Barns läsning av facktexter: en studie av skolbibliotekariers 

och pedagogers syn på barns läsning och förståelse av facktexter (2005). 

 

Om man utvidgar området och ser till texter och studier som avhandlar barnböcker och 

barns läsning och läsutveckling i allmänhet, är ämnet betydligt bättre kartlagt, däremot 

är det oftast skönlitteratur som berörs i dessa sammanhang. Maria Nikolajeva har skrivit 

Barnbokens byggklossar (2004) om barnböckernas olika genrer och deras kännetecken. 

Lena Kåreland har främst forskat om barnlitteratur och bland annat skrivit Barnboken i 

samhället (2010), i vilken hon ser på barnboken ur olika samhälleliga perspektiv. 

Louise Limberg har forskat och skrivit om informationssökning och 

informationskompetens, företrädesvis i skolmiljö och rörande skolbibliotek, exempelvis 

i Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003). 

 

Inom den engelskspråkiga sfären har mycket forskning kring barns läsning bedrivits vid 

de amerikanska universiteten. Mark Dressman har forskat och skrivit om barns 

läsutveckling och läs- och skrivsvårigheter, bland annat i Literacy in the library (1997) 

men också berört faktaboken som litterär genre, och varnat för en alltför skarp 

uppdelning i fack- och skönlitteratur i samband med barns läsning. Ray Doirons 

forskning har handlat om frågor som rör skolbibliotek och barns tidiga läsutveckling, 

och han beskriver bland annat hur faktaböcker kan användas för att uppmuntra barn till 

läsning. Han ger också exempel på praktiska övningar i artikeln Motivating the lifelong 

reading habit through a balanced use of children's information books (2003). Mary 

Dayton-Sakari och Ronald Jobe har båda på olika sätt arbetat i skolmiljö med frågor 

som rör läs- och skrivsvårigheter hos barn. I artikeln Reluctant Readers Choose 

Nonfiction (2003) visar de på olika sätt som faktaboken kan få dessa barn intresserade 

av läsning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag har valt olika sätt att ta mig an hur vuxnas och barns förhållningssätt till faktaboken 

beskrivs i forskningen. Anledningen till detta är att den vuxne främst har funktionen 

som mellanhand i förhållande till barnet och faktaboken, som Lena Kåreland påtalar i 

Barnboken i samhället (2010). Som vuxna präglas vi dessutom starkt av egna 

erfarenheter och påverkas av intryck från omvärlden, medan barnen ännu inte hunnit 

samla på sig samma bagage och samma distans. Som förebilder för barnen har vi vuxna 

dock stort inflytande i alla sammanhang, även när det gäller läsning, och det är därför av 

intresse att visa både barns och vuxnas uppfattningar om faktaboken.  

 

För att kunna visa och hantera vilka funktioner faktaboken för barn tillskrivs av vuxna 

enligt forskningen, har jag valt att använda mig av tre litteraturpedagogiska strategier, 

såsom de beskrivs av Louise Limberg (2003) och senare också av Monica Johansson & 

Lisa Thunberg (2005). De tre strategierna, eller sätten att se på litteraturen och dess 

funktion, användes ursprungligen för att analysera läromedel i svenska. De kan dock 

med fördel användas även för att belysa synen på litteratur i andra sammanhang, och 

hur den manifesterar sig i exempelvis en biblioteks- eller skolkontext.  

 

Den pragmatiska strategin beskriver Limberg (2003) som präglad av en syn på läsning 

som ett medel att inhämta kunskap, öva upp läsförmågan eller för andra rent praktiska 

och eventuellt vidare syftande ändamål. Enligt detta förhållningssätt spelar det inte så 

stor roll vad man läser utan det viktiga är att man läser. När det gäller faktaboken kan 

det pragmatiska synsättet yttra sig i utsagor om att läsningen av faktaböcker kan främja 

läsutvecklingen eller utveckla andra förmågor.  

 

Den traditionalistiska strategin ser, enligt Limberg (2003), litteraturen som förmedlare 

av bildning och bärare av ett kulturarv. Tillämpat på faktaboken skulle detta synsätt 

kunna innebära att man ser på den som ett självklart inslag i bildningen och något man 

bör känna till och som bedöms värt att förmedla till nya generationer.  

 

Enligt den emancipatoriska strategin är det den enskilde läsaren och dess behov som är 

det viktiga, menar Limberg (2003). Man ser en nytta med läsningen som går utöver den 

rena kunskapsinhämtningen, exempelvis för individen som samhällsmedborgare eller 

som personlig nytta för den enskilde. Faktaboken skulle i detta avseende kunna omtalas 

i samband med barns fritt valda läsning eller som främjare av fantasi och kritiskt 

tänkande. 

 

Johansson och Thunberg (2005) definierar i sin uppsats de tre strategierna efter var de 

har sitt fokus. Det pragmatiska synsättet fokuserar på läsförmågan, det traditionalistiska 

på litteraturen, medan det emancipatoriska sätter individen och dess behov i centrum. 

 

När jag har tillämpat denna analysmodell på mitt forskningsmaterial har jag letat efter 

ord och uttryck som kan hänföras till någon av strategierna, exempelvis om faktaboken 

omtalas i samband med läsutveckling eller samhällsnytta. Jag har också noterat vilka 

mål med läsningen av faktaboken som anförs, och vad man anser är viktigt i 

läsprocessen, exempelvis om fokus ligger på det läsande barnet eller på det som barnet 

läser.  
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För att visa hur barn, enligt forskningen, ser på och använder faktaboken har jag arbetat 

med att bryta ut teman och kategoriseringar. Materialet har varit begränsat, och här har 

det framstått som mest givande att låta texternas innehåll avgöra vilka kategorier som 

ska användas. För att få stöd och inspiration i arbetet med att urskilja de olika 

funktioner faktaboken kan ha för barn, har jag dock tittat på tidigare forskning och haft 

hjälp av några olika forskare och teorier. 

 

Läsningens olika funktioner för människor i alla åldrar var en av de frågor som utgjorde 

temat för SKRIN-projektet (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) under 1990-

talets första hälft. För att belysa läsningens funktioner utformades ett analysschema 

indelat i fyra olika kategorier som presenteras av Sten Furhammar i Varför läser du? 

(1997). I den opersonliga upplevelseläsningen ses läsningen som ett nöje eller 

tidsfördriv. Läsaren intar en betraktande roll utan att engagera sig personligt i texten, 

men kan ändå uppleva läsningen som rolig eller spännande.  

 

Den opersonliga instrumentella läsningen syftar främst till att få kunskap om ett ämne, 

till exempel praktisk kunskap som är direkt tillämpbar i ett specifikt sammanhang. I den 

personliga upplevelseläsningen identifierar sig läsaren med texten eller dess karaktärer, 

och läser in egna känslor och erfarenheter i det som skildras. Personlig instrumentell 

läsning kännetecknas av en direkt nytta i förhållande till den egna identiteten, till 

exempel hjälp att hantera känslor eller nå tröst och insikt. När jag har tillämpat 

Furhammars (1997) analysmodell på mitt forskningsmaterial har jag varit uppmärksam 

på läsarens roll i läsprocessen och i förhållande till boken. Jag har också noterat vilket 

det avsedda syftet med läsningen uppges vara. 

 

Att barn läser faktaböcker också för nöjes skull, framgår snabbt i forskningsmaterialet. 

Om den lustbetonade läsningen hos barn skriver Amira Sofie Sandin i sin 

magisteruppsats Läslust en brinnande känsla i magen. En studie av 9 - 12-åringars 

upplevelser och uppfattningar av läslust (2004). Sandin undersöker hur begreppet 

”flow” kan användas för att beskriva lustkänslor i samband med läsning. ”Flow” är 

inget lätt uttryck att översätta, men Sandin karaktäriserar det som känslor av glädje, lust 

och tillfredsställelse som härrör ur en specifik handling som kännetecknas av 

koncentration och fullständig uppmärksamhet på det som utförs. I teorin tillämpad på 

läsning ingår också belöningar, som exempelvis kan vara avkoppling eller 

verklighetsflykt och feedback, det vill säga en känsla av att man förstår och kan 

tillgodogöra sig texten. 
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3. Metod 
 

Resultatet av föreliggande uppsats redovisas i en forskningsöversikt, som spänner över 

ett material bestående av böcker, artiklar och uppsatser, som samtliga behandlar barns 

läsning av faktaböcker ur olika perspektiv, och barns respektive vuxnas inställning till 

detsamma. Jag har sedan valt att analysera och tematisera mitt material med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys som metod. I detta kapitel kommer jag att redogöra för och 

motivera mitt metodval. 

3.1 Forskningsöversikten 
 

Forskningsöversikten är en form av dokumentation som blir allt vanligare, menar Jarl 

Backman i Rapporter och uppsatser (2008). Behovet av forskningsöversikter har ökat i 

takt med att vårt samhälle genererar ett ständigt flöde av information och kunskap som 

vi måste kunna sålla i. Han menar att betydelsen av översikten också kommer att 

fortsätta öka stadigt. 

Även Dick Kasperowski påtalar i sin avhandling Vetenskap, media och allmänhet 

(2003) dagens ökade behov av forskningsöversikter, och anger tre skäl för att motivera 

detta. Han menar att utgivningen av forskningsresultat i form av böcker, artiklar och 

annat material idag är enorm. Detta faktum i samband med att specialiseringen har ökat 

inom alla ämnesområden, gör att forskningen blir oerhört svår att överblicka. Dessutom 

försvåras helhetsbilden av det faktum att mycket forskning sker mång- och 

tvärvetenskapligt. 

 

Syftet med forskningsöversikten som form är enligt Backman (2008) är att samla och 

integrera befintlig forskning. Dess mål kan exempelvis vara att söka generaliseringar 

eller samband och kanske även ge förslag på hur den nya kunskapen kan tillämpas 

praktiskt. Forskningsöversikten skiljer sig från litteraturöversikten som främst syftar till 

att sammanfatta och överblicka det aktuella forskningsområdet. 

 

Kasperowski (2003) ger en något bredare bild av forskningsöversiktens syfte. Han 

menar att den avser att sammanfatta forskningen inom ett område, utan att vara tänkt för 

användning i något speciellt sammanhang. Även han skiljer den från närliggande 

former, och menar att litteraturöversikten ska ge en fullständig bild av vad som skrivits 

inom ämnet, medan kunskapsöversikten samlar vad som bedöms vara relevant inom 

området. Forskningsöversiktens utmärkande drag är då att den samlar forskning som 

vilar på vetenskaplig grund.  

 

De olika stegen i översiktens forskningsprocess, skiljer sig inte nämnvärt från övrig 

kvalitativ forskning, menar Backman (2008). Man utgår från ett problem och formulerar 

därefter en forskningsfråga. Efter sökning sker evaluering och urval, och därefter analys 

och tolkning. Slutligen formuleras och presenteras resultatet i en rapport.  

 

Man skiljer, enligt Backman (2008) på kombinatoriska översikter, som syftar till att 

sammanfatta och integrera olika studier, och komparativa översikter där fokus ligger på 

att åskådliggöra och förklara likheter och skillnader mellan olika studier. Mitt syfte med 

föreliggande uppsats ligger närmast den kombinatoriska översikten, då jag vill samla 
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och tematisera forskning om barn och faktaböcker, för att kunna belysa ett viktigt 

område.  

 

Faktorer som motiverar behovet av en forskningsöversikt kan enligt Backman (2008) 

vara att det aktuella ämnesområdet upplevs som ofullständigt eller oöverskådligt, att ny 

eller motsägande kunskap tillkommit, eller att ämnet kan tjäna på att belysas ur ett nytt 

perspektiv.  

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Den metod jag valt och funnit bäst lämpad för att bearbeta de utvalda texterna, är 

kvalitativ innehållsanalys, vilken av Alan Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder 

(2011) framhålls som det vanligaste sättet att ta sig an en samling dokument inom 

kvalitativ forskning. Han beskriver metoden som ett sökande efter teman eller 

kategorier i materialet, men säger också att denna process i allmänhet inte beskrivs så 

väl i litteraturen. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening och 

makt (2012) att begreppet ”innehållsanalys” främst används för att beskriva kvantitativa 

metoder, men att det också kan omfatta ”...varje analys som syftar till att på ett 

systematiskt sätt beskriva textinnehåll.” (Bergström & Boréus 2012, s. 50) 

 

Bryman (2011) visar på en variant av innehållsanalys som kallas ”ethnographic content 

analysis” (ECA). Processen i ECA beskrivs som en växelverkan mellan en förutbestämd 

kategorisering och en revidering baserad på forskarens upplevelser och erfarenheter 

under studiet av forskningsmaterialet. Stegen i processen är att formulera ett problem, 

skaffa sig kännedom om det sammanhang i vilket texterna har tillkommit, studera ca 6-

10 dokument och sedan skapa kategorier och ett schema för kodning. Därefter tillämpas 

schemat på de studerade dokumenten, revideras och kompletteras med fler studier. 

 

Såsom ECA-analysen beskrivs av Bryman (2011), har jag också valt att arbeta med 

föreliggande uppsats, när det gäller faktabokens funktioner för barn. Jag hade sedan 

tidigare en bild av ämnesområdet, och vissa löst sammansatta kategorier, baserade på en 

allmän inläsning av ämnet, bland annat efter en inlämningsuppgift tidigare under min 

utbildning till bibliotekarie. Därefter följde en systematisk genomgång av utvalda 

dokument och en revision av kategorier och teman. Revideringen har sedan fortsatt 

under hela arbetets gång.  

 

Syftet med innehållsanalys kan, enligt Bryman (2011) vara att genom identifiering av 

teman och kategorier, kunna belysa viktiga frågor, dra väl underbyggda slutsatser om 

ämnet och skapa en bredare bild för att underlätta förståelsen av detsamma. 

 

Tematisk analys är en variant av kvalitativ innehållsanalys som förekommer i nästan all 

kvalitativ analys av data i någon form och utsträckning, menar Bryman (2011). Formen 

kan variera från löst sammansatta teman till grupper av väl organiserade koder. I denna 

översikt utgörs temana dels av de funktioner faktaboken har för barn, såsom de framstår 

i forskningen, och dels av ett teoretiskt ramverk i form av de tre läspedagogiska 

strategierna, som de kommer till uttryck i forskningen om vuxnas förhållningssätt till 

faktaboken. 
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3.3 Informationssökning och urval 
 

För att hitta material har jag använt mig av flera olika sökstrategier. Jag har sökt i 

databaser, och har då valt ut de jag funnit mest lämpade för mina forskningsfrågor. 

Eftersom jag rör mig främst inom ämnena biblioteks- och informationsvetenskap 

respektive pedagogik, har jag gjort mina sökningar i databaserna ERIC och LISA. Jag 

har också hittat en del svenskspråkigt material genom sökningar i Libris. 

 

Följande söktermer har använts vid sökningar på svenska. 

 

barn* OCH (faktabok* ELLER faktaböcker* ELLER faktatext*  

ELLER facklitteratur*) 

 

Följande söktermer har använts vid sökningar på engelska. 

 

child* AND (non-fiction* OR nonfiction*) 

 

Alternativa söktermer som jag provade men förkastade, var “information* book*” och 

informational* book*”, begrepp som ibland används i engelskan, men som gav orimligt 

många träffar. Jag provade också olika termer för att hitta material som behandlar både 

vuxna och barn i förhållande till faktaboken, genom att lägga till söktermer som 

”adult*”, ”parent*”, ”teacher*” och ”librarian*”. Termen ”adult*” i kombination med 

”child*” gav många träffar som handlade om unga vuxnas läsning, och inte heller någon 

av de övriga termerna tillförde sökningen något. 

 

För att begränsa antalet träffar där det har behövts, har jag valt tidsspannet tio år. Jag har 

också, där det varit möjligt, valt att endast visa artiklar som bedömts som ”peer 

reviewed”. Som exempel kan nämnas att en sökning i LISA med ovanstående engelska 

söktermer gav 386 träffar. Efter att jag valt att endast visa ”peer reviewed” blev antalet 

98, och vid en tidsbegränsning på tio år blev resultatet 63 träffar, en mängd som jag 

bedömt som rimlig att gå igenom. 

 

I både ERIC och LISA var det svårt att sålla bort recensioner av faktaböcker för barn 

vid sökningen, vilka utgjorde en stor del av träfflistan. Det krävdes dock ingen större 

ansträngning för att välja bort dem vid genomgång av listan, då det ofta framkom redan 

i rubriken eller i eventuellt abstract att det var fråga om en recension. Merparten av 

materialet jag fann här bestod av artiklar ur olika tidskrifter, främst inom områdena 

pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Jag har också använt mig av en sökstrategi som brukar gå under beteckningen 

”pärlodling”, det vill säga referenser jag funnit i andra texter. Sist men inte minst har jag 

ägnat mig åt ”browsing” i bibliotekets hyllor, främst på avdelningarna ”A: Bok- och 

bibliotekskunskap” samt ”E: Utbildning”. Även specialsamlingar som ”pedagoghyllan” 

på det bibliotek där jag själv arbetar har varit till stor nytta. 
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Ur det material jag sökt fram med hjälp av databaser och andra sökverktyg, har jag 

sedan valt ut ett antal studier som jag sedan baserat min analys på. Som tidigare nämnts 

är materialet begränsat och jag har inte upplevt så stora svårigheter att sålla bland 

träffarna. Jag har strävat efter att inkludera forskning som visar såväl vuxnas som barns 

förhållningssätt till faktaboken. Elsa Gomez bok Faktaboken som pedagogisk resurs 

(2008) har jag använt för att få bakgrundsinformation om faktaboken för barn. Material 

från Skolverket (2011, 2012, 2013) och Svenska barnboksinstitutet (2013) har också 

använts för att definiera problemområdet. För att komma närmare barns och vuxnas 

egna utsagor om faktaboken har jag också valt ut några studier som redovisar empiriskt 

material.  

 

Jag har fokuserat på forskning inom pedagogik och biblioteks- och 

informationsvetenskap, delvis för att avgränsa mitt ämne men också för att en stor del 

av forskningen kring barns läsning sker inom dessa båda discipliner. Inom det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga området har jag funnit mycket användbart 

material i magisteruppsatser. Här har jag valt ut tre studier vardera som granskar barns 

respektive vuxnas förhållningssätt till faktaboken för barn. Jag har dock varit medveten 

om att det är frågan om undersökningar i mindre skala, som inte är generaliserbara, men 

genom att ta del av flera sådana studier som dessutom har olika perspektiv på området, 

kan ändå vissa slutsatser dras. 

 

Uppsatsens fokus har främst varit svensk forskning, men jag har även använt mig av en 

del engelskspråkig forskning, såsom Mark Dressman (1997), Ray Doiron (2003) och 

Christine Pappas (1991), då mycket av den svenska forskningen lutar sig mot dessa 

källor och de har även återkommit som referenser hos ett flertal författare och forskare i 

översikten. 
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4. Analys och resultat 
 

Jag kommer här att presentera resultatet av min analys av forskning om vuxnas 

respektive barns förhållningssätt till faktaboken för barn och dess funktioner. 

4.1 Vuxnas förhållningssätt till faktaboken 
 

Det är främst pedagoger och bibliotekarier som har blivit föremål för forskning och 

undersökningar i frågan om synen på barns läsning av faktaböcker. Föräldrar är i 

betydligt mindre utsträckning representerade, trots att deras påverkan på barns 

inställning till och val av läsning är betydande, vilket bland andra Roswall och 

Westerberg (2006) påtalar.  

 

I deras undersökning framgår att barnen påverkas på olika sätt och i olika hög grad av 

föräldrarnas läsvanor och förekomsten av faktaböcker i hemmet. Uppsatsförfattarna 

menar att vuxna överhuvudtaget har stort inflytande över barns läsning, både direkt och 

indirekt. De ger ett exempel ur undersökningen där en flicka säger att hon tog en 

faktabok i biblioteket bara för att den såg rolig ut, men det visar sig att hon tog den från 

skylthyllan, alltså en bok som bibliotekarien valt att köpa in och exponera.  

 

Barns egen uppfattning om faktaboken påverkas förstås också av det förhållningssätt till 

denna de möter hos de vuxna. Betty Carter (2000) skriver om hur hon mött många barn 

som berättat att de velat låna och läsa en faktabok, men stoppats av en vuxen som 

uppmanat dem ”to get something to read” (Carter 2000, s. 703). Också i Roswalls och 

Westerbergs (2006) studie framgår att fraserna ”en riktig bok” och ”en vanlig bok” 

ständigt återkommer bland barnens svar då de refererar till skönlitteraturen i motsats till 

faktaboken. På några ställen framgår det också tydligt att de upprepar vad de hört av en 

vuxen. 

 

Som vuxen är man en förebild för barnet i olika sammanhang, och läsning är inget 

undantag. Doiron (2003) menar att det är viktigt att barnet ser vuxna läsa faktaböcker 

för att förstå hur läsningen går till, och att den är annorlunda än den skönlitterära 

läsningen på så sätt att man ibland bläddrar fram och tillbaka eller tar hjälp av register 

och innehållsförteckning för att hitta det man söker. Han menar också att det är viktigt 

att högläsa faktaböcker tillsammans med barnet. Även Marie Kelsey (2011) påtalar hur 

viktigt det är att läraren visar en positiv inställning till faktaboken i klassrummet och 

regelbundet använder den för högläsning. Hon menar att det inte krävs så mycket tid för 

detta, man kan läsa korta avsnitt högt och på så sätt visa hur boken kan användas. 

 

Jag ska här först redogöra för forskningens bild av hur vuxna resonerar och agerar kring 

frågan om faktabokens ställning i förhållande till skönlitteraturen. Med hjälp av de tre 

litteraturpedagogiska strategier som tidigare presenterats, vill jag därefter visa på vilka 

förhållningssätt till barns läsning av faktaböcker som kan påvisas hos vuxna i 

forskningen. 
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4.1.1 Faktaboken och skönlitteraturen 

 

Anna-Karin Fennrup och Magdalena Gustafsson undersöker i sin uppsats Är fackboken 

underskattad bland barnbibliotekarier och mellanstadielärare? – om synen på 

fackboken som källa till kunskap i ett livslångt lärande (2000) hur bibliotekarier och 

pedagoger förhåller sig till faktaboken. De noterade ett visst ointresse inför faktaboken 

hos sina informanter, som ibland till och med slog över i brist på förståelse för frågans 

vikt och relevans. De som uttalade sig positivt om faktaboken gjorde det i regel i 

sammanhang där det talades om att man kan läsa en faktabok på samma sätt som en 

skönlitterär bok. 

 

Bokprat är en viktig del av bibliotekens läsfrämjande arbete riktat till barn. Sara 

Mauritzon och Sara Wijk har i sin magisteruppsats Att få upp ögonen för 

faktaboksfrågan - en kartläggning av barnbibliotekariers förmedling av faktaböcker på 

bokprat (2008) undersökt hur stort utrymme faktaboken får i barnbibliotekariers 

bokprat. De kom fram till att den får mycket liten – eller ingen – plats, medan största 

delen av (eller hela) bokpratet ägnas åt skönlitteratur. Faktaböckerna tenderar också att 

minska i mängd ju äldre barnen som är föremål för bokpratet blir. Författarna har även 

gjort observationer under autentiska bokprat, och noterar att de bibliotekarier som tipsar 

om faktaböcker oftast väljer att placera dem i slutet av bokpratet. Undantag finns, 

särskilt nämns en bibliotekarie som byggt upp sitt bokprat tematiskt med både fack- och 

skönlitterära böcker.  

 

I Mauritzons och Wijks (2008) undersökning framkommer att det är få bibliotekarier 

som nämner författarens namn när de bokpratar om faktaböcker, men alla gör det i 

samband med skönlitteraturen. Man lade däremot större vikt vid att visa illustrationer i 

faktaböckerna. Det märks också att bibliotekarierna använde olika vokabulär när de 

beskrev olika slags böcker. Medan de skönlitterära böckerna var ” jättespännande, 

roliga och underbara” (Mauritzon & Wijk 2008, s. 56) så beskrevs faktaböckerna som 

att man lär sig mycket av dem och får veta allt man behöver om ett visst ämne.  

 

Anledningar till att en del av bibliotekarierna tar med faktaböcker vid bokpraten kan 

enligt Mauritzon och Wijk (2008) vara att de vill visa bibliotekets hela bestånd, att de 

vill komplettera skönlitteraturen, eller bara för att lätta upp bokpratet lite. Många av 

bibliotekarierna påtalar särskilt faktabokens betydelse för pojkar och barn med 

lässvårigheter. Det framgår att bibliotekarierna känner sig starka i sin roll som 

förmedlare av skönlitteratur, men betydligt mer osäkra på sin roll som 

faktaboksförmedlare.  

 

Uppsatsförfattarna påtalar också bibliotekariens oklara position mellan barns fritid och 

skoltid, och att även faktabokens plats kan upplevas oklar. Det läsfrämjande arbetet 

inom bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet är oftast knutet till skönlitteraturen, 

konstaterar Mauritzon och Wijk (2008). En del av bibliotekarierna i deras undersökning 

upplever att det är lärarna som önskar att bokpraten ska fokusera på skönlitteratur. Flera 

av bibliotekarierna menar också att det är skillnad på att förmedla skönlitteratur och 

faktaböcker, på så sätt att det krävs engagemang för att förmedla skönlitteratur, men 

kunskap för att förmedla faktaböcker.  

 

En av dem som är kritisk till den här uppdelningen i skön- och facklitteratur, är Mark 

Dressman (1997), som menar att detta förstärker barnens uppfattning om att man läser 
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skönlitteratur för nöjes skull, och facklitteratur för nyttans skull. Dayton-Sakari och 

Jobe (2003) påpekar också att faktaboken inte har samma ställning i skolan som den 

skönlitterära boken, och att det kan få negativa konsekvenser för de barn som främst 

läser fakta, om de uppfattar att deras läsning inte uppskattas av skolan på samma sätt. 

Författarna menar att detta är extra olyckligt när det gäller lässvaga barn. 

 

4.1.2 Den pragmatiska strategin 

 

Det pragmatiska förhållningssättet till faktaboken och dess funktioner kommer främst 

till uttryck hos bibliotekarier och pedagoger i de granskade studierna genom att man ser 

på faktaboken som i första hand avsedd för faktaförmedling och 

kunskapskapsinhämtning, vilket enligt Gomez (2008) är den vanligaste uppfattningen 

hos båda yrkesgrupperna. Detta är också ett synsätt som är ofta förekommande hos 

informanterna i de magisteruppsatser jag tagit del av. Hos Mauritzon och Wijk (2008) 

finns i första hand exempel på det pragmatiska synsättet, och även hos Fennrup och 

Gustafsson (2000) samt hos Johansson och Thunberg (2005) finns ett par exempel på 

hur denna strategi yttrar sig. 

 

En vanlig uppfattning, som får hänföras till det pragmatiska synsättet, är att barn som av 

någon anledning inte läser så bra, via faktaboken och ett specialintresse kan lotsas in i 

läsningens värld. I Johansson och Thunbergs (2005) undersökning talar en 

skolbibliotekarie och en pedagog om faktaboken som en ”inkörsport” till läsningen, att 

barnen börjar med att titta på bilderna och sen blir intresserade av att läsa texten.  

 

Uppfattningen att det är viktigt hur mycket man läser, faller också inom det pragmatiska 

förhållningssättet, så som det beskrivs av Limberg (2003). I Johanssons och Thunbergs 

(2005) undersökning finns exempel på detta, och av de tillfrågade pedagogerna uppger 

också flera att de regelbundet ger sina elever i uppgift att läsa en viss tid, något som på 

olika sätt också kontrolleras i efterhand. Den här strategin märks också i andra 

sammanhang idag, exempelvis genom den återkommande aktiviteten ”sommarboken” 

som många bibliotek ordnar under sommarlovet, där barnen listar ett antal lästa böcker 

och får en bok som belöning.  

 

Även Doiron (2003) anser att kvantitet är en viktig faktor som inte ska underskattas i 

läsutvecklingen. Han menar lite tillspetsat att man ska jämföra läsningen med andra 

fritidsaktiviteter. Ingen ifrågasätter väl att det krävs många timmars träning för att bli 

bra på att spela piano, eller att det krävs mycket teknikträning för att bli ens en 

medelmåtta i tennis. Varför skulle det då inte vara accepterat att det krävs lika mycket 

övning för att bli en bra läsare, menar Doiron (2003). 

 

Ett annat sammanhang där faktaboken ofta nämns i termer av konkret nytta, är i 

samband med undervisning i källkritik, något som exempelvis kommer till uttryck i 

Johanssons och Thunbergs (2005) studie. Flera av skolbibliotekarierna där uppger att 

de, förutom källor på internet, använder sig av faktaböcker för att uppmuntra eleverna 

till kritiskt tänkande. Som exempel på hur de arbetar med faktaböckerna nämns att de 

visar på utgivningsår, vem författaren är och varför texten tillkommit. 
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4.1.3 Den traditionalistiska strategin 

 

Det traditionalistiska förhållningssättet till faktaboken och dess funktioner, framstår 

som svårast att påvisa i forskningen. Enligt Limbergs (2003) modell, skulle det 

exempelvis kunna yttra sig i utsagor om faktaboken som främjare av bildning eller 

bärare av ett kulturarv. Detta är kanske inte funktioner och begrepp som ligger så nära 

dem man i allmänhet förknippar med faktaboken. Men om man formulerar det som att 

faktaboken främjar allmänbildning och med detta begrepp menar att det finns sådant 

som vi alla bör känna till, så finns det exempel i de undersökningar jag tagit del av. Hos 

Fennrup och Gustafsson (2000) säger ett par av bibliotekarierna att faktaboken kan 

förmedla traditionella värden och kunskap. 

Även uppfattningen att faktaboken är en naturlig och självskriven del av bibliotekets 

bestånd som man bör ha kunskap om, kan hänföras till den traditionalistiska strategin. I 

Mauritzons och Wijks (2008) studie nämner en bibliotekarie att hon alltid tar med några 

faktaböcker vid sina bokprat, just för att visa på bredden i bibliotekets utbud. 

 

4.1.4 Den emancipatoriska strategin 

 

I synen på faktaboken och dess funktioner yttrar sig det emancipatoriska synsättet, 

enligt Limbergs (2003) modell, hos bibliotekarier och pedagoger främst i att man ser en 

nytta av faktaboken som går utöver den omedelbara skolsituationen. Det märks till 

exempel i utsagor om att barnen fritt ska få välja sin läsning och att läsningen ytterst 

syftar till att främja kritiskt tänkande och bidra till utveckling av den egna identiteten, 

samt till skapandet av självständiga individer anpassade för samhällets krav. 

 

Strategin kan också yttra sig i att man ser faktaböckerna som ett sätt för barnen att 

utveckla sin fantasi och stilla sin nyfikenhet, ett synsätt som märks hos bibliotekarierna 

i Fennrups och Gustafssons (2000) studie. I samma undersökning svarar en 

övervägande del av pedagogerna också på ett sätt som får hänföras till den 

emancipatoriska strategin, som den beskrivs av Limberg (2003). De menar bland annat 

att faktaboken främjar värden som demokrati och självständighet och hjälper barnen att 

utveckla en social kompetens och bli trygga i sig själva. Någon uttrycker också ett 

önskemål om att böckerna inte bara ska ge barnen isolerade fakta, utan att de också ska 

lära sig bearbeta fakta, sätta in den i ett sammanhang och förstå och ta den till sig. Först 

då, menar informanten, är det frågan om kunskap och inte bara data. 

 

Ofta uppstår dock en konflikt mellan intention och verklighet. I Johanssons och 

Thunbergs (2005) undersökning beskriver exempelvis flera av bibliotekarierna och 

pedagogerna själva sina tankar kring faktaboken och sitt arbetssätt i termer som 

associerar till det emancipatoriska förhållningssättet. I genomförandet syns ändå mest 

exempel på det pragmatiska och traditionalistiska synsättet på faktaboken som främst 

avsedd för kunskapsinhämtning. Författarna menar att det är yttre faktorer som skolans 

mål och krav, som styr och påverkar synen på litteraturen hos bibliotekarier och 

pedagoger. 

 

Om de ibland motsägelsefulla önskemål som kan uppstå mellan skolan och biblioteket, 

skriver Barbro Johansson i Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv (2010). 

Hon menar att det är två olika kulturer med olika uppdrag och förväntningar. Medan 
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skolan förknippas med praktiska färdigheter som att läsa och skriva, så associeras 

biblioteken med det frivilliga och lustfyllda läsandet. Detta synsätt skymtar fram då och 

då också i beskrivningen av faktaboken i de studier jag tagit del av. I en skolkontext 

syftar den främst till kunskapsinhämtning, medan den i en bibliotekskontext kan 

användas för att nöjesläsning eller för att utveckla ett intresse. 

 

Medan det hos Fennrup och Gustafsson (2000) samt Thunberg och Johansson (2005) 

finns en övervägande del exempel på det emancipatoriska synsättet hos bibliotekarier 

och pedagoger, finns det hos Mauritzon och Wijk (2008) färre utslag av detta 

förhållningssätt hos bibliotekarier i samband med bokprat. Det märks dock en antydan 

till detta synsätt hos några av informanterna som med sina bokprat säger sig vilja lotsa 

barnen fram till rätt bok, eller ge dem verktyg att själva hitta böcker. 
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4.2 Barns förhållningssätt till faktaboken 
 

För att besvara min andra frågeställning vill jag här med hjälp av skapade teman och 

kategorier, samt Furhammars (1997) analysmodell, belysa barns uppfattningar om de 

funktioner faktaboken kan fylla för dem, som de kommer till uttryck i forskningen. Med 

undantag för de uppsatser som skrivits inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga området, så är barns egna utsagor svåra att finna i 

forskningen. Underlaget består därför till stor del av utsagor från forskare om barns 

uppfattningar, vilka förstås i grunden bygger på empiriska undersökningar. Att det inte 

finns så många undersökningar där barn själva uttalar sig om faktaböcker kanske kan 

bero på att det finns fler svårigheter och faktorer att ta hänsyn till när man intervjuar 

barn, än när det gäller vuxna. Man kan till exempel tänka sig att det är förenat med vissa 

problem när man formulerar intervjufrågor som ska ställas till barn - de ska vara tydliga, 

men ändå inte ledande.  

 

Som tidigare nämnts förknippar många vuxna barnboken i första hand med 

skönlitteratur. Anna-Carin Svensson och Maria Svärd fann i sin magisteruppsats 

”Faktaböcker får man bara läsa när man forskar”. En studie i barns självvalda läsning 

(2011) att detsamma gällde barnen i deras studie då de inledningsvis tillfrågades vad de 

tänker på när de hör ordet läsning. Även i Roswalls & Westerbergs (2006) 

undersökning finns exempel på detta, bland annat beskriver en flicka faktaboken som 

”något som inte är en saga” (Roswall & Westerberg 2006, s. 44), vilket återknyter till 

vad som nämndes inledningsvis om att genren ofta definieras efter vad den inte är 

(jämför engelskans ”non-fiction”). 

 

Många undersökningar visar, enligt Doiron (2003), att när barn får välja böcker själva 

så väljer många just en faktabok. Men när barnen i Svenssons och Svärds (2011) 

undersökning får frågan om vilka böcker de helst läser när de får välja fritt, svarar 

endast ett fåtal att de väljer faktaböcker. Det framgår både hos Svensson och Svärd 

(2011) och hos Roswall och Westerberg (2006) att barn kan ge motsägande svar när de 

först tillfrågas om de läser faktaböcker, och sedan får frågan om vilka böcker de helst 

läser. Då är titlarna som nämns ofta just faktaböcker, vilket kan tyda på att termen 

”faktabok” inte är så tydlig för barn.  

 

En annan tolkning som Roswall och Westerberg (2006) gör, är att det är två olika sätt 

att läsa som skymtar här; den nyttoinriktade läsningen och den lustfyllda 

nöjesläsningen. Författarna beskriver hur barn, när de pratar allmänt om faktaböcker 

förmedlar en traditionell syn på boken som nyttoinriktad, men när de får prata om en 

speciell bok de själva gillar, så har det mer med lust och upplevelser att göra.  

 

I Roswalls och Westerbergs (2006) undersökning refererar barnen påfallande ofta till 

skönlitteraturen som ”vanliga böcker”, när de talar om den i förhållande till faktaboken. 

Det är också tydligt att många av barnen i de studier jag tagit del av förknippar 

faktaboken med skolarbete och framför allt det undersökande arbetssätt som idag är så 

vanligt i skolan. Ett barn i Svenssons och Svärds (2011) studie säger att man bara får 

läsa faktaböcker när man forskar, och förtydligar efter en fråga från intervjuaren sin 

utsaga med ”Man måste lära sig att läsa en riktig bok!” (Svensson & Svärd 2011, s. 35) 
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4.2.1 Kunskap och hårda fakta 

 

Uppfattningen om att faktaboken främst används i skolan, och då i första hand när man 

forskar, är som nämnts vanlig bland barnen i både Roswalls och Westerbergs (2006) 

och Svenssons och Svärds (2011) undersökningar. Flera barn i Roswalls och 

Westerbergs (2006) studie beskriver det som att man läser faktaböcker när man vill veta 

något, antingen för en speciell fråga eller allmänt om ett ämne. Det visar på att barnen 

har en bild av faktaboken som främst avsedd att förmedla fakta och lösa skoluppgifter. 

 

Forskningen visar också att barn ofta sätter in faktaboken i sammanhang där man gör en 

skoluppgift som ska redovisas. Ibland kan dock skola och fritid kombineras med lyckat 

resultat, exempelvis när barnen själva får välja ett ämne att arbeta med och väljer något 

fritidsintresse. Ett exempel på detta är flickan i Roswalls och Westerbergs (2006) 

undersökning, som gjort ett arbete om sitt stora fritidsintresse balett och uttrycker stor 

tillfredsställelse över sin kunskap om ämnet och det egna arbete hon gjort. 

 

Ett vanligt användningsområde för faktaboken under barns fritid, är när man ska få ett 

eget husdjur och vill läsa om djuret och dess skötsel, vilket bland annat beskrivs av 

Roswall och Westerberg (2006). Det händer också ofta enligt min egen erfarenhet, att 

föräldrar och barn kommer till biblioteket och vill låna böcker om en aktuell fråga eller 

händelse i familjen; ett husdjur, ett resmål, om hur det är att få ett syskon eller om 

döden. Den funktion faktaböckerna fyller här motsvarar den opersonliga instrumentella 

läsningen i Furhammars (1997) modell, det vill säga läsningen har ett praktiskt och 

konkret syfte; man vill lära sig något om ett specifikt ämne av en viss anledning.  

 

För en del barn är det själva faktauppgifterna i sig som är det viktiga. Dayton-Sakari 

och Jobe (2003) beskriver detta fenomen i samband med ”motvilliga läsare”, men 

beskrivningen kan med fördel överföras även på andra läsare som söker detaljkunskap 

och hårda fakta, som de inte sällan lär sig rabbla utantill. Dayton-Sakari och Jobe 

(2003) skiljer på generalisterna som är intresserade av fakta i allmänhet utan något 

särskilt tema, medan specialisterna lär sig allt om ett visst ämnesområde. 

 

I detta sammanhang vill jag påminna om pojkarna på ”mitt” bibliotek som nämndes 

inledningsvis, som alltid lånar Guinness rekordbok. Denna bok återkommer som 

exempel i flera av de studier jag tagit del av, bland annat i Roswalls och Westerbergs 

(2006) undersökning, där en pojke berättar att han samlar på Guinness rekordbok och 

tycker det är roligare att läsa faktaböcker, eftersom ”det är mycket mer verkliga bilder”. 

(Roswall & Westerberg 2006, s. 40) Betty Carter (2000) skriver om barn som läser 

faktaböcker för att lära sig allt om ett ämne, kunna räkna upp en massa fakta och på så 

sätt hitta ett eget område där man kan bli bäst och få briljera med sina kunskaper.  

 

Carter (2000) återberättar också en episod i vilken hon befann sig i skolbiblioteket och 

hörde en grupp pojkar som skrattande och stimmande skockades runt en bok. Hon tog 

då för givet att boken skulle vara av den typ som avbildar människokroppen anatomiskt 

korrekt, med allt vad det innebär, men det visade sig vara Guinness rekordbok som låg 

uppslagen mitt i gruppen. Enligt Furhammars (1997) modell skulle detta vara ett 

extremt exempel på opersonlig instrumentell läsning, som bara syftar till att mjölka 

texten på så mycket fakta som möjligt.  
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Ett exempel på hur läsningen kan övergå från att vara en spaning efter fakta, till att bli 

berörande på ett personligt plan finns hos Doiron (2003). En flicka i hans studie berättar 

om hur hon lånat en bok om vår planet jorden och tyckt det var så intressant att läsa om 

hur den bildades och utvecklades. Hon avslutar med att säga att hon inte visste att man 

måste börja oroa sig för jorden. Enligt Furhammars (1997) modell har läsningen här 

drag av både den opersonliga instrumentella och den personliga instrumentella, det vill 

säga den förändrar något hos läsaren. 

 

4.2.2 Läs- och skrivutveckling 

 

Cirka 5 % av Sveriges befolkning har svåra läs- och skrivsvårigheter, enligt 

Dyslexiförbundet FMLS (2013) men betydligt fler, cirka 25%, har problem att läsa en 

vanlig faktatext, exempelvis en artikel i en dagstidning. Anledningen kan vara dyslexi, 

men också faktorer som problem med koncentration eller läsförståelse.  

 

Gomez (2008) beskriver hur faktaböcker kan motivera barn med läs- och 

skrivsvårigheter att börja läsa och att de även kan stimulera deras intressen. Hon menar 

att många av dessa barn helst väljer faktaboken när de får välja fritt. För att de ska 

kunna förstå vad de läser och engagera sig i texten är det dock viktigt att ämnet upplevs 

som intressant. 

 

Barn idag har i allmänhet svårare att läsa och förstå faktatexter, menar Lundberg (2006), 

och samtidigt ställer samhället större krav på att man både privat och i yrkeslivet ska 

kunna ta till sig en stor mängd information och baserat på den göra egna val. Barn med 

lässvårigheter utvecklar ofta strategier att komma undan situationer där de känner sig 

osäkra. En del hittar på knep som att ta hjälp av kompisar, medan andra istället blir 

högljudda, bråkiga eller ständigt ”glömmer” ta med sig böckerna till skolan.  

 

Läsproblemen kan, enligt Lundberg (2006), vara av två olika slag. Det finns de som har 

svårt att avkoda texten, som läser så långsamt och får lägga så mycket arbete på att tyda 

orden att textens betydelse går förlorad. Den andra gruppen läser egentligen ganska 

snabbt men förstår inte innehållet, vilket kan bero på koncentrationssvårigheter eller 

dåligt ordförråd. 

 

Dayton-Sakari och Jobe (2003) beskriver vad i faktabokens natur som kan attrahera 

barn med läs- och skrivsvårigheter. Baserat på sina sammanlagda erfarenheter av att 

arbeta med barn med dessa problem delar de in de ”motvilliga läsarna” i två grupper, 

som delvis överensstämmer med Lundbergs (2006) uppfattning. Den ena gruppen läser 

egentligen rätt bra men är inte intresserade utan hittar istället andra saker att göra som är 

roligare än läsningen.  

 

Den andra gruppen är heller inte så intresserade av att läsa, men de är dessutom inte 

särskilt bra på det. Det är inte nödvändigtvis något medfött problem, det kan vara så att 

de bara ser sig själva som ”icke-läsare” Båda grupperna är i regel mer intresserade av 

faktaböcker än av skönlitteratur, de vill ha fakta om saker som intresserar och berör 

dem.  

 

Dayton-Sakari och Jobe (2003) visar på fyra olika faktorer som i varierande grad är 

viktiga för olika typer av ”motvilliga läsare”. Action innebär att det ska hända mycket, 
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det ska handla om praktiska saker som går att koppla till verkligheten, till exempel gör-

det-själv-böcker om hantverk eller matlagning, eller böcker som visar hur man utövar 

någon sport.  

 

Minutiae innebär att man fokuserar på detaljer, och gärna gräver ner sig helt i ett ämne. 

Det finns specialister, som bara vill läsa om sitt favoritämne, och generalister som är 

mer intresserade av att det ska vara siffror och hårda fakta i allmänhet. Ett exempel är 

pojkarna med en förkärlek för Guinness rekordbok som tidigare nämndes, och som 

återfinns i såväl Roswalls och Westerbergs (2006) undersökning som i Johanssons och 

Thunbergs (2005) studie. 

 

Camouflage är ett sätt för barn som inte läser så bra att gömma sig bakom ett beteende; 

antingen blir de utagerande, bråkiga och högljudda, eller så drar de sig undan och håller 

sig i bakgrunden och utanför gemenskapen. De känner sig ofta annorlunda och kan vara 

intresserade av att läsa faktaböcker som handlar om det som är avvikande, ovanligt och 

mystiskt, exempelvis katastrofer. 

 

Facts in fiction innebär att när man blir tvingad att läsa skönlitteratur, fokuserar man på 

det som är sant och verkligt, exempelvis i biografier. Dessa kan ses som en blandning 

av skön- och facklitteratur, då berättandet vanligen följer skönlitteraturens mönster, men 

berättelsen är sann – eller utger sig åtminstone för att vara det. 

 

Gomez (2008) beskriver hur läsning och skrivande av egna faktatexter går hand i hand, 

det ena förutsätter det andra. När man läser en faktabok får man kanske inspiration till 

att skriva själv, och genom det egna skrivandet får man kunskap om hur faktatexten är 

uppbyggd. I Roswalls och Westerbergs (2006) undersökning finns också exempel på 

detta, där en pojke menar att läsningen av faktaböcker inspirerar honom till att skriva 

egna texter. 

 

4.2.3 Att betrakta verkligheten 

 

Den avdelning på biblioteket som traditionellt går under benämningen ”biografi och 

genealogi”, har numera en rik utgivning och är populär bland vuxna läsare. I lånedisken 

får man ofta frågor om dessa böcker och kommentarer som tyder på att många upplever 

en extra dimension i läsningen som bottnar i att stoffet är ”verkligt”. Också barn 

uttrycker en upplevelse av denna funktion vid läsningen, och även när det gäller mer 

renodlade faktaböcker.  

 

Överhuvudtaget verkar det i dagens mediesamhälle finnas ett behov av berättelser ur 

livet. I Boken om läslust (2007) talar redaktörerna Lisa Bjärbo och Annika Nasiell om 

en medial ”reality-trend”, där teves dokusåpor är ett exempel, men där samma tendens 

kan märkas även inom litteraturen. Författarna påtalar här vikten av att i detta 

sammanhang resonera med barnen om begrepp som ”sanning”, ”verklighet” och 

”källkritik”. De presenterar också termen ”faktion”, som betecknar genren på gränsen 

mellan fakta och fiktion. 

 

Facts in fiction är, som tidigare nämnts, det begrepp som Dayton-Sakari och Jobe 

(2003) använder för att beskriva det som tilltalar många svaga läsare när de måste välja 

skönlitteratur framför faktaböcker. Då söker de i regel böcker som ligger nära 
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faktaboken, som exempelvis biografier och historiska skildringar. I Roswalls och 

Westerbergs (2006) undersökning finns ett exempel där en pojke säger att han tycker 

bäst om faktaböcker för att de handlar om sådant som är verkligt, och att han när han 

läser skönlitteratur helst vill läsa ”riktiga” historier.  

 

Flera av informanterna i Roswalls och Westerbergs (2006) studie är inne på att det går 

att kombinera drag från skönlitteratur och faktaböcker. Författarna citerar en flicka som 

på ett elegant sätt suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion när hon påpekar att 

författare som skriver berättelser tar reda på fakta och väver in det i berättelsen.  

 

I forskningen tyder alltså mycket på att barn inte tar hänsyn till klassificeringar eller 

genrer, på samma sätt som vuxna, när de väljer böcker. Doiron (2003) beskriver hur vi 

tillägnar oss olika förhållningssätt till olika typer av läsning. När vi läser faktaböcker är 

vi inriktade på att skaffa oss information om ett visst ämne, men när vi läser 

skönlitteratur är vårt fokus mer på vad vi känner och upplever under läsningen. Fokus 

kan dock skifta under läsningen av en och samma text, och vi kan också uppleva 

förvirring över texter som vi inte riktigt vet var vi ska placera. 

 

Bilderna är en viktig del av faktaboken, och om boken är bra utförd så förstärker de och 

förklarar texten, något som bland annat tas upp av Dayton-Sakari och Jobe (2003). För 

en del barn är det just bilderna som attraherar dem hos faktaboken, vilket bland annat 

kan påvisas i Roswalls och Westerbergs (2006) undersökning. Anledningen till att de 

väljer faktaboken är inte alltid för att det är lättare att titta på bilder än att läsa text, 

vilket vi vuxna kanske ibland felaktigt tror.  

 

Kelsey (2011) beskriver hur en bra faktabok kan få avlägsna tider och platser, som 

annars kan upplevas som abstrakta och svåra för ett barn att förstå och ta till sig, att 

träda fram på ett sätt som skapar både drama och en känsla av verklighet. Hon ger 

exempel på hur en text skriven ur första person-perspektiv och som innehåller levande 

beskrivningar av personer och platser kan engagera läsaren och stimulera tankar och 

fantasi. På så sätt blir det enligt Furhammars (1997) modell en personlig 

upplevelseläsning där läsaren blir delaktig med sin inlevelse och sina tankar och 

funderingar. 

 

4.2.4 Den egna identiteten 

 

Att ha egen identitet, en grupp att identifiera sig med och att dela särdrag med, är viktigt 

för alla människor, men kanske särskilt för barn och ungdomar. Det kan vara en idrott, 

en hobby, en musikstil eller något annat som klart skiljer ut gruppen mot utomstående, 

men som förenar dem som befinner sig inom gruppen. Faktaboken kan ge barn 

möjlighet att utveckla och fördjupa sig i sina specialintressen, menar Gomez (2008). 

Därigenom får de hjälp att stärka sin identitet som exempelvis utövare av någon idrott 

eller hobby.  

 

Att kompisar och familjemedlemmar har stort inflytande över barns läsning, 

framkommer i både Roswalls och Westerbergs (2006) samt Svenssons och Svärds 

(2011) studier. Detta kan också kopplas till utvecklingen av en egen identitet och 

önskan att dela något med andra man ser upp till eller känner gemenskap med. I 
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Svenssons och Svärds (2011) undersökning berättar en pojke att han och hans pappa 

ofta läser böcker om historia tillsammans, och pratar om dem efteråt. 

 

Dayton-Sakari och Jobe (2003) identifierar, som tidigare nämnts, en grupp barn med 

lässvårigheter vars beteende de väljer att kalla camouflage därför att de döljer sin 

läsförmåga genom att antingera agera högljudda och stökiga eller tystna och försvinna. 

De känner sig ofta annorlunda än kamraterna och kan därför tilltalas av faktaböcker om 

det förbjudna, mystiska eller bara avvikande. Det blir ett sätt för dem att identifiera sig 

med – och hantera - utanförskapet, och läsningen kan sägas svara mot den kategori i 

Furhammars (1997) modell som kallas den personliga instrumentella läsningen. 

 

En viktig funktion i detta sammanhang är också att få förståelse för hur människor lever 

och har levt i andra kulturer och under andra tidsåldrar. I Roswalls och Westerbergs 

studie (2006) framkommer detta bland annat då en flicka berättar att hon gärna läser 

böcker om stenåldern för att få veta hur man tänkte då och hur det kändes att leva under 

den tiden. Hon identifierar sig på så sätt med andra människor, en viktig del i skapandet 

av en egen identitet. Enligt Furhammars (1997) modell är denna typ av läsning ett 

exempel på den personliga upplevelseläsningen, då flickan lever sig in i texten och 

identifierar sig med personerna. 

 

Som tidigare nämnts i samband med läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att få känna 

tillfredsställelse över att ha läst ut och förstått en bok, och kanske lärt sig något nytt 

också, som Lundberg (2006) påpekar. Nya kunskaper kan också ge ökat självförtroende 

menar Roswall och Westerberg (2006) och ser här en kombination av faktabokens 

funktion för både kunskapsinhämtning och identitetsskapande. Den upplevda känslan av 

tillfredsställelse och igenkänning efter att ha läst ut en bok kan också ses som ett uttryck 

för ”flow” så som det beskrivs av Sandin (2004).  

 

4.2.5 Läsning för lust och nöje 

 

Furhammar (1997) beskriver läsning för nöjes skull som opersonlig upplevelseläsning, 

det vill säga läsaren kan uppleva känslor av spänning och nyfikenhet, men påverkas inte 

av läsningen på något djupare eller mer personligt plan. Det är helt enkelt frågan om 

underhållning och tidsfördriv för stunden. 

 

Det som utmärker den opersonliga upplevelseläsningen enligt Furhammar (1997) är just 

att man som läsare ställer sig utanför texten, man delar inte själv upplevelsen och 

känner heller ingen önskan att göra det. I Roswalls och Westerbergs studie (2006) 

uttrycker en flicka stor fascination över konsten att spå i händer, som hon läst om i en 

faktabok.  Efter förfrågan visar det sig dock att det inte är något hon själv vill eller avser 

att prova, utan författarna tolkar det som att hon helt enkelt roas bara av att läsa om 

spådomskonst. 

 

I Roswalls och Westerbergs (2006) undersökning platsar flera av informanterna i den 

grupp som läser faktaböcker för nöjes skull. Ett utmärkande drag för dem är att de talar 

om läsningen i termer som kanske mest brukar förknippas med skönlitteraturen, och 

uttrycker känslor som förvåning och fascination i samband med läsningen. Författarna 

menar också att en annan faktor som talar för att barnen läser faktaböcker för nöjes 

skull, är var och hur de läser böckerna. Flera av barnen berättar att de helst ligger i 
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soffan eller sängen och läser, och beskriver en situation som man vanligtvis förknippar 

med avkoppling och nöjesläsning. 

 

Ibland är det både svårt och fruktlöst att dra gränsen mellan läsning för nyttas och för 

nöjes skull, nästan alltid finns drag av båda dessa funktioner, och de kan även 

komplettera varandra. Roswall och Westerberg (2006) finner också att flera av barnen i 

deras studie beskriver en syn på faktaboken som kombinerar drag av nöjesläsning med 

drag av faktaboken som medel för kunskapsinhämtning. Författarna tolkar det som att 

det också kan vara lustfyllt att lära sig något.  

 

I Svenssons och Svärds (2011) studie finns beskrivningar av hur barn uttrycker att de 

kan bli helt uppslukade av läsningen så att de varken hör eller ser något annat. Någon 

säger också att när hon hittar en riktigt bra bok kan hon bara inte sluta läsa. Dessa 

beskrivningar får också hänföras till den opersonliga upplevelseläsningen, enligt 

Furhammars (1997) modell. De kan även ses som ett uttryck för ”flow” enligt Sandins 

(2004) beskrivning, då läsaren ägnar sin fulla uppmärksamhet åt läsningen och 

”belönas” med avkoppling, verklighetsflykt eller annat önskat och upplevt syfte med 

läsningen. 
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5. Sammanfattning och diskussion 
 

Syftet med denna uppsats är, som nämndes inledningsvis, att i form av en kombinatorisk 

forskningsöversikt samla och tematisera forskning om faktaböcker för barn, samt att 

redogöra för barns och vuxnas förhållningssätt till faktaboken, samt eventuella likheter 

och skillnader i dessa, enligt befintlig forskning. 

 

För att uppfylla syftet har jag valt att presentera mina resultat i en forskningsöversikt, 

vilket har visat sig vara en bra form för att samla och tematisera befintlig forskning. 

Metoden jag valt för att analysera materialet är kvalitativ innehållsanalys, med särskild 

inriktning på tematisk analys. Det är en metod som lämpat sig väl för att identifiera 

teman utifrån texternas innehåll och med hjälp av olika teoretiska ramverk, för att visa 

hur barn och vuxna, enligt forskningen, förhåller sig till faktaboken 

 

Jag kommer här att sammanfatta och jämföra vuxnas och barns förhållningssätt till 

faktaboken för barn och dess funktioner, som de kommer till uttryck i forskningen, samt 

diskutera resultatet av analysen och dess relevans.  

 

5.1 Vuxnas förhållningssätt till faktaboken 
 

För att visa på hur barns och vuxnas förhållningssätt till faktaboken för barn kommer till 

uttryck i forskningen, och vilka likheter och skillnader som finns, använde jag mig av 

tre olika frågeställningar. Min första frågeställning var följande: 

 

Hur ser forskningsläget ut kring faktaboken för barn med avseende på hur vuxna 

förhåller sig till den och dess funktioner? 

 

För att nå fram till ett svar på denna frågeställning har jag tillämpat teorin om tre 

litteraturpedagogiska strategier, eller olika synsätt på läsning, såsom de beskrivs av 

Limberg (2003) på forskningsmaterialet. Den vanligaste inställningen till faktaboken för 

barn hos bibliotekarier och pedagoger i forskningen, är att den främst är avsedd för 

kunskapsinhämtning men även kan främja läsutveckling och användas för att arbeta 

med källkritik, det vill säga den pragmatiska strategin, enligt Limbergs (2003) modell. 

Den kommer också till uttryck i åsikter om att det viktiga är att man läser, medan vad 

som läses är underordnat. 

 

Exempel på den traditionalistiska strategin, som den beskrivs av Limberg (2003), var 

svårare att finna i materialet, men den kunde märkas i en del studier där faktaboken 

omtalas som en självklar del av bibliotekets bestånd, och att det tillhör allmänbildningen 

att ha kännedom om den. En hel del exempel på den emancipatoriska strategin i 

Limbergs (2003) modell fanns också i materialet. Den yttrar sig främst i tankar om att 

faktaboken kan ha betydelse för det läsande barnet, för att stimulera dess fantasi, skapa 

en identitet och även för individen som samhällsmedborgare. 

 

Här märks dock en tvetydighet i forskningen, när det gäller inställningen till faktaboken 

för barn hos både bibliotekarier och pedagoger. Man önskar förhålla sig emancipatoriskt 

till faktaboken, det vill säga som användbar för barnens egen skull, exempelvis för 

utvecklande av identitet och kritiskt tänkande. Men i praktiken använder man 

faktaboken främst för förmedling av kunskap, och som en ingång till läsningen för barn 
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med läs- och skrivsvårigheter, alltså det pragmatiska förhållningssättet. Anledningen 

kan vara att man blir styrd av läroplanen och andra måldokument, men också att man 

omedvetet påverkas av det traditionella förhållningssättet till faktaboken.  

 

Skönlitteraturen återkommer ständigt som samtalsämne i intervjuer med bibliotekarier 

och pedagoger i de studier jag tagit del av, och ibland används denna genre också för att 

definiera faktaboken. Både i skolan och på biblioteket ligger fokus på skönlitteraturen, 

visar den forskning som granskats här. Faktaboken får mindre utrymme och tid än 

skönlitteraturen i bokprat och annat läsfrämjande arbete. I flera av studierna märks 

också en osäkerhet hos informanterna om hur man förmedlar faktaböcker till barnen, 

vid exempelvis bokprat som är en viktig del av bibliotekens förmedlingsarbete.  

 

Som vuxna är vi förebilder för barn även när det gäller läsning, och det är därför av stor 

betydelse hur vi själva förhåller oss till faktaboken och vilken bild av den vi förmedlar 

till barnen. Av egen erfarenhet vet jag att många barn behöver ”få en bok i handen”, de 

vill veta att någon annan läst den och tyckt om den, eller så vill de bara bli guidade i sitt 

bokval, och det är då viktigt hur boken presenteras. Små saker som att man använder 

olika vokabulär när man beskriver faktaböcker och skönlitteratur, eller att författaren 

inte nämns och omtalas på samma sätt när det gäller faktaböcker, kan påverka barn i 

deras syn på faktaboken, dess funktion och värde. 

 

Osäkerheten kring faktaboken kan också bero på dess karaktär. Skönlitterära berättelser 

är, som tidigare nämnts, uppbyggda på likartat sätt med en början, ett slut och 

däremellan en mer eller mindre kronologisk handling. Faktaböcker kan se olika ut och 

har oftast inte samma ’röda tråd’ i sin disposition. Baserat på det som framkommit i 

analysen av forskningsmaterialet, tror jag att det också kan vara så att bibliotekarier och 

pedagoger upplever faktabokens position som otydlig mellan skola och fritid, och 

mellan skola och bibliotek. 

 

Det är anmärkningsvärt att föräldrarna och deras perspektiv helt saknas i den forskning 

jag tagit del av. Kanske beror det på att föräldrar är en mer heterogen grupp, vars vanor 

och åsikter är svårare att generalisera. Kanske beror det också på att föräldrar är svårare 

att nå som grupp, i motsats till bibliotekarier och pedagoger. Man kan också tänka sig 

att de senare grupperna är lättare att motivera att delta i en studie då de ser en omedelbar 

nytta med en sådan undersökning för sin egen verksamhet. 

 

5.2 Barns förhållningssätt till faktaboken 
 

Min andra frågeställning var följande: 

 

Hur ser forskningsläget ut kring faktaboken för barn med avseende på hur barn 

förhåller sig till den och dess funktioner? 

 

För att nå fram till ett svar på denna frågeställning har jag dels skapat teman utifrån 

texternas innehåll, men också använt mig av en analysmodell bestående av fyra olika 

lässtilar, såsom den beskrivs av Furhammar (1997). För att kunna belysa andra 

dimensioner av faktabokens betydelse och funktion för dess läsare, har jag också valt att 

tillämpa Sandins (2004) teori om ”flow” i läsningen där det har varit möjligt.  
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Enligt forskningen är den vanligaste användning av faktaboken hos barn, som medel att 

inhämta kunskap och hårda fakta. Några exempel är när man vill veta mer om ett 

fritidsintresse eller om någon aktuell fråga i familjen, som ett nytt husdjur eller en resa, 

vilket utgör den opersonliga instrumentella läsningen i Furhammars (1997) modell. 

 

Faktaboken kan också ses som främjare av läs- och skrivutveckling genom att den 

motiverar till lästräning och stimulerar specialintressen. Frågan återkommer hos 

forskare i flera av de studier jag tagit del av, dock är denna användning svårare att spåra 

i barnens egna utsagor.  

 

För en del barn är läsningen av faktaböcker ett sätt att betrakta verkligheten, genom att 

man ser en extra dimension i att det man läser har hänt eller finns på riktigt. Som läsare 

kan man identifiera sig och känna delaktighet i texten, vilket motsvarar Furhammars 

(1997) personliga upplevelseläsning. 

 

Faktaboken kan vidare bidra till att skapa eller förstärka den egna identiteten hos 

läsaren, som exempelvis utövare av en hobby eller idrott. Den kan också främja känslan 

av samhörighet med andra i familjen eller i kompiskretsen med samma intressen, eller 

förstärka känslan av att man tillhör en grupp med gemensamma drag. Detta är exempel 

på personlig instrumentell läsning enligt Furhammars (1997) modell. 

 

Forskningen visar också att faktaboken även används som läsning för lust och nöje av 

många barn, på samma sätt som andra läser skönlitteratur, ett exempel på opersonlig 

upplevelseläsning. Flera av de olika sätten att läsa som har påvisats här, bär också drag 

av Sandins (2004) beskrivning av hur ”flow” yttrar sig i samband med läsning. 

 

När barn talar om faktaboken i allmänhet i de studier jag tagit del av, förknippar de 

flesta den med skolarbete och den traditionella bilden som redskap för att inhämta 

kunskap. När de däremot får berätta vad de helst läser när de får välja fritt, nämner 

många faktabokstitlar och talar om böckerna i termer som för tankarna till läsning av 

andra orsaker och med andra syften. Det framstår i forskningen som om barn har dubbla 

bilder av faktaboken. Som en genre med gemensamma drag, ser de den kopplad till en 

skolkontext där den används för att hämta information ur. När de däremot talar om 

enskilda titlar så ser de mer till vad de tycker om just den speciella boken. 

 

I de studier jag tagit del av finns många exempel där barn talar om faktaboken som 

motsats till ”riktiga” eller ”vanliga” böcker. Utan att kunna belägga det i forskningen 

tror jag att dessa beskrivningar ofta härrör från situationer som dem jag beskrev i 

inledningen, då någon vuxen kommenterat barnets bokval med uttryck som ”du måste 

låna en riktig bok!” då barnet velat låna en faktabok. I allmänhet verkar barn fokusera 

mer på boken de just nu har i handen, vilken funktion den har och vad de upplever 

under läsningen, än på vilken genre boken tillhör. 

 

  



 

29 

 

5.3 Skillnader och likheter i barns och vuxnas förhållningssätt 
 

Min tredje frågeställning var följande: 

 

Hur ser forskningsläget ut kring faktaboken för barn med avseende på vilka skillnader 

och likheter som finns i barns och vuxnas förhållningssätt? 

 

För denna forskningsöversikt har jag inte funnit några exempel på studier som jämför 

barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn. Anledningen kan vara svårigheter med att 

utforma en sådan undersökning. Barnen är läsarna, den målgrupp som faktaböckerna 

riktar sig till. Vuxna har rollen som mellanhand och förmedlare, och har därigenom ett 

annat perspektiv. Som vuxna är vi också i högre grad präglade av egna erfarenheter och 

förväntningar, samt uppfattningar och åsikter utifrån.  

 

Det som också försvårar en jämförelse mellan vuxnas och barns utsagor, och kan 

förklara avsaknaden av sådana studier, är förstås att barn inte på samma sätt som vuxna 

har förmågan att formulera abstrakta tankar och upplevelser i tal och skrift. Istället får 

forskaren mer fokusera på ordval och uttryckssätt när man söker kartlägga vad 

faktaboken och läsningen av densamma betyder för barn. Ett exempel är Sandins (2004) 

studie där hon visar hur barn uttrycker känslor av ”flow” i samband med läsning   

 

I denna översiktens avslutande del jämförs hur vuxnas och barns förhållningssätt till 

faktaboken för barn kommer till uttryck i forskningen. Detta är förstås inte helt 

oproblematiskt då olika teoretiska ramverk har använts för att analysera forskning om 

barns respektive vuxnas förhållningssätt. Anledningen till detta förfaringssätt är som 

tidigare nämnts att det är frågan om två olika perspektiv som förtjänar olika 

analysredskap, då barn och vuxna har olika relationer till faktaboken för barn. I 

jämförelsen har jag dock försökt fokusera på de funktioner hos faktaboken som 

uttryckts och påvisats i forskningen, och som jag funnit exempel på i min analys. Vid 

studier av forskningsmaterialet kan man ändå konstatera att det finns beröringspunkter 

mellan de båda ramverken. 

 

Forskningen visar att både vuxna och barn tycks se faktaboken i första hand som ett 

medel att nå fakta och kunskap, ett uttryck för det pragmatiska förhållningsättet och den 

opersonliga instrumentella lässtilen. I de granskade studierna märks att både barn och 

vuxna kopplar den här funktionen till användning i skolan, barn nämner den exempelvis 

i samband med ett forskande arbetssätt och vuxna i samband med källkritik. 

 

Forskaren måste också ta med i beräkningen att barn är påverkade av vuxnas 

förhållningssätt, vanor och attityder när det handlar om läsning likaväl som i andra 

frågor. När barn talar om faktaboken och skönlitteraturen som litterära genrer, kan en 

sådan påverkan anas, genom att skönlitteraturen refereras till som ”riktiga” eller 

”vanliga” böcker. Inte i någon av de studier som granskats här, uttalar sig de vuxna 

deltagarna i dessa termer, men flertalet av dem visar ändå på olika sätt att 

skönlitteraturen utgör normen efter vilken faktaboken bedöms, exempelvis när de 

presenterar böckerna vid bokprat. 

 

Barn framstår enligt den forskning som analyserats här, som mer inriktade på läsningens 

funktion än dess genretillhörighet, medan vuxna är mer fångade och påverkade av den 

traditionella uppdelningen av skön- och facklitteratur. Upplevelsen av läsningen är 
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viktig för barnen, medan få vuxna betonar denna dimension, en tänkbar förklaring till 

detta är att de vuxna oftast inte själva deltar som läsare. 

 

Forskningen visar att för barn med läs- och skrivsvårigheter kan faktaböckerna fylla en 

viktig funktion, både för att stimulera läslusten och som en guide in i läsningens värld. 

Det saknas dock belägg för detta i barnens egna utsagor i de studier jag tagit del av, 

vilket kan ha att göra med att barnen själva inte har förmågan att observera och uttrycka 

denna funktion. Bibliotekarier och pedagoger i granskade studier betonar dock ofta 

denna funktion hos faktaboken i samband med den pragmatiska strategin.  

 

Att faktaböcker kan läsas för nöjes skull, det vill säga som opersonlig 

upplevelseläsning, framgår tydligt i forskningen om barns förhållningssätt till 

faktaboken och dess funktioner. Men i de studier jag tagit del av finns inget som pekar 

på att vuxna förknippar faktaboken för barn med nöjesläsning. Däremot finns en hel del 

exempel på den emancipatoriska strategin, där läsningen tillskrivs funktioner som att 

stimulera fantasin, stilla nyfikenheten och forma identiteten hos barnen.  

 

Dessa funktioner hos faktaboken kan även noteras i forskningen om barns 

förhållningssätt. I flera av studierna uttrycker barn att de läser för att få svar på frågor de 

funderat över i ett visst ämne, för att de är nyfikna, har ett specialintresse de vill veta 

mer om, eller bara för att få förevisa sin kunskap inom ett särskilt område. Detta får 

anses utgöra en sfär där barns och vuxnas syn på faktaboken för barn sammanfaller. 

 

5.4 Relevans och förslag till vidare forskning 
 

I inledningen till denna forskningsöversikt nämndes att resultatet kan ha relevans för 

både forskning och profession inom såväl biblioteks- och informationsvetenskap som 

pedagogik. Det finns mycket kunskap att tillvarata och bygga vidare på i de studier jag 

tagit del av. Vetskapen om hur barn och vuxna ser på faktaboken kan förhoppningsvis 

skapa en medvetenhet om att det finns andra ingångar till faktaboken än den 

traditionella för kunskapsinhämtning, och därmed bidra till större förståelse för barn 

som föredrar faktaboken. 

 

Det finns också rent konkreta råd som går att tillämpa i en biblioteks- eller skolkontext. 

I Mauritzons & Wijks (2008) studie berättar en bibliotekarie att hon bygger upp sina 

bokprat tematiskt med både faktaböcker och skönlitteratur. Det framstår som ett bra sätt 

att fokusera på innehållet i böckerna istället för på vilken genre de tillhör. Man kan 

tänka sig att detta arbetssätt även kan tillämpas i temaarbeten i skolan, och i 

hyllplaceringar och skyltningar på biblioteket. Dessa kan exempelvis handla om olika 

tidsåldrar, djur eller andra breda teman, där många barn kan känna igen sig och hitta 

något att läsa, antingen det är en faktabok eller en skönlitterär berättelse. 

 

Avslutningsvis vill jag också återknyta till det inledande resonemanget kring denna 

forskningsöversikts motiv och aktualitet. Svenska barns läsförståelse har försämrats i 

den nyligen presenterade PISA-undersökningen, särskilt när det gäller läsförståelsen av 

faktatexter. Samtidigt förväntas vi ta del av en allt större mängd information i vårt 

dagliga liv. Mot denna bakgrund är forskning kring barns läsning av faktaböcker av 

största vikt, och jag hoppas att denna översikt kan bidra till ökad kunskap och förståelse 

av ämnet. Jag vill också betona vikten av att kunna tillgodogöra sig såväl faktatexter 
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som skönlitterära texter, och att det är frågan om två olika sätt att läsa, varav båda är 

lika viktiga för människan som individ och samhällsmedborgare. I vissa sammanhang är 

genren det viktiga - men i andra är det innehållet. 

 

Området kring barns läsning av faktaböcker skulle vinna på att utforskas mer, både ur 

barns och vuxnas perspektiv. Särskilt intressant vore det att få ta del av föräldrars 

förhållningssätt till faktaboken och dess funktioner, och hur det påverkar barnens 

uppfattningar. 
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