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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate the notions 

and use of non fiction literature of children 9-11 years old. 
Moreover, this study tries to dissect the underlying concepts 
that exert influence over the target group’s notions and use 
of non fiction literature. 
 
The method and empirical basis of this study is qualitative, 
with interviews of eight children within the target group. We 
use a theory of reading exchange to highlight the different 
areas of usability of non fiction for children. To emphasize 
how children use non fiction as representative for actual 
facts, or as non fiction with fictional content, we use a four-
field correlation model. To highlight what influences the 
children’s notions and use, we use a model containing 
family, society, and friends.  
 
Our conclusion is that children’s use of non fiction literature 
is varied. Their reading and use of non fiction is not only, 
like the common view express, related to finding 
information but also related to pleasure reading. We have 
also discovered that, the children’s use in some cases differ 
from their notions, which seem to lean towards the idea that 
the aim of non fiction is to fulfill a factual need.  
 
Through the children’s eyes, we see that parents, teachers, 
and librarians all affect children’s notions and use of non 
fiction. To possess the knowledge of children’s notions and 
how they use non fiction is relevant in guiding professionals 
in their work, especially when promoting reading among 
children. 
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1. Inledning 
Det råder inom bl.a. litteraturpedagogisk forskning enighet om vikten av att läsa. Det 
diskuteras om betydelsen av att föräldrar läser högt för sina barn och att läsning är 
berikande för utvecklingen av den egna personen och för förståelsen av omvärlden. Det 
är ofta skönlitteraturen som tillskrivs dessa egenskaper och som det huvudsakligen 
forskats kring. Då vi genom vår förförståelse tror att faktaböcker1 utgör en stor del av 
många barns läsning, är vi nyfikna på hur dessa böcker kan upplevas och användas.  
 
Med denna uppsats vill vi ge en bild av vad barns läsning av faktaböcker kan innebära, 
genom att undersöka hur faktaboken som medieform uppfattas av barnen själva och hur 
de använder sig av den. Vi vill se om läsningen av faktaböcker skiljer sig så markant åt 
från skönlitteraturens berikande inslag, som forskningen, bl.a. genom frånvaron av 
faktaboksrelaterade studier, tenderar att påskina. Styrs barns användning av faktaböcker 
av ett informationsorienterat beteende, där drivkraften framför allt är att lära sig nya 
saker, eller kan vi se andra sätt att läsa på? För att på djupet kunna skönja andra typer av 
användningsområden, än de som vanligtvis kan kopplas samman med skolan och ålagda 
uppgifter, har vi valt att fokusera på barnens fritidsläsning. Vi är även intresserade av 
att, utifrån barnens utsagor, undersöka vad som kan ha präglat deras uppfattningar om 
faktaboken, för att förstå vilket inflytande detta har över deras användning av den. 

1.1 Bakgrund 
Vi presenterar och motiverar här vårt uppsatsämne ”barn och faktaböcker” och vad som 
ligger till grund för detta val. Inledningsvis ville vi ta reda på vad den tidigare 
forskningen inom ämnet behandlat för att kunna bilda oss en uppfattning om 
problemområdets innehåll. Detta låter vi nedan utgöra bakgrunden till vårt ämnesval. 
 
Ett antal statistiska studier visar att barns läsning av faktaböcker har minskat under 
senare år, samtidigt som både läsförmågan och läsförståelsen har gått ned. 
Mediebarometerns statistik, som är en årlig studie av svenska folkets medievanor, visar 
t.ex. att barns läsning av faktaböcker har minskat markant under åren 1991 och 2001 
(Carlsson et.al. 2004, s. 11). Men denna undersökning är inget undantag - även andra 
studier såsom PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), som är en 
internationell studie som undersöker barn i åldrarna 9-10 år och deras läsförståelse och 
läsförmåga, visar på liknade resultat (Skolverket 2003). Denna nedgång får inte någon 
djupare förklaring i de statistiska rapporterna och vi har dessutom funnit att forskningen 
med fokus på barn och faktaböcker är begränsad. Mot bakgrund av detta, samt att vi 
båda är mycket intresserade av barns läsning och användning av böcker, väcktes ett 
intresse hos oss att undersöka hur några barn själva uppfattar och använder faktaböcker. 
Vi avser inte att i uppsatsen förklara vad minskningen gällande läsningen av 
faktaböcker kan bero på, utan snarare att få en ökad förståelse för ett inte så väl 
utforskat område, nämligen hur barn använder sig av faktaböcker.  
 
De studier vi har funnit rörande faktaböcker för barn handlar bl.a. om lärares och 
bibliotekariers syn på denna litteratur och dess betydelse för barns läsning. Ett exempel 
är Anna-Karin Fennrups och Magdalena Gustafssons magisteruppsats: Är fackboken 
underskattad bland barnbibliotekarier och mellanstadielärare? – om synen på 
fackboken som källa till kunskap i ett livslångt lärande (2000), som visar hur både lärare 

                                                 
1 För en förklaring av begreppen faktabok och facklitteratur och hur de används i denna uppsats, se s. 3. 
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och bibliotekarier ser faktaböcker för barn främst som en källa till information i 
skolarbetet. Att faktaböcker möjligtvis skulle kunna användas på annat sätt, såsom lust- 
och upplevelseläsning är inget som informanterna i studien förknippar den med 
(Fennrup & Gustafsson 2000, s. 59, 61). Även Monika Johansson och Lisa Thunberg 
påpekar i sin magisteruppsats: Barns läsning av facktexter – en studie av 
skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns läsning och förståelse av facktexter 
(2005), hur sällan faktaböcker för barn förknippas med den typ av lustläsning som 
exempelvis en skönlitterär bok gör (s. 2). Vi har tagit del av forskning om barn och 
läsning, där barnens röster finns representerade, dock är det då läsning av skönlitteratur 
som står i fokus. En del av denna forskning har vi ändå funnit som relevant att ta del av 
inför vår studie och den finns därför presenterad i vår litteraturgenomgång.  

1.2 Problemformulering 
Den tidigare forskningen väcker en rad frågor hos oss som vi anser vara värda att 
fundera närmare kring.  Först och främst verkar mycket av forskningen kring 
faktaböcker för barn och läsningen av dem kretsa kring en skol- och lärandekontext, 
vilket därmed motiverar oss till att närma oss ämnet utanför skolans värld. En annan 
aspekt av den tidigare forskning vi studerat, är att barnens röst saknas när det gäller 
deras läsning av faktaböcker. Vi vill därmed ta reda på vilka tankar barn har kring denna 
typ av texter. Detta genomför vi genom en kvalitativ intervjustudie med åtta barn i 
åldrarna 9-11 år. Våra frågeställningar, vårt syfte och vår intervjuundersökning har sin 
grund i frågor och tankar som väcktes i uppsatsens inledningsskede. Dessa kretsade 
kring vad man kan säga om barns egen läsning och deras upplevelser av faktaböcker. 
Förknippar de faktaboken främst med skolarbete eller kan den även läsas och användas 
på liknande sätt som en skönlitterär bok?  

1.2.1 Studiens syfte och relevans 
Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på några barns uppfattningar om faktaboken och 
i vilka sammanhang de använder sig av den på fritiden. Vi vill också studera vilka 
faktorer, som vi genom barnens utsagor, kan se som påverkande för dessa uppfattningar 
och som inflytelserika för deras användning av faktaboken. 
 
När vi pratar om barnens uppfattningar om faktaboken, är det deras egna tankar kring 
och upplevelser av den vi vill studera. I begreppet ”uppfattningar” innefattar vi här 
barnens definition av vad en faktabok är, deras beskrivningar av vad den kan handla om 
samt vad syftet med den är. Med faktorer avser vi att behandla betydelsefulla element 
som vi menar utövar inflytande över barnen i detta sammanhang. Exempel på dessa 
påverkande faktorer är familj, kompisar och skola.  
 
Vi betraktar vår studie som relevant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv, då vi ser det som betydelsefullt att bibliotekarier och pedagoger, i sitt arbete 
med barn, har kunskaper om barns egna uppfattningar. Att känna till hur barn uppfattar 
läsupplevelser av olika typer av böcker kan vara viktigt då det gäller utvecklingen av 
olika slag av läsfrämjande metoder, litteraturförmedling och bokinköp. Vi ser det även 
som viktigt att undersöka barns användning av faktaböcker, då det finns de som föredrar 
sådana böcker framför skönlitteratur. Genom studiens begränsade omfång är det inte 
möjligt att dra några generella slutsatser om hur barn i allmänhet använder och uppfattar 
faktaböcker. Vi menar dock att vår studie kan ge en fingervisning om detta och att den 
på så sätt kan verka för att en ökad förståelse för barns tankar och uppfattningar om 
faktaboken uppnås. 
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1.2.2 Frågeställningar 
Våra frågeställningar för denna uppsats är: 
 

• Hur använder sig några barn i 9-11-årsåldern av faktaböcker vid sin 
fritidsläsning? 

 
• Vilka uppfattningar om faktaböcker ger barnen uttryck för vid sin fritidsläsning? 

 
• Vilka bakomliggande faktorer kan vi utläsa genom barnens utsagor, som 

grundläggande för deras uppfattningar om och användning av faktaböcker?  

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att i vår uppsats studera några barns uppfattningar om och användning av 
faktaboken. Vi avser här att endast ta upp medieformen bok och inte andra former av 
medier med faktarelaterad karaktär. Vi kommer i uppsatsen att fokusera på faktaböcker 
kopplat till barns fritidsläsning och avser därför inte att behandla faktaböcker och 
läromedel som skolan använder sig av. Då det sedan tidigare finns studier om 
bibliotekariers och pedagogers syn på faktaböcker för barn, har vi valt att i denna 
uppsats koncentrera oss på barns egna uppfattningar och den empiriska undersökningen 
är därför avgränsad till att endast omfatta barn. Undersökningen bygger på åtta 
intervjuer med barn som är 9-11 år, vilket hör till åldrar då barn vanligtvis läser mycket 
(Carlsson et.al. 2004, s. 13). En av våra frågeställningar behandlar vilka faktorer som 
kan ses som påverkande för barnens uppfattningar om och användning av faktaböcker. 
Vi vill göra läsaren uppmärksam på att vi här endast innefattar de faktorer vi kan få 
kunskaper om genom barnens utsagor. Därför kommer vi i vår studie inte att titta 
närmare på aspekter som exempelvis barnens socio-kulturella bakgrund, som kan tänkas 
förklara de faktorer som barnen ger uttryck för. Av tids- och utrymmesskäl har vi valt 
att endast intervjua barn och inte deras föräldrar, vilket vi menar skulle ha varit 
nödvändigt för att ge en rättvis bild av detta.  

1.4 Begreppsförklaringar 
Under arbetet med vår uppsats har vi fört många diskussioner om vilka begrepp vi ska 
använda när det handlar om faktaböcker för barn. I forskningen rörande vårt 
ämnesområde har vi upplevt att termen faktabok inte är särskilt vanlig eller ens 
vedertagen. Termer forskarna istället använder kan exempelvis vara facklitteratur för 
barn, liksom även facktext eller fackbok. Dock, har vi sett att i praktiken, i verksamhet 
med barn och av barn själva, används begreppet faktabok. Då vår undersökning bygger 
på intervjuer med barn, har vi därför valt att använda det begrepp som de är mest vana 
vid. Även när det gäller den forskning vi refererar till, har vi valt att använda termen 
faktabok, trots att författarna kan ha använt andra begrepp. Detta för att i uppsatsen 
undvika oklarheter och missförstånd. Vi har dock, i enstaka fall, tvingats frångå detta då 
det funnits risk för att ett ordbyte skulle ha inneburit en alltför stor förändring av textens 
innebörd. Detta kan t.ex. gälla, då det inte specifikt är barns läsning det talas om, utan 
vuxnas. 
 
I det uppslagsverk vi använt oss av för att försöka finna en definition av hur faktaböcker 
för barn förklaras, har vi inte hittat någon. Inte heller har en sökning på facklitteratur för 
barn gett något resultat. Därför har vi använt oss av den definition som ges av enbart 
facklitteratur, således den för vuxna. Denna definition omfattas av litteratur som består 
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av ”vetenskapliga, upplysande och resonerande texter” (Nationalencyklopedins 
Internettjänst, NE.se – anslagstavlan). I samband med ordets förklaring hänvisas det till 
att jämföras med skönlitteratur, som på så sätt framställs som begreppets motsats.   
 
Elsa Gómez, bibliotekarie vid Mitthögskolan i Härnösand, är en av de få i den forskning 
som vi tagit del av, som försökt att definiera faktaböcker för barn. Hon menar att de kan 
sägas motsvaras av populärvetenskaplig facklitteratur för vuxna (Gómez 1991, s. 13). 
Vi tolkar detta som att faktaböcker för barn, liksom facklitteratur för vuxna, därmed 
handlar om att förmedla sakliga upplysningar om hur saker och ting förhåller sig, men 
på ett för barn lättillgängligt sätt. Vi upplever dessa definitioner som en spegling av den 
gängse bilden i samhället av dels facklitteratur för vuxna och dels faktaböcker för barn, 
där dessa förknippas med en nyttofunktion.   
 
Trots att vår definition av faktaboken inte kommer att utgöra fokus i denna studie, vill 
vi ändå redogöra för den genom att, för läsaren, förklara vår utgångspunkt. Vi definierar 
faktaböcker som upplysande och informerande böcker som oftast skildrar verkliga ting, 
fenomen eller händelser. Dock inbegriper vi här även böcker som kan sägas vara 
kombinerade, d.v.s. fakta i en kombination med fiktion. Dessa kan innehålla fakta 
gestaltad med en skönlitterär berättarteknik eller behandla fakta med hjälp av en fiktiv 
handling. Då vi inte vill att empirin ska färgas av vår förförståelse av vad en faktabok 
innebär, har vi valt att låta barnen själva definiera vad de menar att en faktabok är. 

1.5 Disposition 
Denna uppsats börjar med en inledning och en bakgrund till uppsatsens problemområde. 
Detta område beskrivs närmare i problemformuleringen och genom en presentation av 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Inledningskapitlet behandlar vidare avgränsningar 
och förklaringar av relevanta begrepp för att sedan avslutas med denna disposition.   
 
För att ge en introduktion till och för att föra in vårt ämnesområde ”barn och 
faktaböcker” i ett sammanhang, behandlas i kapitel två forskning rörande faktaboken för 
barn. Detta kapitel inleds med att ge en övergripande bild av faktabokens historia. Nästa 
delkapitel behandlar faktaboken och genreproblematiken, en fråga som sedan fortsätter 
och utvecklas i det avslutande delkapitlet, som också tillför ett nytt perspektiv på denna 
problematik. Genom detta perspektiv förklaras hur synen på facklitteratur och hur den 
definieras kan skifta och vara beroende av tid och sammanhang. 
 
Kapitel tre tar upp den tidigare forskning som vi anser som relevant att använda oss av 
för att belysa vårt ämne. Kapitlet inleds med en redogörelse för vår sökprocess och 
fortsätter med ett par delkapitel som placerar in våra informanter i ett större 
sammanhang. Detta görs med hjälp av forskning som dels behandlar barns verklighet 
och dels genom att några utvecklingspsykologiska perspektiv presenteras. I ytterligare 
delkapitel behandlas forskning om såväl barns läsning i allmänhet som då det gäller 
faktaböcker. 
 
Våra teoretiska utgångspunkter presenteras i kapitel fyra och är tre stycken till antalet. 
Dessa består av en teori och två modeller som motsvarar och hjälper oss att besvara våra 
tre frågeställningar kring barns användning av och uppfattning om faktaböcker, samt 
vilka faktorer som kan påverka dessa. Varje delkapitel beskriver en teori eller en 
modell, liksom hur vi har tillämpat oss av dessa i vår analys.  
 



  

5 

Inledningsvis, i det femte kapitlet, redogör vi för och problematiserar vår valda 
kvalitativa metod, som består av reflexiva intervjuer med barn. Efter detta presenteras 
urvalsförfarandet där vi främst gjort urvalet med tanke på barnens eget intresse av att bli 
intervjuade. Vidare följer ett avsnitt om kontakttagandet med informanterna, som 
gjordes genom att vi valde ut en skola efter kriteriet att den skulle finnas på ett för oss 
tillgängligt avstånd. Efterföljande avsnitt behandlar utformandet av intervjumallen och 
genomförandet och bearbetningen av det empiriska materialet.  
 
En presentation av våra informanter inleder kapitel sex, därefter redogörs för vårt 
empiriska resultat, som i samband med detta, även analyseras och tolkas med hjälp av 
den valda teorin och modellerna. Resultat- och analyskapitlet är indelat i delkapitel efter 
våra tre teoretiska utgångspunkter, som i sin tur, även följer våra tre frågeställningar.  
 
Diskussion och slutsatser sammanförs i det sjunde kapitlet. Detta görs genom att vi med 
hjälp av en del av den tidigare forskningen diskuterar och belyser vår analys av det 
empiriska materialet. Genom denna diskussion presenterar vi våra slutsatser och svarar 
på våra frågeställningar. Kapitlet avslutas med funderingar och reflektioner kring vår 
egen uppsats och förslag på vidare forskning.  
 
Kapitel åtta sammanfattar uppsatsens undersökning och därefter följer en käll- och 
litteraturförteckning, samt bilagor. 
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2. Faktaboken 
Följande kapitel kommer att behandla forskning kring faktaböcker för barn som vi tagit 
del av. Först presenterar vi faktabokens historia och utveckling, vilket vi gör för att ge 
en bild av hur den har utvecklats till sin form och sitt innehåll under senare år. Nästa 
delkapitel handlar om problemen med att definiera och genreindela faktaboken. Detta är 
en fråga som enligt vår mening, är en central del i såväl vår uppsats som forskningen i 
stort, rörande faktaböcker för barn. Efter detta följer ett delkapitel som, vi menar, är ett 
nytt sätt att beröra denna problematik på. Materialet i dessa delkapitel har valts ut med 
hänsyn till att det är relevant som ett sätt att tydliggöra och öka förståelsen för vårt 
problemområde.  

2.1 Faktabokens historia 
Faktaboken för barn har sitt ursprung från 1700-talets upplysningslitteratur. Detta var 
egentligen första gången som man på allvar började intressera sig för att göra en 
litteratur speciellt riktad till barn. Denna litteratur var dock strängt undervisande och 
spred kunskaper om hur duktiga barn skulle vara och vilka kunskaper de skulle besitta. 
Det var ingen större skillnad mellan fakta och skönlitterära böcker under denna 
tidsepok, eftersom barnlitteraturens huvudsyfte var att fostra barnen till goda 
samhällsmedborgare. Det var först under nästa tidsepok; romantiken, som 
barnlitteraturens känsla för fantasi utvecklades. Förmodligen blev det då större skillnad 
mellan fakta och fiktion. I faktaboken har dock den uppfostrande traditionen levt kvar 
under olika tider och än idag finns dessa didaktiska drag kvar om än inte i samma form. 
I den moderna faktaboken har det även blivit svårare att dra en tydlig gräns mellan fakta 
och fiktion. Dagens svenska faktabok för barn började ta form och utvecklades mycket 
under 1970-talet, då kraven från barnomsorg och förskola höjdes (Kåreland 2001, s. 
57).  
 
James Cross Giblin, som skriver faktaböcker för barn, har även författat artikeln ”More 
Than Just the Facts: A Hundred Years of Children’s Nonfiction” (2000), där han skriver 
om hur barnboksförläggarna under 70- och 80-talen började förstå vikten av att attrahera 
konsumenterna med färgrika bilder i bilderböcker och faktaböcker för barn. Mycket 
faktaböcker försågs med fotografier, svartvita eller i färg. Detta hade gjorts tidigare, 
men blev nu allt mer förekommande (Giblin 2000, s. 419-420). Fler och fler böcker 
utgavs i storformat med tilltalande illustrationer och de traditionella gränserna mellan 
böcker för olika åldersgrupper suddades ut. Många av böckerna passade för både yngre 
och äldre barn och Giblin menar att det finns flera möjliga förklaringar till att 
attityderna ändrades. En av de mest uppenbara är att unga människor idag, som får så 
mycket information genom TV och Internet, vill ha samma slags tonvikt på det visuella, 
när det gäller böcker. Den andra förklaringen anser Giblin vara av en mindre positiv 
karaktär, då den handlar om att många unga som inte har en så utvecklad läsförmåga för 
sin ålder, dras till de kortfattade texterna i faktaböckerna. Detta görs mot bakgrund av 
att barnen finner dem lättare att ta till sig. Oavsett orsakerna bakom faktabokens 
popularitet bland äldre barn, anser Giblin det vara tydligt att trenden mot mycket 
bildrika faktaböcker kommer att växa sig allt starkare (Ibid., s. 422).  
 
Giblin diskuterar Internets inflytande över bokpubliceringen, i synnerhet när det gäller 
faktaböcker för barn. Det finns de som är av åsikten att böckerna inte kommer att 
överleva och att unga människor i framtiden kommer att få all information de behöver i 
elektronisk form. Han har dock svårt att föreställa sig detta, då olika experter för inte så 
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länge sedan, förutsåg att televisionen skulle ersätta böckerna. Tvärtom, menar han, är 
det ett faktum att TV: n på flera sätt bidragit till intresset för faktaböcker. Av flera 
bibliotekarier har Giblin fått berättat för sig, att då ett TV-program fokuserat på ett 
specifikt ämne, kan man på biblioteken under de följande veckorna uppleva en enorm 
efterfrågan på böcker om detta ämne. Han är inte främmande för tanken att detta kan 
gälla även för Internet (Giblin 2000, s. 423). 
 
Även Evelyn B. Freeman (2003), professor vid The Ohio State University, 
uppmärksammar hur faktaböcker för barn blivit alltmer uppskattade under 2000-talet. 
Hon menar att faktaböcker traditionellt sett har betraktats som “the stepchild genre” 
inom barnlitteraturen (Freeman 2003, s. 6). De har kännetecknats av negativa 
stereotyper och som tråkiga och svåra att läsa. Freeman anser att det är flera faktorer 
som bidragit till faktabokens ökade popularitet, såsom en ökad tonvikt på autenticitet 
och research samt ett engagerande språk. Även om en stor del av faktaböckerna för barn 
faktagranskades också under första hälften av 1900-talet, var det ovanligt på den tiden 
att källorna nämndes i boken. Språket och formuleringarna påminde mycket om det som 
användes i uppslagsverk, vilket undergrävde möjligheterna att nyfikenhet och intresse 
väcktes hos läsaren (Freeman 2003, s. 6-7). 
 
En trend när det gäller stilen att skriva, som enligt Freeman utvecklats under de senaste 
tjugofem åren, är författarens sätt att berätta i första person. Detta är ett litterärt grepp 
som vanligtvis förknippas med fiktion. En annan förändring är förekomsten av ett 
deskriptivt och bildligt språk. Faktaböckerna har förändrats under 1900-talet, från att ha 
fokuserat på att rapportera fakta till att skapa en verklig historia, vilket har medfört att 
fler människor ser faktaböcker för barn som litteratur som är jämförbar med fiktion. Vi 
avslutar detta delkapitel med att, liksom Freeman, citera Patricia Lauber, författare till 
flera prisbelönta faktaböcker för barn, för att visa på hur hon betonat vikten av fakta 
som litteratur: 

I hope to show that it is possible to read science for pleasure, that a good science 
book touches the mind, the heart, the imagination. I hope to show that a well-
written science book can stand up to literary evaluation, tha t it is part of our 
literature, that it is deserving of a place on reading lists and in classroom libraries. 
(Ibid., s. 8).  

2.2 Faktaboken och genreproblematiken 
Elsa Gómez, är i artikeln ”Faktaboken – en bortglömd genre inom barnlitteraturen” 
(1991) av uppfattningen att intresset för barn- och ungdomslitteraturen blivit allt 
starkare de senaste decennierna, men att faktaboken inte ägnats någon vidare 
uppmärksamhet. Forskningen knyter framför allt an till den litteraturvetenskapliga 
traditionen och det kan vara en orsak till att det är barns skönlitteratur som utforskas och 
inte faktaböckerna. Detta menar Gómez är anmärkningsvärt, då faktaboken står för en 
stor del av barnboksutgivningen och kan sägas ha en särskild betydelse. Dessa texter, 
vid läsning i skolan eller på fritiden, bidrar till att påverka barn på olika sätt, när det 
gäller kunskaper, verklighetsuppfattning och värderingar (Gómez 1991, s. 11-12). Hon 
är av åsikten att ”Faktaböckerna borde kunna ge träning i att hantera 
’informationsflödet’, hjälpa till att väcka nyfikenhet, öppenhet och en ’problemlösande 
inställning’ som man tar med sig in i vuxenlivet” (Ibid., s. 12).  
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Gómez menar att faktaböcker kan ses som en genre inom barnlitteraturen. Begreppet 
genre betecknar traditionellt sett avdelningarna epik, lyrik och drama, men gör det även 
möjligt för avgränsningar när det gäller form, innehåll och avsikt (Gómez 1991, s. 13). 
Det finns enligt Gómez ingen fastslagen terminologi för faktaboksgenren, men i 
engelskan används framför allt ”children’s non-fiction” och ibland ”information books”. 
I Sverige används begreppet ”fackböcker för barn”, även om benämningen 
”faktaböcker” blivit allt vanligare (Ibid., s. 14). Det är inte alltid okomplicerat att 
genreindela böcker, så även faktaböcker. En bok kan bära drag av flera olika genrer och 
därför ser Gómez det som betydelsefullt att betrakta faktaböckerna som hemmahörande 
någonstans mittemellan ren skönlitteratur och läroböcker (1991, s. 14. Se äv. Maier 
1959). Beroende på hur små barn böckerna är avsedda för, varierar inslagen av fiktion i 
texten. Dessa kombinerade böcker kan vara problematiska att placera in under ett 
särskilt fack och Gómez ställer frågan om man ska acceptera förekomsten av fiktion i en 
”småbarnsbok” och ändå kalla den faktabok, då den kanske betraktas som det av läsaren 
(Ibid., s. 14). 
 
En fingervisning om att barns tankar kring genrer inte alltid motsvarar vuxnas ger även 
litteraturforskarna Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson i Barnens tre bibliotek 
(1994). I deras enkäter, som 9-12-åringar svarat på, har en flicka i femte klass opponerat 
sig mot deras genreindelning och lagt till en egen ruta för ”vanliga böcker”. En annan 
flicka, i sjätte klass, har gjort tillägget ”kärleksböcker”, medan en tredje kompletterat 
listan med en ruta för ”roliga och ungdomsböcker” (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, 
s. 53).  
 
Elsa Gómez (se ovan) och Margareta Swenne, lektor i svenska vid Högskolan i Kalmar, 
använder i regel begreppet faktabok när det handlar om facklitteratur för barn. Som vi 
tidigare har nämnt, definierar Gómez faktaböcker för barn som att de skulle kunna 
jämföras med populärvetenskaplig facklitteratur för vuxna. Faktabokens berättelseform 
varierar däremot en hel del, från personligt berättande med fiktiva inslag till ett sakligt 
framförande. Gemensamt kännetecknande för faktaböcker för barn är dock vikten av de 
rikliga illustrationerna (Gómez & Swenne 1996, s. 61). 
 
Gómez och Swenne oroas över den negativa utveckling av barns förståelse av 
faktaböcker och annan facklitterär text, som många undersökningar pekar på. Vidare 
ställer de frågor om detta kan ha ett samband med att läsning av faktaböcker inte 
uppmärksammas på samma sätt som skönlitteratur i skolan. Författarna menar att detta 
kan föra med sig att barn därmed inte får tillfälle att utveckla sin förståelse för genrens 
utformning, eller de tekniker som eventuellt kan vara nödvändiga för att läsa 
faktaböcker (Översiktsläsa, hitta rubriker, läsa bildtext o.s.v.). Vidare diskuterar 
författarna om denna ovilja, från lärarnas sida till att lustläsa faktaböcker i skolan, kan 
ha att göra med en, i många fall felaktig tro, att barn inte tycker om att läsa faktaböcker 
(Ibid., s. 46, s. 61).  

2.3 Sakprosa – ett nytt perspektiv på faktaboken 
Boel Englund, professor i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm och Per Ledin, 
professor i svenska språket vid humanistiska institutionen i Örebro, har tillsammans 
med en rad andra forskare inom olika discipliner, ingått i projektet Svensk sakprosa 
1750-2000. Projektet har haft som sitt syfte att öka kunskapen om den svenska 
sakprosan under de senaste 250 åren. Forskarna i projektet har inte bara velat utveckla 
teorierna kring sakprosatexter, utan har även utfört analyser av sådana texter som 
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tidigare inte varit föremål för forskningen. Teoretiska perspektiv på sakprosa (Englund 
& Ledin 2003a) är en produkt av projektets arbete kring att utveckla teoribygget kring 
sakprosan (Startsida - Svensk sakprosa 1750-2000 – Studentlitteratur).  
 
I Teoretiska perspektiv på sakprosa (Englund & Ledin 2003a) förmedlas, vilket 
presenteras nedan, en vid och skiftande definition av sakprosa. Enligt 
Nationalencyklopedins nätupplaga definieras sakprosa som både den specifika typen av 
texter som förmedlar faktiska upplysningar och den form av skriftspråk som denna typ 
av texter är skrivna på (Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se – anslagstavlan). 
Englund et.al. (2003b) beskriver sakprosa som ett problematiskt begrepp både när det 
gäller definitionen av den liksom dess avgränsning gentemot andra typer av texter. 
Vanligtvis fastställs sakprosans innehåll till något som beskriver verkligheten, vilket 
författarna främst härleder till facklitteraturen. Definitionen av sakprosa brukar förklaras 
genom att den jämförs med andra texter som inte har samma verklighetsanspråk, 
exempelvis skönlitteraturen. Englund et.al. påvisar dock att denna definition inte är så 
enkel som det kan tyckas. De menar att sakprosan, själva begreppets innebörd, är 
någonting relativt och socialt, ett s.k. socialt faktum, som inte är något på förhand givet 
utan något som skapas och konstrueras i gemensamma sociala sammanhang människor 
och samhällen emellan (Englund et.al. 2003b, s. 46-49). Vad vi förstår innebär 
författarnas resonemang att vad som till exempel, anses vara skönlitteratur och vad som 
anses vara en äkta spegling av verkligheten, kan skifta i olika miljöer, kulturer och 
tidsepoker.  
 
Författarna förespråkar ”en icke-essentialistisk syn på sakprosa” (Ibid., s. 35). Med detta 
menar de att det egentligen är omöjligt att säga exakt vad sakprosa innebär. Sakprosa 
kan förklaras som alla texter som inte anses vara av skönlitterär art, men vad som anses 
vara skönlitterärt, är som ovan diskuterats något som kan skifta och därför måste varje 
text förstås mot bakgrund av den kontext den ingår i (Englund et.al. 2003b, s. 35-36).  
 
I artikeln ”Läsare och läsarter” (2003) som ingår i Teoretiska perspektiv på sakprosa 
(Englund & Ledin 2003a) diskuteras även själva läsningen och det som sker i mötet 
mellan människa och text. Beroende på vilken text som läses, i vilket sammanhang det 
sker och målet med läsningen blir det skillnad på den sorts läsning, eller den sorts läsart 
man som läsare ägnar sig åt (Josephson & Melander 2003, s. 130). Läsartens innehåll är 
en produkt av kulturella uppfattningar om olika sorters litteratur och dess mening och 
funktion i samhället. Vilken läsart som lämpar sig bättre än andra för en viss text 
bestäms genom den tolkningsgemenskap som man deltar i. Tolkningsgemenskapen är 
den speciella gemenskap där man delar samma uppfattningar om vad som är den rätta 
läsarten (Ibid., s. 131). Det är främst inom forskning rörande skönlitteratur som läsarter 
diskuteras, mycket på grund av att sakprosan oftast, i sitt verklighetsanspråk, inte ger 
något utrymme för olika typer av tolkningar. Josephson och Melander menar dock att 
sakprosans verklighetsanspråk kan variera. Som exempel ger de reklamtexter, där den 
som deltar i tolkningsgemenskapen kring reklam vet att det som skrivs där inte alltid ger 
en rättvis bild av verkligheten. Den som står utanför tolkningsgemenskapen här, kan 
dock ha svårt för att förstå detta och ta reklamens budskap för sanning (Josephson & 
Melander 2003, s. 132-133). Vidare ställer sig författarna frågan om det kan finnas 
andra sätt än de uppenbara att läsa sakprosa på (Ibid., s. 140).  
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2.4 Vår tillämpning av forskningen kring faktaboken 
Vårt syfte med detta kapitel om faktaboken var, som vi tidigare nämnt, att ge en 
bakgrund till forskningen om denna. Vi har här också funnit många intressanta 
resonemang om exempelvis genreindelning av faktaböcker och de problem som detta 
kan innebära. Även diskussionerna kring sakprosa samt faktabokens ställning gentemot 
skönlitteraturen, anser vi fruktbara att återknyta till då vi diskuterar våra analyserade 
intervjuer. 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning som vi funnit som relevant och 
belysande för det ämnesområde vår uppsats handlar om. Med belysande menar vi att 
litteraturgenomgången är tänkt som ett hjälpmedel för oss då vi diskuterar vårt 
empiriska material. Vi inleder med forskning som tar upp barns tillvaro och utveckling 
med anknytning till utvecklingspsykologiska teorier, vidare behandlas forskning 
rörande barns läsning, först när det gäller läsning av faktaböcker och sedan i en mer 
generell bemärkelse. Vad som ingår i varje delkapitel, samt motivering till varför vi har 
valt den tidigare forskning som vi har med, presenteras under respektive delkapitel. 
Som en introduktion till denna litteraturgenomgång tänker vi nu redogöra för vår 
informationssökningsprocess. 

3.1 Informationsökningsprocessen 
Våra litteratursökningar under uppsatsarbetets gång har främst utförts i databaser såsom 
LISA, ERIC, PsycInfo och Nordiskt BDI-index. Databaserna har valts med tanke på att 
vi funnit dem bäst lämpade och att de innefattar vårt ämnesområde. Vidare har 
sökningar utförts i diverse bibliotekskataloger, samt i LIBRIS. Exempel på de söktermer 
vi har använt oss av är: barn, faktabok, facklitteratur, Children, Reading, Non fiction 
och Informational book, dessa har använts i olika kombinationer och trunkeringar. 
 
En annan viktig källa för oss har varit att ta del av magisteruppsatser, artiklar och 
böcker och deras käll- och litteraturförteckningar. Detta har gett oss många tips på 
användbar litteratur för vår uppsats. Vi har även gjort sökningar på Internet, framförallt 
genom sökmotorn Google, främst då det har gällt upplysningar om författares titlar och 
vilka ämnesområden de verkar inom. På Internet har vi också funnit Svenska 
barnboksinstitutets webbplats, som användbar för att få litteraturtips. 
 
Trots att vi anser att vi funnit relevant material under våra litteratursökningar, har vi 
ändå upplevt det som svårt att hitta material rörande vårt problemområde; barns 
uppfattning och användning av faktaböcker. I flera fall har det material vi funnit om 
ämnet haft anknytning till en skol- och lärandekontext, vilket vi valt bort då vi inte 
behandlar denna aspekt något närmare.  
 
Ur källkritisk aspekt har vi så långt det varit möjligt, använt oss av vetenskapligt 
material. Detta i form av artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter, 
forskningsrapporter och litteratur utgiven i samverkan med högskolor och universitet. I 
vissa fall, då graden av vetenskaplighet i verket varit svår att uppskatta, har vi valt att 
utgå från författarnas yrkestitel och intresseområde. 

3.2 Introduktion till det postmoderna barnets tillvaro 
Materialet till detta delkapitel har valts ut med anledning av att vi vill ge en introduktion 
till hur barns tillvaro ser ut i dagens samhälle och hur de skapar sina uppfattningar om 
verkligheten. Vi menar att detta ger en inblick i hur barn interagerar med och samtidigt 
formas av sin omgivning, vilket är av betydelse för oss då det hjälper oss att få ett 
helhetsperspektiv på vår studie om barns användning av och uppfattning om 
faktaboken. 
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Barbro Johansson, fil.dr. i etnologi, menar i Postmodern barndom (1996) att barnet i 
samband med att det föds börjar konstruera sig själv som kulturvarelse. Det är en 
skapelseprocess som börjar hos barnet och dess närmaste omgivning för att sedan, efter 
de individuella förutsättningarna, utökas. Att förstå, konstruera och tolka världen är en 
ständig process, men den är som mest intensiv under barn- och ungdomstiden 
(Johansson 1996, s. 288).  
 
Signifikant för barnet i postmoderniteten, jämfört med barn i det traditionella samhället, 
är att det finns fler alternativ och att de i snabb takt utökas. Barnet tvingas hela tiden att 
välja och det kan handla om det mesta; allt från TV-kanal till fritidsaktiviteter. 
Johansson hävdar att detta bidrar till en intensiv träning av den kommunikativa 
kompetensen, då barnet möter andra människor i många olika sammanhang och miljöer 
(Ibid., s. 290). Genom omgivningen betraktar och reflekterar barnet också över sig 
självt. I skapandet av verklighetsuppfattning och självbild används hela omgivningen 
som ”byggstenar”; det kan vara både pappa, läraren, någon karaktär i ett TV-program 
och ett husdjur. Alla är, enligt Johansson, symboler att använda i arbetet med att förstå 
tillvaron. Symbolerna hänger ihop i ett ”betydelsenät”, där olika saker och företeelser 
kopplas till varandra i, som Johansson uttrycker det, ”en komplicerad konstruktion”. På 
detta vis skapar barnet sin värld av likheter och olikheter, där barnet självt alltid utgör 
medelpunkten (Johansson 1996, s. 297-298).  
 
Johansson menar att medierna utgör en betydelsefull källa för hur barn förstår och tolkar 
världen. Dessa kan sägas fungera som en modell och kunskapsbank. Media som modell 
förmedlar hur kommunikation går till och barnen får idéer om hur man kan bete sig 
tillsammans med andra människor. Med kunskapsbank menas att barn genom medierna 
får gemensamma referensramar som kan användas för att de ska förstå och kunna 
kommunicera med varandra. Kompisarna är mycket viktiga och det är i hög grad 
tillsammans med dem som barn tränar den kommunikativa förmågan. Enligt Johansson 
möter barn andra människor i så många skilda sammanhang att det är svårt att betrakta 
dem som passiva mottagare – det krävs att de aktivt sorterar och tolkar den omfattande 
information de kommer i kontakt med (Ibid., s. 289-290).  

3.3 Barnet i en utvecklingspsykologisk kontext 
I följande delkapitel redogör vi för en del av den utvecklingspsykologiska forskning 
som finns. Syftet med detta är att vi vill ge en bakgrund till vad man vet om barns 
utveckling och sätt att tänka. Vi tror att, genom att placera in våra intervjudeltagare i 
detta större sammanhang, kan det innebära att en djupare förståelse av barnens utsagor 
uppnås. Då det finns många olika uppfattningar om barns utveckling, har vi valt att 
redogöra för dem vi finner mest relevanta för vår uppsats. Även de valda teorierna 
skiljer sig på vissa punkter, men eftersom det är så den utvecklingspsykologiska 
forskningen ser ut, har vi valt att visa på några av de olika perspektiv som finns.  

3.3.1 Syftet med utvecklingspsykologiska teorier 
Psykologen Birte Wedel-Brandt (2001) förklarar och definierar syftet med 
utvecklingsteorier, som ett sätt att försöka ge en generell kunskap om människans 
utvecklingsförlopp. Ett problem med teorier, som även är viktigt att uppmärksamma 
här, är att man lätt kan missa och förringa undantagen från teorierna. När det gäller 
utvecklingspsykologiska teorier är det även lätt att använda dessa som en slags mall 
som bekräftar en individs normala eller onormala tillstånd. För att undvika detta är det 
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därför viktigt att man inte bara ser och värderar individen, utan även sambandet mellan 
det samhälle denna lever i (Wedel-Brandt 2001, s. 14-15).  
 
En huvudfråga som dessa teorier kretsar kring rör hur och varför människor utvecklar 
sig. Svaren på dessa skiljer sig dock en hel del mellan olika teorier och perspektiv 
(Ibid., s. 19ff). Några menar att människans utveckling sker med hjälp av medfödda 
egenskaper som kommer inifrån. Andra menar att utveckling sker genom påverkan 
utifrån samhället och familjen. Det finns även andra, som har ytterligare teorier om att 
utveckling sker som en växelverkan både från individen och från samhället (Wedel-
Brandt 2001, s. 21-23).  
 
Många böcker om barns utveckling ägnar mycket tid åt att beskriva denna i form av 
ålder och mognadsprocesser. Wedel-Brandt menar att detta kan vara en nackdel då man 
undviker att se på vad det faktiskt är som gör att barn klarar olika saker. Hon menar 
vidare att mognad och ålder inte är det enda avgörande för barns utveckling, man måste 
även titta på det samspel med andra som hjälper barnen att utveckla olika färdigheter 
(Ibid., s. 26). 

3.3.2 Olika perspektiv inom utvecklingspsykologin 
Den kulturhistoriska skolan, med den berömde psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) 
som en av förgrundsgestalterna, utvecklades i Sovjet under början av 1900-talet. Det är 
en dialektisk-materialistisk psykologi, vilket innebär att det är människan i samspel med 
andra människor och samhället som styr hennes psykiska utveckling. Detta kan 
förklaras genom att människans psyke därmed måste studeras och förstås i ett historiskt 
och kulturellt sammanhang istället för avskilt från dessa (Jerlang & Ringsted 2001, s. 
277-279). Vi tolkar detta som att tingen måste förstås i sin kontext och att inte endast ett 
mänskligt beteende studeras. Även kontexten inom vilket detta beteende sker och de 
villkor som individen lever under måste tas i beaktande. 
 
Barbro Goldinger, skolpsykolog och barnpsykoterapeut, och Gunilla Magnusson, 
journalist, har skrivit boken Fem år av ditt liv: barnens utveckling under åldersperioden 
7-12 år (1988). Författarna låter åldersperioden 7-12 år kännetecknas av ”de sociala 
åren”, som inom psykoanalysen kallas för ”latensperioden”. Latens betyder vilande och 
termen kan förklaras som att föräldrarna fortfarande är viktiga som barnets förebilder, 
men att de under denna tid inte är lika viktiga för personlighetskonstruktionen som före 
och efter den här perioden (Goldinger & Magnusson 1988, s. 13). 
 
Det är under de sociala åren barnet förbereder sig inför vuxenlivet och samlar 
kunskaper. Under denna period lär man sig det högsta, längsta, bredaste och tyngsta och 
Goldinger och Magnusson beskriver det som att barnet konstruerar en ”[…] 
orienteringstavla av den värld man håller på att erövra” (Ibid., s. 14). Under denna tid 
söker man bekräftelse på vem man är och att man är någon som duger. Författarna 
hänvisar till den amerikanske psykologen Erich Homburger Erikson, som menar att 
barnet aldrig är så berett att snabbt lära sig saker, som i 7-12-årsåldern (Goldinger & 
Magnusson 1988, s. 14-15). 
 
Under de sociala åren vill barn gärna ha kontakt med och lära från inte bara sina 
föräldrar, utan även andra vuxna. En lärare kan då utgöra en mycket betydelsefull 
person i barnets strävan efter bekräftelse (Ibid., s. 16). Goldinger och Magnusson menar 
att barn i denna ålder är ivrigt engagerade i att prestera och tillägna sig diverse 
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färdigheter. Många av deras fritidsaktiviteter handlar därför om träning, delvis för att bli 
särskilt duktig i något. Detta kan ge välbefinnande, men är enligt författarna inte 
grunden till en positiv självbild. De menar att självkänslan handlar om kontakt med 
andra människor och att man får respekt för att man finns till, oavsett om man är duktig 
på något eller inte. Barnet söker respekt från den vuxne och kompisar är också mycket 
viktiga i denna utvecklingsfas. Barnet letar efter likheter och gör ofta jämförelser för att 
försöka komma underfund med vilka de själva är, vilket är ett sätt att skaffa sig inre 
kontroll. Det viktigaste arbetet för barnen under de sociala åren, hävdar Goldinger och 
Magnusson, är kampen att nå en ökad självkontroll. Detta brukar inom psykologin 
kännetecknas som jagutvecklingen och handlar om förmågor som att vänta, att dela, att 
hantera känslor och att kunna använda sin energi konstruktivt (Goldinger & Magnusson 
1988, s. 107-108). 
 
För barnet i 7 till 8-årsåldern kan sagan fortfarande ha en viktig plats, men i 9-årsåldern 
förflyttar sig barnen till ett annat litterärt stadium, som enligt Goldinger och Magnusson 
brukar beskrivas som ”Robinson Kruse-åldern”. Barnets tänkande blir mer kritiskt och 
verklighetsnära skildringar kan bli aktuella. Dessa böcker kan användas som ett sätt att 
orientera sig om vuxenvälden. Faktaböcker om de mest varierande ämnen är också 
populära och barnen lägger på minnet vad de läser; de samlar på kunskaper och 
uppgifter. I denna ålder är barnets minne fortfarande mekaniskt och de kan ofta räkna 
upp långa rader av idrottsresultat, bilmärken, de högsta bergen, djupaste floderna o.s.v. 
(Ibid., s. 152-154).  
 
Oddbjørn Evenshaug och Dag Hallen tar i sin bok Barn- och ungdomspsykologi (2001), 
upp Piagets teori om den kognitiva utvecklingen. Jean Piaget (1896-1980) var den 
schweiziske psykologen, vars teori, enligt Evenshaug och Hallen, har haft mycket stor 
betydelse för den uppfattning vi har om tänkandets utveckling under barn- och 
ungdomsåren. Dock har Piaget även kritiserats för att han underskattade de sociala och 
kulturella faktorernas inflytande över tänkandet.  
 
Enligt Piaget befinner sig barnet i 7 till 11-årsåldern i det konkret operationella stadiet 
och vid 6 eller 7 års ålder börjar barnet kunna tänka logiskt och ändamålsenligt 
(Evenshaug & Hallen 2001, s. 127). Barnet har nu, på ett annat sätt än tidigare, en 
förmåga att sakligt betrakta omvärlden. De upptäcker att både lärarna och föräldrarna 
kan säga saker som är fel och de märker också att de själva kan och vet en del saker som 
inte de vuxna är så insatta i (Ibid., s. 129). Vi ställer oss något kritiska till Piagets ofta 
mekaniska åldersindelning av vad barnen klarar av och inte. Vi menar att detta till stor 
del också beror på individuella skillnader i personlighet, erfarenheter och miljö, något 
som även Hwang och Nilsson (1995) uppmärksammar nedan. 
 
Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet, och Björn 
Nilsson, lektor i socialpsykologi vid högskolan i Skövde, har skrivit boken 
Utvecklingspsykologi: från foster till vuxen (1995). Författarna menar att den kognitiva 
utvecklingen, då barn är i åldrarna 7 till 12 år, innebär att deras tänkande ändras från att 
ha varit av en mer egocentrisk karaktär, till att bli mer inriktat på hur saker och ting 
förhåller sig i deras omvärld. Nu fördjupas uppfattningen om tid och rum samt 
förmågan att se orsaksförhållanden (Hwang & Nilsson 1995, s. 211).  
 
Enligt Hwang och Nilsson är Piagets syn på barnets kognitiva utveckling till stor del 
”korrekt”, men kritiken mot hans stadieteorier är befogad, framför allt när det gäller att 
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det kan finnas väldiga skillnader mellan olika barn; utvecklingen är ojämn och de olika 
stadierna går in i varandra (1995, s. 215). Lev Vygotskij delade Piagets uppfattning om 
att barns sätt att tänka skiljer sig från vuxnas, men han stod för en annan syn på språk 
och tänkande. Enligt Vygotskij visar inte barn på något egocentriskt i sitt sätt att tala, 
tvärtom uttrycker deras prat att de är sociala. Barnens språk, ansåg han, blir i takt med 
deras utveckling ett redskap för tänkandet (Ibid., s. 216). Ordförrådet och barnets 
uppfattning om ordens betydelse, utvecklas mycket mellan 6 och 12 års ålder. Detta gör 
att barnet får en utökad förståelse av sig självt och omvärlden, samtidigt som de blir mer 
värderande och logiska i fråga om hur de använder orden. De börjar även förstå 
abstrakta uttryckssätt, såsom ironi (Hwang & Nilsson 1995, s. 219-220). 

3.4 Forskning om barns läsning 
I detta delkapitel tar vi upp forskning rörande barns läsning. Vårt huvudkriterium för 
urvalet av den tidigare forskningen om detta ämne, har kretsat kring barns läsning av 
faktaböcker i en fritidskontext. Mot bakgrund av detta följer inledningsvis några avsnitt 
om denna forskning, som bl.a. handlar om barns läsning av faktaböcker och faktabokens 
status i förhållande till skönlitteraturen. Då forskningen kring barns läsning av 
faktaböcker på fritiden inte är särskilt omfattande, har vi fått söka oss utanför detta 
område. Vi har då istället riktat vår uppmärksamhet mot forskning som handlar om barn 
och läsning i allmänhet, eftersom vi funnit att det där finns tankegångar och slutsatser 
som vi även kan applicera på läsningen av faktaböcker. I ett fall, under avsnittet om 
”Lustläsning”, har vi dock använt oss av forskning som inte specifikt handlar om barn, 
då den ändå funnits som väsentlig. Även urvalet av resterande forskning i detta 
delkapitel, har gjorts med tanke på vad som är relevant för våra frågeställningar och vårt 
ämnesområde. Efter de inledande avsnitten om forskning rörande faktaböcker för barn, 
följer således några avsnitt som behandlar läsningens olika funktioner, samt vad som 
kan vara påverkande för barns attityder till läsning.  

3.4.1 Barns läsning av faktaböcker 
Betty Carter, professor vid School of Library and information studies vid Texas 
Woman’s University, skriver om hur barn i olika åldrar har ett stort intresse av att ta 
reda på fakta för att lära sig saker om omgivningen och världen omkring dem. 
Faktaböcker utgör därför en viktig del i barns läsning och undersökningar visar på att 
barn uppskattar faktaböcker och tycker om att läsa dem. Trots detta glöms dessa böcker 
ofta bort då det är dags för högläsning och bokprat i exempelvis skola och bibliotek. 
Carter menar därför att det är viktigt att inte glömma bort eller undertrycka barns 
läsning av faktaböcker (2000, s. 699). Dock är detta något som allt för ofta görs, vilket 
hon menar att barn som hon möter också ger uttryck för. De berättar att läsning av 
faktaböcker ofta inte ses som ”riktig” läsning av lärare, bibliotekarier och föräldrar. När 
barn väljer att läsa faktaböcker vid fri läsning måste de istället välja en skönlitterär bok 
för att det ska anses som bra och riktig läsning. Vidare menar Carter att det som av barn 
ses som bra, spännande och tänkvärd läsning inte behöver vara detsamma som vuxna 
föredrar (Ibid., s. 703).  
 
Tillsammans med professor Richard F. Abrahamson, vid School of Education vid 
University of Houston, har Carter skrivit boken Nonfiction for young adults : from 
delight to wisdom (1990). De pekar på undersökningar som visar att faktaböcker kan 
läsas för nöjes skull och poängterar att det inte är böckerna som avgör vilka sätt de ska 
läsas och användas på, utan dess läsare. De ger som exempel att en Guinness 
Rekordbok mycket väl kan få en läsare att identifiera sig och interagera med texten. 
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Med tanke på detta anser författarna att bibliotekarier och lärare bör uppmärksamma 
individers olika preferenser gällande läsning och att inte alla föredrar skönlitteratur 
(Carter & Abrahamson 1990, s. 8-12).   
 
På liknande vis som ovan beskriver Debbie A. Reese och Violet J. Harris (1997), 
verksamma vid College of Education vid University of Illinois, att fram tills nyligen har 
de böcker som valts för högläsning i hemmen, inom barnomsorgen eller i skolorna 
tillhört den skönlitterära genren. Sällan har faktaböcker använts för den glädje och 
information de kan erbjuda som avkopplande läsmaterial. En del lä rare och forskare, 
menar Reese och Harris, har nu börjat uppmärksamma de estetiska kvaliteterna och 
värdet hos faktaböcker. Ofta blir inte faktaböckerna en del av barns läsmaterial förrän 
de går i grundskolan och då används de många gånger endast som källor att hämta fakta 
ur, när barnen ska förbereda rapporter (Reese & Harris 1997, s. 217, 219). 
 
Reese och Harris påpekar, liksom Carter och Abrahamson (1990), att det finns ett 
betydande antal barn som föredrar faktaböcker framför skönlitteratur. De anser att 
vuxna bör beakta barns preferenser, men de bör samtidigt hjälpa dem att upptäcka 
många olika genrer både när det gäller skönlitteratur och faktaböcker. Skönlitteraturen 
kan hjälpa barn att utveckla en känsla för historieberättandet, medan faktaböcker bidrar 
till att utveckla en känsla av delaktighet i världen (Ibid., s. 219). 
 
Enligt Reese och Harris fungerar faktaböcker som informerande och upplysande och 
barn väljer dem för att tillfredsställa sin nyfikenhet, för att få svar på frågor om ett 
specifikt ämne eller för att få kunskaper i en vidare bemärkelse. En speciell typ av bok, 
som kan sägas vara en hybrid av skönlitteratur och faktaböcker har utformats. Detta kan 
vara böcker där fiktiva karaktärer kombineras med faktiska ämnen för att informera och 
utveckla läsarens kunskapsbas (Reese & Harris 1997, s. 220). Ett exempel på hur denna 
kombination kan se ut, ger Margaret Scanlon, forskningsansvarig på the Centre for the 
Study of Children, Youth and Media vid University of London och David Buckingham, 
professor vid samma universitet på the Institute of Education. De tittar framför allt på 
hur utbildning och underhållning kombineras i faktaböcker om dinosaurier. Författarna 
menar att dinosaurier har varit ett återkommande ämne inom barnkulturen och 
förekommer i både faktaböcker för barn, i skönlitteratur och poesi. Dramatiska 
berättelser skapas genom att det fokuseras på mysteriet som omger dinosaurierna. 
Liksom i naturprogrammen på TV försöker man genom dinosaurieböckerna skapa ett 
tillgängligt och spännande synsätt på vetenskap. Scanlon och Buckingham menar att 
detta möjliggör för barn att bygga upp kunskaper om ämnet som de sedan kan använda 
sig av inför kompisar och vuxna (2003, s. 14-16).  

3.4.2 Faktabokens fördelar och dess status i relation till skönlitteraturen  
Reese och Harris diskuterar att när det gäller vuxnas läsning för barn, har skönlitteratur 
nästan uteslutande använts, eftersom man haft föreställningen att barnens förmåga att 
förstå berättelser föregår deras förmåga att förstå och använda faktaböcker (1997, s. 
220. Se äv. Pappas 1993). Reese och Harris refererar till forskning av Graesser et.al. 
(1991), vilka noterat att berättande texter omfattas av en speciell status framför material 
av en mer förklarande karaktär av bl.a. följande orsaker: det är lättare att förstå och att 
komma ihåg, det går fortare att läsa, det har ett bekant innehåll och det innehåller sådant 
som barn upplever i sitt dagliga liv. Forskare inom området utbildning och lärande, 
varnar dock för att underskatta barns intellektuella förmågor. Från födseln är barn inte 
endast kapabla att lära sig, utan de har också en medfödd önskan och kognitiv förmåga 
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att göra det. Barn blir litterata genom sociala interaktioner och genom att de känner 
andras stöd och engagemang i sitt läsande och skrivande (Reese & Harris 1997, s. 221).  
 
Reese och Harris tar i sin artikel upp forskning som visar på fördelarna med faktaböcker 
för barn och hänvisar då till Egan et.al. (1991) som menar att lärare blivit införstådda 
med att fiktiva berättelser är mest effektiva för att fånga barnens uppmärksamhet och 
därför är mer effektiva för att göra innehållet lättillgängligt för barn. Med sådan tonvikt 
på skönlitteratur, menar Reese och Harris, har det endast forskats lite kring hur barn 
tillägnar sig faktaböcker. De anser att kärnan i dessa studier är att föräldrar eller lärare 
när de läser för barn, bör sträva efter en jämn fördelning mellan skönlitteratur och 
faktaböcker. Detta, menar de, kommer att öka barnens utveckling av deras ordförråd, 
kunskaper samt möjligheterna att framgångsrikt lära sig läsa (Ibid., s. 223). 

3.4.3 Faktaböcker som stöd för barn med lässvårigheter 
Mary Dayton-Sakari, professor vid University of Victoria, och Ronald Jobe, professor 
vid University of British Columbia, skriver i tidskriften Bookbird (2003) om sina 
erfarenheter av att ha arbetat med personer som ogärna läser. I arbetet med 
stödundervisning har de funnit att de flesta motvilliga läsare är intresserade av 
faktaböcker snarare än de berättelser som vanligtvis används i det mesta av 
läsundervisningen. Dayton-Sakari och Jobe menar att motvilliga läsare oftare är 
informationsorienterade än fiktionsorienterade och att de gärna vill ha information om 
den verkliga världen. De fokuserar dessutom många gånger på specifika ämnen, som 
t.ex. sport, bilar eller dinosaurier. Författarna ställer sig frågan huruvida faktaböcker 
värdesätts i klassrummet och om de då ges samma status som skönlitteraturen. De 
betonar vikten av att uppmuntra elever att läsa sådant som intresserar dem själva och att 
det vid högläsning för en klass med fördel kan läsas utdrag ur faktaböcker. Dayton-
Sakari och Jobe har kommit fram till, att när motvilliga läsare tvingas läsa skönlitterära 
texter, fokuserar de på den verkliga bakgrundskunskap som utgör berättelsens kontext, 
istället för på berättelsen i sig. Genom att införliva faktaböcker i läsundervisningen, 
menar de att dessa läsare tillåts bli delaktiga i den gemenskap som läsarna har (Dayton-
Sakari & Jobe 2003, s. 21-27).  
 
Även om vi i vår studie inte har för avsikt att behandla läsundervisning och faktaböcker 
i skolan, ser vi det ändå som viktigt att uppmärksamma ovanstående forskning, då den 
kan appliceras på ett biblioteksperspektiv. Vi menar att det är av intresse för 
bibliotekarier att känna till hur faktaböcker kan användas i läsfrämjande arbete. 

3.4.4 Lustläsning 
Victor Nell är professor i psykologi vid University of South Africa. Hans verk Lost in a 
book – the psychology of reading for pleasure (1988) studerar de olika processer som 
inbegriper lust- och nöjesläsning. Frågor han ställer sig rör anledningarna till varför man 
ägnar sig åt lustläsning och vad man i så fall väljer att läsa. Nell väljer att lägga ett 
psykologiskt perspektiv på lustläsningen och undersöker hur denna typ av läsning 
påverkar och förändrar vårt psyke och medvetande. När Nell studerar lustläsningens 
olika former handlar det till största delen om skönlitterära böcker, men han tar även upp 
exempel där läsning av facklitteratur används för lustläsning (1988, s. 2).  
 
I sin bok ställer sig Nell kritisk mot den elitistiska synen på läsare och läsning. Denna 
syn säger att ju mer sofistikerad och tränad en läsare är desto ”finare” smak har denna 
läsare då det gäller att välja litteratur. Nell menar dock att detta inte stämmer och att de 
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sofistikerade läsarna ofta återvänder till den inte lika ”fina” populärlitteraturen, då de 
läser för nöje eller avkoppling (1988, s. 4).  
 
Vi ser det som att Nell likställer populärlitteratur och lustläsning, något som vi ställer 
oss frågande till då det även är troligt att verk som inte tillhör populärlitteraturen kan 
läsas för nöjes skull.  
 
Det verkar således som att Nell menar att det enda som kan läsas som lustläsning är 
litteratur tillhörande kategorin populärkultur, men exakt vad som ingår där framgår inte 
riktigt. Någonstans nämner han den litteratur som ingår i bestsellerlistorna och därför 
drar vi slutsatsen att det alltså är den litteratur som säljer mest han menar. Enligt Nell 
kan denna litteratur vara både skön- och facklitteratur och därför menar han att även 
facklitteratur borde kunna läsas för nöjes skull, även om det för de flesta likställs med 
skönlitteratur (Ibid., s. 18-19). Trots vissa oklarheter i Nells resonemang, anser vi att 
hans tankegångar är relevanta för hur vi diskuterar kring barns läsning i vår studie. 
 
Vidare, i sin diskussion kring läsning och smak, skriver Nell att det är den kulturella 
eliten i samhället som avgör vad som är bra eller dåligt att läsa. Vi tolkar Nell som att 
lustläsningen och synen på denna är formad efter sociala och kulturella värderingar som 
formar individens sätt att välja och läsa litteratur på (1988, s. 14). Nell tillskriver olika 
institutioner och individer inom dessa, som viktiga faktorer som påverkar människors 
smak och attityder till böcker och läsning. Särskilt bibliotekarier, menar Nell, har en 
stor roll då de rent konkret kan påverka vad människor läser genom det utbud de 
tillhandahåller i biblioteken. Nell skriver att bibliotekarien för många anses som en 
direkt auktoritet framför både kritiker, lärare och ministrar då det gäller böcker och 
läsning, eftersom man i vardagen oftare än de andra möter en sådan (Ibid., s. 38-39). Vi 
väljer att inte närmare gå in i Nells diskussion om god och dålig smak och fin- 
respektive populärkultur, då detta inte är relevant för vår uppsats.  

3.4.5 Barns meningsskapande och uppfattningar av text 
Judith A. Langer är professor vid State University of New York. Langers forskning 
kretsar mycket kring hur barn utvecklar sitt läsande och skrivande och dess innebörd för 
deras lärande. I hennes bok Envisioning Literature: literary understanding and 
literature instruction (1995) skriver hon om de föreställningsvärldar (vi använder den 
svenska upplagans översättning från engelskans ”envisionment”) som medvetet eller 
omedvetet uppkommer då man läser en bok. Dessa hjälper till att skapa mening och ett 
sammanhang och skapas genom att läsaren för samman sina egna erfarenheter med det 
som texten uttrycker i en växelverkan. Dessa föreställningsvärldar är föränderliga och 
kan med hjälp av diskussioner med andra människor, egen tankeverksamhet och 
ytterligare läsning eller skrivande utvecklas eller förnyas. Det är alltså inte endast en 
litterär aktivitet, utan dessa föreställningsvärldar byggs även upp när vi lär oss om oss 
själva, om andra och om världen (Langer 1995, s. 12-14). Själva ordet 
”föreställningsvärld” syftar till den uppfattning som en människa har av en text. Denna 
uppfattning kan förändras, växa och berikas med tiden genom tanke och erfarenhet 
(Langer 2005, s. 24). 
 
Langer beskriver vidare hur människors läsning och tolkning av text är beroende av en 
mängd faktorer och referensramar. Dessa är i sin tur skapade utifrån den sociala kultur 
som en viss läsare befinner sig i. Med det menar Langer att en läsare står i kontakt med 
den omgivande miljön i form av människor och kultur som i sin tur ger uttryck för olika 
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värderingar och normer. Detta såväl som läsningens syfte, textens form och läsarens 
förväntningar påverkar byggandet av föreställningsvärldar (Langer 1995, s. 24-25). 
 
Langer urskiljer två olika sätt att erfara text på, ett litterärt (subjektivt) och ett diskursivt 
(objektivt). Dessa olika sätt innebär även att förståelsen för texten skapas på olika vis. 
Vilket fokus/syfte vi har med läsningen av en text påverkar således hur vi uppfattar den. 
Det kan finnas flera syften med att läsa en text, men Langer hävdar att vi oftast har ett 
huvudfokus som styr. Läsarens fokus styr uppleve lsen av texten och de innebörder som 
föreställningsvärlden ger oss varierar, beroende på om fokus ligger på ett diskursivt 
eller subjektivt litterärt sätt att uppfatta texten på. Vidare visar Langers studier på att 
läsare inte enbart använder sig av ett subjektivt litterärt tänkande när de läser 
skönlitteratur eller ett diskursivt när de läser faktaböcker. Istället menar Langer att sättet 
att tänka hänger samman med den sociala situation, i vilket sammanhang, som läsaren 
befinner sig i och de förväntningar som läsaren har inför olika texter. Dessa hänger i sin 
tur samman med de anledningar till varför den aktuella texten valdes (Langer 2005, s. 
41-43). 

3.4.6 Barns läsning knutet till påverkan från genus, familj och skola 
Elaine Millard, lärare inom pedagogik vid universitetet i Sheffield, har forskat mycket 
kring läs- och skrivkunnighet i förhållande till genusaspekter och de olika skillnader 
som finns mellan könen rörande detta ämne. Vi har tagit del av hennes verk: Differently 
Literate – Boys, Girls and the Schooling of Literacy (1997), som tittar närmare på barn i 
åldrarna 11-12 år och deras attityder till att läsa och skriva utifrån ett genusperspektiv. 
Studien försöker även att närma sig ämnet genom att titta på hur lärare och föräldrar 
påverkar och formar barns läs- och skrivkunnighet och hur dessa sedan även formar 
barnens attityder till läsning. Studien visar särskild hänsyn till att det främst är pojkars 
läsning som blir lidande, de visar inte samma entusiasm som flickor och deras läsning 
minskar även. Författaren menar att svaret till varför det är så här går att finna i 
familjens påverkan, liksom även hos lärarnas arbete med läsning och litteratur, som i 
hög grad inte främjar pojkars läsning. 

3.4.7 Pojkars och flickors läsning – skillnad och påverkan 
Det finns skillnader mellan pojkars och flickors bokval, där pojkar tenderar att föredra 
äventyr. Visserligen föredrar även flickor sådana böcker, men då ska helst en 
kärlekshistoria eller andra känsliga ämnen inkluderas. Pojkarna visar inte heller samma 
intresse för läsning som flickorna gör. De läser ofta om samma böcker och enligt 
Millards intervjuundersökning tyder detta inte på att de finner böckerna särskilt bra, 
utan främst att de är ett säkert val som underlättar läsningen för dem som har en negativ 
attityd till läsning. De som har positiva attityder till läsning tenderar istället att läsa 
böcker av samma författare snarare än att läsa om samma titel. De böcker som lärarna 
väljer för gemensam klassläsning visar sig i undersökningen sällan ha så mycket att 
göra med den typ av böcker som pojkarna föredrar (Millard 1997, s. 53-55).  
 
Det visar sig också att pojkar i större utsträckning föredrar att läsa faktaböcker eller 
åtminstone texter som har att göra med något fritidsintresse som till exempel fotboll, 
eller någon annan sport. Glädjen av att spela fotboll har i den här åldern mycket att göra 
med att skaffa sig kamrater och att bilda sig en social gemenskap, varför man gärna 
väljer att läsa om sitt stora intresse (Ibid., s. 58). 
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Familjens vikt för hur barn utvecklar sin läs- och skrivkunnighet är, enligt författaren, 
numera erkänd. Föräldrar förser barnen med deras första böcker och visar för dem hur 
och varför man bör kunna ha god läs- och skrivförmåga inom olika sociala kontexter. 
Det är även familjen som påverkar barnens attityder till läsning. Detta visar sig i studien 
genom att de barn som knappt kommer ihåg hur de lärde sig läsa eller som upplevde det 
svårt att lära sig till övervägande del består av pojkar. Flickorna i sin tur kom ihåg mer 
och upplevde det i regel lättare att lära sig läsa (Millard 1997, s.77-78). På frågan om 
vem som lärde barnen att läsa svarar de flesta mamman och läraren i ungefär samma 
utsträckning, pappan nämns sällan och om han nämns så ofta i kombination med 
mamman (Ibid., s.81).  
 
Enligt Millard är det inte konstigt att pojkar läser mindre än flickor, då hon funnit att det 
i pojkarnas värld inte pratas om böcker och läsning på samma sätt. Det är inte heller 
något som direkt uppmuntras, utan ses som något som flickor gillar och gör. Även i 
skolan framhävs den typ av böcker som flickor gillar och när pojkar visar intresse av att 
tala om de böcker som de tycker är roliga, uppmuntras de allt för sällan från skolans håll 
(Millard 1997, s. 165). Millard föreslår att lärarna måste bli mera medvetna om olika 
typer av läsare och vad de föredrar, för att bättre kunna variera klassläsningsböckerna 
för olika smaker och kön (Ibid., s.163).  
 
Millard fokuserar mycket på genusaspekten när det gäller barn och läsning. Vi finner 
detta intressant eftersom det förefaller vara vissa skillnader mellan pojkars och flickors 
läsning. Det vore därför befogat att göra en studie om faktaböcker utifrån ett 
genusperspektiv. Dock behandlar vi, av utrymmesskäl, inte detta i vår uppsats.  

3.4.8 Olika perspektiv på familjens betydelse för barns läsning 
Uffe Seilmans bok Læsning i slægten: Om børns udvikling til læsere (1995), ingår i det 
nordiska forskningsprojektet SKRIN (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) 
och handlar om läsintresset i 16 danska familjer. Tre generationers läslust har 
undersökts för att skapa förståelse för hur barns läslust utvecklas och hur den präglas av 
föräldrarnas engagemang. 
 
I boken diskuteras huruvida familjelivet håller på att förlora sin betydelse som källa för 
primär socialisation, till fördel för andra sociala enheter. Med primär socialisation 
menar man inom socialpsykologin, enligt Seilman, träning av grundläggande 
färdigheter, som handlar om både känslolivet, tänkandet (kognitiva färdigheter) och 
social kompetens. Den samhälleliga utvecklingen har bidragit till att familjen som social 
enhet har förändrats. Detta har bl.a. skett genom att barn tillbringar mer och mer av sin 
tid bland personer utanför familjen – på förskolor, fritidsgårdar etc. (Seilman 1995, s. 
13-14).  
 
Seilman hänvisar till Langsted och Sommer (1988), som menar att andra sociala 
kontexter inte tycks prägla barn på samma grundläggande sätt som livet i familjen gör. 
De tror inte att familjens funktion som den främsta känslomässiga förankringspunkten 
för barn har försvunnit i samband med utvecklingen, utan att den tvärtom blivit 
förstärkt. Langsted och Sommer är av åsikten att det skett en ”dubbelsocialisering”; att 
påverkan genom t.ex. förskolor snarare sker i samspel med hemmets inflytande än i 
konkurrens med det. Seilman anser att denna slutsats stämmer väl överens med tidigare 
forskning, som visar att barns fritidsintressen i stor utsträckning är präglade av den 
sociala familjebakgrunden. Detta är så tydligt att man talar om ett socialt arv. Seilman 
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refererar även till sociologisk forskning sammanfattad av Forchhammer och Helmer-
Petersen (1980), där dessa skriver att det i ett flertal undersökningar har påvisats att 
föräldrarnas aktiviteter och vanor i mycket hög grad ärvs av barnen, samt att 
aktiviteterna hänger nära samman med familjens sociala status (Seilman 1995, s. 14-
15).  
 
En viktig faktor, när det gäller barns utveckling, är imitation av andra människor. Det 
har även stor betydelse om barnet ser upp till en person eller inte, då social inlärning 
också är en fråga om identifikation (Ibid., s. 29). När de vuxna talar om sådant de läser, 
visar de för barnen att de själva betraktar läsningen som ett intressant fritidsintresse. De 
visar även, menar Seilman, att fritidsläsning kan vara en aktivitet som man kan dela 
med andra. Att samtala om böcker – även om dem som barn läser – leder till positiva 
sociala och emotionella upplevelser för barnet (Seilman 1995, s. 31 ff). 
 
Det är ofta skönlitteraturen som betraktas som ett av de medier som framför allt kan 
stimulera fantasin, då den bidrar till att man gör sig egna föreställningar med den 
skrivna texten som utgångspunkt. Seilman menar att fritidsläsning naturligtvis kan 
gagna utvecklingen av barns läsförmåga, men att dessa färdigheter lika bra kan tränas 
genom att läsa faktaböcker på fritiden, likaväl som läsning av skönlitteratur. (Ibid., s. 
34, 37).  
 
I SKRIN-studien var tre av fyra barn, som levde i miljöer där föräldrarna inte läste på 
fritiden, själva ivriga fritidsläsare. Med anledning av detta, anser Seilman, att 
förekomsten av läsare bland de vuxna i familjen, inte i sig självt kan förklara vad som 
påverkar barnens läslust (1995, s. 139). Seilman menar att man i SKRIN-projektet har 
varit uppmärksam på att barns fritidsintressen kan påverkas av personer och faktorer 
utanför familjens sfär. Det är i fråga om detta i synnerhet kompisar som nämns i 
intervjuerna och enligt Seilman finns det få exempel på att lärare och bibliotekarier 
tillägnas en avgörande betydelse för intervjupersonernas läslust (Ibid., s. 52).  
 
Vi menar dock att barnen i Seilmans studie kan vara omedvetna om vilken påverkan 
från sin omgivning som de står under. Vi tror att skolan kan vara en i hög grad 
påverkande faktor på barns läsning, då den utgör en stor del av barns liv. Detta menar vi 
kan innebära att barnen tar intryck av de uppfattningar om läsning och böcker som 
lärarna förmedlar, även om de själva inte ger uttryck för det i sina utsagor. 

 

 



  

22 

4. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör vi för de teorier och modeller vi har valt för att analysera vårt 
empiriska material. Vi beskriver även varför dessa har valts och hur vi har tillämpat 
dem.  

4.1 Teori om läsutbyte 
Sten Furhammars Varför läser du? (1996) bygger på SKRIN-projektet (Skriftkultur och 
mediebruk i nordiska familjer). Detta var ett samnordiskt forskningsprojekt med syftet 
att uppmärksamma sociala och psykologiska aspekter på skriftliga medier under 1900-
talets senare del (Furhammar1996, s. 7). Informanterna i studien utgjordes av tre olika 
generationer, såväl barn som vuxna, då forskarna velat studera vilka attityder och 
mönster som finns när det gäller läsning, samt huruvida dessa har förändrats över tid 
(Ibid., s. 18). 
 
I denna undersökning har fyra kategorier använts för att synliggöra likheter och 
skillnader i de olika personernas beskrivningar av sitt läsutbyte, d.v.s. hur och varför 
något läses. Det är alltså inte de olika texttyperna som har satts i fokus, utan läsningens 
funktion för individen (Furhammar 1996, s. 134 ff). Kategorierna består av: 

• Opersonlig upplevelseläsning 

• Personlig upplevelseläsning 

• Opersonlig instrumentell läsning 

• Personlig instrumentell läsning 

Dessa fyra indelningsgrupper har utvecklats under studiens gång, då forskarna 
analyserat intervjupersonernas utsagor. Den personliga/opersonliga dimensionen har 
enligt Furhammar motsvarigheter i kognitionsteoretiska och litteraturvetenskapliga 
kategorier som, när det gäller förståelse och tillägnelse av text, lägger tyngdpunkten 
inom individen/läsaren, eller utanför individen, d.v.s. i texten. Furhammar menar att 
man i SKRIN-studien inte anslutit sig till något av dessa synsätt, då de innebär att teorin 
står för ”ett val mellan dimensionens poler” (Ibid., s. 136). Enligt forskarna bakom 
SKRIN-projektet är läsningen styrd både utifrån läsaren och utifrån texten (Furhammar 
1996, s. 137). 
 
Grunden till teorin om läsutbyte utgörs av Steen Folke Larsens kunskapstaxonomi, i 
vilken dimensionen situationell- icke situationell kombinerats med en personlig- icke 
personlig dimension. I Larsens modell är kunskapsformerna strikt åtskilda från de olika 
innehållsrelationer, som kan finnas mellan kunskapens subjekt och objekt. Då 
Furhammar använder Larsens taxonomi för att analysera läsutbyte, lägger han dock vikt 
vid innehållet i läsar-textrelationen och betraktar det som att det sker ett samspel mellan 
läsaren och texten. I den ursprungliga modellen skiljer Larsen mellan situationellt 
vetande och icke situationellt, vilket i SKRIN-studien motsvaras av att de där skiljer 
mellan ett upplevelseorienterat och ett instrumentellt utbyte av läsningen (Ibid., 1996, s. 
146-147. Se äv. Larsen 1983, 1987). 
 
Det upplevelseinriktade läsutbytet, menar Furhammar, är kopplat till en bestämd 
situation, fysiskt eller tankemässigt. Upplevelsen förändras när situationen förändras, 
men även om läsupplevelsen är knuten till en aktuell situation, förhindrar detta inte att 
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man minns den och återupplever den senare i livet. För det instrumentella utbytet gäller 
att det kan avskiljas från en konkret situation och därmed appliceras på andra situationer 
(Furhammar 1996, s. 147, 157). 
 
Skillnaden mellan den personliga och den opersonliga läsningen har att göra med hur 
läsaren förhåller sig till texten. Läses texten på ett personligt vis engagerar och 
identifierar sig läsaren med karaktärer och handling. Om det är det opersonliga 
förhållningssättet läsaren har till texten, kopplar denne inte ihop handlingen med sin 
egen personliga tillvaro. Genom detta används läsningen antingen på ett 
upplevelseorienterat sätt för avkoppling, eller på ett instrumentellt nyttoinriktat sätt för 
att inhämta information (Ibid., s. 135). 
 
Dessa olika indelningar kommer nedan att närmare beskrivas och utvecklas till att 
innehålla fyra olika typer av läsutbyte. Vi beskriver nedan de olika kategorierna för att 
ge en bild av vad som innefattas i dem.  

4.1.1 Opersonlig upplevelseläsning 
Denna kategori innebär att läsupplevelsen inte engagerar läsaren på ett personligt plan. 
Läsaren håller sin egen verklighetsuppfattning utanför läsningen och har en betraktande 
roll i förhållande till texten. Furhammar menar att denna typ av läsning ofta ses av 
läsaren själv som ett tidsfördriv. Dock kan personen uppleva olika känslor under 
läsningen, som t.ex. upprymdhet eller spänning, men det tolkas då som påverkan från 
texten och leder inte till tankar som berör den egna personen (Furhammar 1996, s. 137-
138).  

4.1.2 Personlig upplevelseläsning 
Den personliga upplevelseläsningen omfattar upplevelser som präglas mycket av 
läsarens identitet. Tolkningen av texten görs mot bakgrund av läsarens egna 
erfarenheter, minnen och värderingar. Vid denna typ av läsning är den personliga 
inlevelsen i texten central och detta sker bl.a. genom att läsaren identifierar sig med 
karaktärer i boken. Läsaren kan sägas få erfarenheter av texten som inte bara är 
underhållande, utan också berikande. En reflekterande hållning tas till texten och 
läsaren ser sin läsupplevelse som ett samspel mellan den egna personen och texten 
(Ibid., s. 140-141).  

4.1.3 Opersonlig instrumentell läsning 
Till denna kategori hör läsning som fyller en nyttofunktion för läsaren, men som inte är 
kopplad till läsarens personliga identitet. Den instrumentella funktionen innebär att 
läsaren hämtar kunskaper från texten som kan omvandlas från läsar-textrelationen till 
andra relationer. Furhammar menar att när det handlar om psykologiska kunskaper 
”[…] om andra människor – eller hästar, hundar och katter – bör utbytet självfallet 
betraktas som opersonligt instrumentellt” (1996, s. 142). Vidare ser Furhammar 
begreppet ”objektiv kunskap” som en lämplig benämning på det som kännetecknar 
opersonligt instrumentell läsning. Kunskap, vetande och information är uttryck som ofta 
används vid beskrivandet av vad denna typ av läsning ger personen i fråga. Vanligtvis 
relateras detta sammanhang till faktaläsning, men det behöver ändå inte utesluta andra 
slags texter. Furhammar pekar på att även läsning av skönlitteratur kan ge ett 
opersonligt instrumentellt utbyte; det kan t.ex. handla om att man får kunskap om olika 
levnadsförhållanden. Han anser att man bör tänka på att facklitteratur, samtidigt som de 
ger information om något, kan läsas som underhållande. Här poängterar han särskilt 
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tidningarna, som enligt SKRIN-informanterna ger både information och upplevelse 
(Furhammar 1996, s. 142-143). 

4.1.4 Personlig instrumentell läsning 
Den personliga instrumentella läsningen innefattar att läsningen har en nyttofunktion i 
relation till läsarens identitet. Detta kan innebära att man funderar över sin identitet i 
samband med läsningen så att en fördjupad självinsikt uppnås. Den instrumentella 
funktionen kan här beskrivas som terapeutisk, där möjlighet ges till bearbetning av 
personliga problem eller att man får ett ökat självförtroende genom att förvärva sig 
kunskap på ett opersonligt, objektivt sätt. Detta kan även leda till förändringar på ett 
personligt plan (Ibid., s. 143).  

4.1.5 Generering av läsutbyte 
Vi vill betona att flera av kategorierna kan förekomma samtidigt i samma läsupplevelse, 
vilket innebär att gränserna dem emellan är flytande. I en del fall kan ett läsutbyte leda 
till ytterligare utbyten, d.v.s. att den ursprungliga intentionen med läsningen och 
upplevelsen av den, i sin tur genererar en eller flera andra läsupplevelser som kan 
kopplas till andra kategorier (Furhammar 1996, s. 144-145). Vi har valt att visa på ett 
exempel på en sådan generering, hämtat ur Furhammars Varför läser du? (1996), för att 
tydliggöra vad som avses med detta fenomen: 

[…] Man kan t ex tänka sig, att en mamma, som läser en text om föräldrar och barn som 
personlig upplevelselä sning, får en stark insikt om sina relationer till de egna barnen. I 
detta fall kan man se att ett personligt instrumentellt utbyte kan härledas från den 
personliga upplevelseläsningen. (Furhammar 1996, s. 145). 

Furhammar anser att genereringen av läsutbyte innebär ett kategoriseringsproblem i 
SKRIN-undersökningen. Ett sådant utbyte framgår tydligt om intervjupersonen berättar 
om någon särskild bok som bidragit till att han/hon kan läsa på nya sätt. Om inte 
personen själv beskriver att detta inträffat vid läsningen, är det många gånger svårt för 
intervjuaren att lägga märke till att ett läsutbyte egentligen har avletts från ett annat 
(Ibid., s. 145).  

4.2 Vår tillämpning av teorin om läsutbyte 
Modellen över läsutbytet hjälper oss främst att besvara vår frågeställning om hur barnen 
använder sig av faktaböcker. Genom att denna fråga besvaras, kommer vi också 
närmare svaret på vår frågeställning om vilka barnens uppfattningar om faktaböcker är. 
Vi förklarar detta genom att vi i barnens beskrivningar av hur de använder böckerna, 
kan urskilja även hur de uppfattar sin läsning av faktaböcker. Vi ser att vår empiriska 
undersökning och de frågor vi fokuserar på där, lämpar sig väl för att analyseras genom 
teorin om läsutbyte. I SKRIN-undersökningen har man fokuserat på vad informanterna 
fått ut av läsningen och hur de värderat den, där av benämningen ”läsutbyte”. Vi, 
däremot, avser inte att behandla läsningens roll för de barn vi studerar, utan hur de 
beskriver sin användning av faktaböcker, samt hur dessa uppfattas. Istället för att som 
Furhammar använda begreppet ”utbyte” i samband med indelningen i de olika 
kategorierna, har vi valt att i vår analys, framför allt använda benämningen 
”användning”. Det som i vår uppsats fått bestämma hur vi delat in barnens läsning 
under respektive kategori, är hur de använt sig av faktaböcker. Som vi tidigare har 
beskrivit, menar Furhammar, att en kategori kan generera en annan, samt att flera 
kategorier kan förekomma samtidigt vid en persons läsning. Detta är något som även vi 
uppmärksammat i vår empiri, liksom svårigheterna med att urskilja vilka olika 
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kategorier som barnens utsagor kan placeras under. För att lösa detta problem har vi 
under analysarbetet försökt gå ner på djupet, för att kunna se även sådant som inte 
framgått tydligt vid en första anblick av barnens utsagor. 

4.3 En modell över hur faktaböcker kan uppfattas 
Teoretiska perspektiv på sakprosa (2003a) är, som vi tidigare tagit upp i kapitlet 
”Faktaboken”, resultatet av ett forskningsprojekt. Detta projekt definieras som 
tillhörande en mängd olika ämnen, bl.a. pedagogik, nordiska språk, lingvistik och 
litteraturvetenskap. Englund et.al. (2003b) har, som bekant, ingått i detta projekt och 
förespråkar tillsammans med de andra författarna ett icke-essentialistiskt synsätt på 
sakprosa. Trots detta vill de ändå förtydliga den gängse uppfattningen om hur sakprosa 
definieras idag i vårt samhälle. Detta gör de genom ett perceptions- och 
värderingsschema i form av en fyrfältsmodell, där sakprosan hamnar på den vänstra 
sidan som står för en fakta/ickekonstnärlig dimension, främst representerad av 
facklitteraturen. På motsatt sida står en fiktiv/konstnärlig dimension som kännetecknas 
av verk av skönlitterär art. Graden av konstnärlighet och fakta respektive fiktion, kan 
dock variera både när det gäller fack- och skönlitteratur, vilket ytterligare försvårar 
gränsdragningen dem emellan. Detta går dock i linje med det, tidigare nämnda icke-
essentialistiska synsättet, som innebär att sättet att se på och dra gränser mellan olika 
typer av texter är någonting relativt, socialt och tidsbundet och som skiftar (Englund 
et.al. 2003b, s. 51-53). Vi tolkar det som att vad som, för de flesta, avses med sakprosa 
inte behöver innebära det samma för alla. Det kan också vara så att i framtiden kan 
sakprosa komma att innebära något annat från vad det är idag.  
 
Eftersom vi menar att även faktaböcker för barn kan gå in under definitionen av vad 
sakprosa är, ställer vi oss bakom resonemanget ovan. Vi anser att det icke-
essentialistiska synsättet på sakprosa, därför kan vara fruktbart att applicera på hur barn 
uppfattar faktaböcker. Vår förförståelse säger oss att barn förmodligen inte kommer att 
ha en totalt enhetlig eller konsekvent definition av vad faktaböcker är. Därför har vi valt 
att låta barnen själva beskriva och förklara vad de menar med faktaböcker, eftersom 
avsikten med vår uppsats är att beskriva barnens egna uppfattningar om faktaboken.  
 
Vi kommer att i analysen av vårt empiriska material använda oss av det perceptions- 
och värderingsschema, som Englund et.al. (2003b) beskriver. Det kan te sig 
motsägelsefullt att förespråka ett icke-essentialistiskt synsätt, samtidigt som man för in 
individers uppfattningar i ett schema, som inte ger utrymme för detta synsätts innebörd. 
Liksom Englund et.al. (2003b) gör vi ändå denna indelning, eftersom vi menar att det 
hjälper oss att förtydliga barnens uppfattningar om faktaboken och därmed att besvara 
denna frågeställning. Fortsättningsvis kommer vi att benämna detta schema som 
”fyrfältsmodellen” eller ”modellen över hur faktaböcker uppfattas”, eftersom vi inte 
använder oss av begreppet perception eller tittar på hur graden av konstnärlighet i 
faktaböcker värderas. Dock har vi valt att ha kvar de båda variablerna rörande 
konstnärligt och ickekonstnärligt värde, eftersom vi menar att de klargör hur 
facklitteraturen uppfattas i samhället idag. I vår studie anser vi att det inte är möjligt att 
diskutera dessa variabler närmare, då det är svårt att med barn prata om graden av 
konstnärlighet i ett verk. Vi bedömer dock att de fält och variabler vi använder oss av i 
modellen, hjälper oss att tydligare åskådliggöra de olika uppfattningar barnen ger 
uttryck för och huruvida dessa stämmer överens med eller skiljer sig från den gängse 
bilden i samhället. 
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Fig. 1 Fyrfältsmodell över hur faktaboken uppfattas (Perceptions- och värderingsschema, Englund et.al. 
2003b) 
 
I den ursprungliga modellen finns ytterligare ett par variabler, såsom lågstatuslitteratur 
och essä, biografi och reseskildring. Dessa har vi dock valt att inte presentera i 
modellen, eftersom de ligger utanför vårt uppsatsämne.  

4.4 Barnens tre bibliotek – en modell över vilka faktorer som påverkar 
barnens användning av och uppfattningar om faktaböcker 
Vi använder oss av Kristian Wåhlins och Maj Asplund Carlssons bok Barnens tre 
bibliotek: Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern (1994), som ingår i en större studie 
kallad ”Gummi-Tarzan på biblioteket. Varför vissa böcker är populära”. Studien 
omfattar bl.a. en enkätundersökning där 89 barn besvarat frågor om böcker och läsning 
samt en uppföljning genom intervjuer med 28 barn som har varierande inställningar till 
läsning.  
 
Modellen över de tre biblioteken nedan, ser vi som relevant för oss att använda när vi 
analyserar empirin. Detta gör vi mot bakgrund av den frågeställning som handlar om 
vilka faktorer som påverkar barnens uppfattningar om faktaboken. Vår undersökning 
kommer inte, till skillnad från Wåhlins och Asplund Carlssons, att fästa någon större 
vikt vid var barnen får tag på böcker. Vi kommer istället att undersöka vad vi kan utläsa 
i barnens utsagor, som kan ha format deras användning av och uppfattningar om 
faktaboken. Detta kan gälla såväl institutioner och samhället i stort, som enskilda 
personer. 

4.4.1 Samhällsbiblioteket  
I samhällsbiblioteket ingår skol- och folkbibliotek. En viktig aspekt här, menar Wåhlin 
och Asplund Carlsson, är bibliotekarier och lärare som har påverkat urvalet och som 
med sin närvaro kan ha inflytande över de bokval barnen gör (1994, s. 82). Deras 
undersökning visar på att bibliotekarierna utgör en mycket liten del bland de som 
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barnen får boktips av, vilket de menar kan ha sin grund i att skolan tagit över genom 
samarbetet med biblioteket. Författarna påpekar dock att bibliotekarierna tipsar utan 
barnens vetskap, då de till boklådor väljer ut sådant de vet uppskattas av barnen. Vidare 
anser de att det finns tre faktorer som stärker lärarnas ”bokliga” roll: Högläsning i 
skolan, läsningen som skoluppgift (även om man är fri att välja bok själv och att läsa i 
sin egen takt) och att skolan inbjuder till samtal om böcker och boktips mer än vad 
biblioteket gör. Detta, menar Wåhlin och Asplund Carlsson, kan ses som ”en 
förlängning av den sociala struktur som skolan skapat” (Ibid., s. 139-142). 
 
I vår studie undersöker vi främst barns läsning av faktaböcker på fritiden, men vi har 
funnit det oundvikligt att helt frångå skolkontexten, då barnen i vår målgrupp tillbringar 
en stor del av sin tid där. Med anledning av detta kommer vi att diskutera både hur 
biblioteken och skolan, samt de personer som arbetar där, kan ses som påverkande för 
barnens uppfattning och användning av faktaboken. Till samhällsbiblioteket för vi också 
påverkan från olika typer av medier, som vi noterat som påverkande för barnen. 

4.4.2 Familjebiblioteket 
I familjebiblioteket ingår högläsning när barnen är små samt läsning av de böcker som 
finns i hemmet. Wåhlin och Asplund Carlsson menar att det finns två faktorer som 
tenderar att vara särskilt betydelsefulla när det gäller hemmets roll för barns 
läsutveckling. Den ena är föräldrarnas engagemang i fråga om att uppmärksamma 
barnens läsning och den andra utgörs av vilka böcker som finns i hemmet. Vad gäller 
tillgången på böcker handlar det inte så mycket om kvantiteten, utan snarare om vilka 
böcker som finns att tillgå för barnet. Denna aspekt kopplar Wåhlin och Asplund 
Carlsson samman med tidigare forskning som visat på skillnader i hemmens bokmiljö, 
beroende på utbildningsbakgrund, ekonomisk situation och kulturvanor (Wåhlin & 
Asplund Carlsson 1994, s. 114-115). Vi finner dessa aspekter intressanta, men som vi 
tidigare nämnt under delkapitlet ”Avgränsningar” kommer vi i vår uppsats inte att titta 
närmare på socio-kulturella faktorer.  
 
Författarna poängterar att högläsning är viktigt för att barnet ska utvecklas till läsare. I 
många hem finns stora boksamlingar, vilket ofta leder till att man i familjen samtalar 
om böcker. Av deras undersökning framkommer att de barn som läser mest kommer 
från hem där högläsning sker och där familjen läser mycket (Ibid., s. 93). För att utröna 
vad, i barnens hemmiljö, som kan ha påverkat deras användning och uppfattning av 
faktaböcker, har vi ställt frågor om läsning och tal om böcker i hemmet. Vi vill 
uppmärksamma att det inte är säkert att barnen alltid ger en helt korrekt bild av hur detta 
ser ut i hemmet. Vi finner det dock intressant att studera, då vi är ute efter barnens egna 
uppfattningar.   

4.4.3 Kompisbiblioteket 
Många gånger är det genom kompisar som barn får tips om böcker. Det vanligaste, 
enligt Wåhlin och Asplund Carlsson, är att barnen hittar böckerna helt själva, men bland 
dem som ger mest tips och råd är det kompisarna och det är också för dem man berättar 
om man läst en bra bok. Det är även vanligt att låna böcker av kompisar, framför allt 
bland flickor (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 122-123).  
 
Vi har använt kompisbiblioteket för att titta närmare på huruvida kompisar spelar en 
betydande roll för formandet av barnens uppfattning och läsning. Detta har vi gjort 
genom att ställa frågor om hur barnen pratar om och tipsar varandra om faktaböcker. 
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5. Metod 
Nedan presenterar och motiverar vi vårt val av metod, vidare diskuteras problem samt 
styrkor och svagheter med den valda metoden. Kapitlet beskriver också hur vi gjorde 
vårt urval, hur intervjumallen arbetades fram, samt hur kontakttagandet med 
informanterna och genomförandet av intervjuerna gick till. Kapitlet avslutas med en 
presentation av vårt tillvägagångssätt för att analysera det empiriska materialet. 

5.1 Kvalitativ metod och reflexiva intervjuer 
Valet av metod inför en forskningsstudie bör hänga nära samman med det syfte och den 
frågeställning som har valts. Vår uppsats behandlar barns uppfattning och användning 
av faktaboken på fritiden. Den undersöker även vilka faktorer som påverkar barnens 
uppfattning och användning av den. Vi vill genom detta syfte försöka få en ökad 
förståelse för hur barn tänker kring och uppfattar faktaboken. Enligt Jan Trost, professor 
och forskare i sociologi vid Uppsala universitet, är kvalitativa metoder användbara just 
då man vill uppnå en förståelse för människors olika sätt att uppfatta och resonera kring 
företeelser (2005, s. 14). Pål Repstad, docent i samhällsvetenskap, förklarar vidare hur 
man inom kvalitativa metoder vill försöka återge människors egna upplevelser och 
erfarenheter för att försöka få en bättre och djupare förståelse för vardagliga, men 
kanske inte alltid uppenbara företeelser i verkligheten (1999, s. 12). Eftersom vår studie 
vill söka nå just en sådan insikt, som Repstad (1999) och Trost (2005) beskriver, har vi 
ansett den som bäst lämpad att ta sig an genom en kvalitativ metod. Vidare menar vi att 
det bästa sättet att tillägna oss kunskaper för att uppnå denna förståelse, för hur barn 
uppfattar faktaböcker, har varit att göra intervjuer med barn. Vi har sett det som viktigt 
att det är barnens egna utsagor och inte deras föräldrars eller andra vuxnas uttalanden 
om barnens uppfattningar, som fått ligga till grund för våra tolkningar. 
 
Heléne Thomsson, fil.dr. i psykologi, skriver att kvalitativ forskning ofta kritiseras 
eftersom dess resultat inte kan generaliseras eller betraktas som definitiva, utan endast 
som ett bidrag till en ökad och djupare förståelse för det som studeras (2002, s.30-31, 
33). Vi, liksom Thomsson, menar dock att även ett bidrag kan vara värdefullt och ge 
viktiga kunskaper inom ett forskningsområde. Det är dock viktigt att som forskare vara 
uppmärksam på att man kan utöva påverkan på det man undersöker. Vid i synnerhet 
intervjuer med barn är det lätt att missförstånd och feltolkningar sker, varför man som 
forskare bör använda sig av ett stort mått av reflexivitet. Med reflexivitet menar vi att 
man som intervjuare såväl under som före och efter intervjun kritiskt måste reflektera 
över det arbete vi utför och hur vi som forskare kan tänkas påverka det vi studerar och 
resultaten på de frågor vi ställer. Att ha ett reflexivt förhållningssätt innebär också att vi 
måste ifrågasätta de tolkningar vi gör och vad som kan tänkas ligga bakom dessa 
(Thomsson 2002, s. 37-39).  
 
Elisabet Doverborg, lärare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 
universitet, och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet, menar att barn och vuxna ofta har skilda perspektiv på tillvaron, vilket 
medför att de kan tolka saker och ting på olika sätt (2000, s. 19). Med andra ord kan det 
som vi tar för givet i vår ”vuxenvärld”, för ett barn innebära något helt annat (Ibid., s. 
17). Detta gäller inte minst de begrepp som vi diskuterat inför intervjun, där vi i vår 
studie kom att närma oss barns uppfattningar av fenomenet/begreppet faktaböcker. Vi 
har därför sett det som viktigt att reflektera över skillnader mellan våra och barnens 
olika uttryckssätt. Även Thomsson understryker vikten av att uppmärksamma de ofta 
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skilda utgångspunkter som intervjuare och intervjudeltagare har och vad det innebär 
(2002, s. 40-41). Vi har betraktat dessa tankegångar kring reflexivitet som viktiga att ha 
med i bagaget, då man som forskare går in i en intervjusituation med barn. Vi anser 
också att en hög grad av självreflexivitet kan motverka de negativa aspekterna med 
forskarens effekt på det material som samlas in. 

5.1.1 Urval  
I inledningsskedet av vår uppsats diskuterades vilka som skulle utgöra urvalet till de 
intervjuer vi valt att genomföra. Som vi tidigare motiverat, ville vi göra intervjuer med 
barn och gärna barn som kunde tänkas vara intresserade av och ha något att säga om 
läsning och faktaböcker. Med detta kriterium i åtanke bestämdes informantgruppens 
ålder till barn i åldrarna 9 till 11 år, en tid då barn generellt läser mer än andra 
åldersgrupper. Antalet bestämdes till nio stycken informanter, eftersom vi ansåg det 
vara tillräckligt för en studie inom ramen för en magisteruppsats. Därmed utgjordes 
också urvalet av tre barn från varje klass. Vi ville ha med barn i olika åldrar då vi trodde 
att det kunde vara en viss skillnad mellan barnens erfarenheter i de olika åldrarna. Detta 
såg vi som positivt eftersom olikheterna gör att man kan presentera en så nyanserad bild 
av ämnet som möjligt (Repstad 1999, s. 46).  Då vi bestämt oss för att inte avgränsa 
uppsatsen till att handla om enbart flickors eller enbart pojkars uppfattningar om 
faktaböcker, var det huvudsakliga kriteriet för att delta i studien att barnen läste böcker 
och att de på frivillig basis ville delta.  
 
Genom diskussioner kom vi fram till att informanterna lättast skulle gå att få tag på i en 
skola och efter en del överväganden beslutade vi oss för att även genomföra 
intervjuerna där. Till en början ställde vi oss dock något kritiska till att genomföra 
intervjuerna i skolmiljö, eftersom vår frågeställning skulle kretsa kring barns läsning av 
faktaböcker på fritiden. Att då prata om böcker och läsning i en skolkontext skulle 
kunna medverka till att barnen kan ha svårt att tänka ”bortom” skolan, särskilt med 
tanke på att faktaböcker kan förknippas med skolarbete. Skolkontextens effekter på vårt 
material har dock motverkats genom att vi innan och under intervjun påpekade att det 
gällde läsning på fritiden. Vi var dock medvetna om att dessa båda kunde vara svåra att 
skilja åt, då skolan är en stor del av barns liv. Frågor om när och var barnen läser 
faktaböcker och vad de använder dem till har då kunnat klargöra skillnaderna mellan 
skola och fritid.  
 
Det fanns även andra aspekter som talade för att välja skolan till att genomföra våra 
intervjuer på. Med tanke på att vi var okända för de barn vi skulle intervjua var det 
viktigt att intervjun genomfördes på en för dem välkänd och relativt neutral plats, vilket 
vi tror att skolan är. Dessutom underlättade det för oss att genomföra intervjuerna på ett 
och samma ställe. 

5.1.2 Kontakttagandet 

En F6-skola i en medelstor svensk stad valdes ut med tanke på att den låg på ett för oss 
rimligt avstånd. Skolan ligger utanför stadens centrum och har ett blandat 
upptagningsområde som omfattar såväl hyreshus, villor och radhus. På skolan finns 
också ett bemannat skolbibliotek. Eftersom vår studie inte närmare behandlar 
skolkontexten, har vi valt att inte ytterligare presentera denna. Kontakten med skolan 
inleddes med ett telefonsamtal till rektorn. Vi presenterade oss som studenter på 
Bibliotekshögskolan i Borås och berättade om vårt ärende och ämnesområde, samt att vi 
ville genomföra intervjuer med barn i skolan under skoltid. Detta mottogs med intresse 
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och vi fick tillåtelse att genomföra intervjuerna på skolan. Vidare fortsatte samtalet med 
att rektorn förmedlade kontakter med tre lärare i de berörda åldersgrupperna. Dessa tre 
ringde vi vid ett senare tillfälle upp för att informera om ämnet och syftet med våra 
intervjuer. Vi kom med lärarna överens om att de, i sina klasser, skulle informera om 
vilka vi var, vad vi ville och vad intervjuerna skulle komma att handla om. Därefter 
skulle barnen själva få anmäla sitt intresse över att vara med i intervjuerna, blev de 
frivilliga fler än tre skulle urvalet ske genom att lärarna lottade.  
 
I samband med kontakten med lärarna översändes via mejl en svarstalong (se bilaga 1) 
om målsmans tillåtelse. De nio som slutligen blev utvalda fick sedan med sig denna 
talong hem till föräldrarna. Alla nio tillfrågade barn, fick sina föräldrars tillåtelse att 
delta i intervjuerna. Kontakterna med rektorn och en av lärarna har fungerat väldigt bra, 
mycket med tanke på att de båda har haft tillgång till telefon i närheten av sina 
arbetsplatser. De resterande två lärarna har varit svårare att nå, då de inte haft tillgång 
till telefon mer än i lärarrummet. Men kontakterna med dessa har, bortsett från det första 
telefonsamtalet, skett med hjälp av den andra läraren vilket har gått relativt smidigt. 
Lärarna har visat stort intresse och samarbetsvilja.  
 
Det är i alla lägen viktigt att respektera barns känslor och särskilt inför en intervju då 
man vill skapa en god intervjusituation, trots att ingen av parterna känner varandra. Vi 
var därmed måna om att göra ett gott intryck och skapa ett förtroende mellan oss och 
barnen, därför följde vi de råd som angivits i litteratur rörande barnintervjumetodik. 
Litteraturen beskriver att det är lämpligt att någon barnen känner väl, som exempelvis 
barnens lärare, berättar om intervjuarna och vad de ska prata om (Doverborg & 
Pramling Samuelsson 2000, s. 27). Vidare kom vi fram till att lottning skulle vara den, 
för barnen, mest rättvisa urvalsmetoden, samtidigt som den, enligt Repstad, är ett 
lämpligt sätt att minska forskningseffekten på (1999, s. 67). Hade vi istället bestämt att 
lärarna skulle ha gjort urvalet, hade det funnits en risk för att de valt de barn, som de 
ansåg vara bäst lämpade, vilket hade kunnat styra våra resultat. Det hade i så fall kunnat 
innebära att vi fått en något ensidig bild av barnens uppfattningar. Det finns ändå en 
viss risk att lärarna har påverkat urvalet beroende på hur de har talat om och 
entusiasmerat barnen till att anmäla sig till intervjuerna. Genom att slumpmässigt lotta 
bland dem som anmält sig, ser vi dock att denna risk har minskat.  
 
Vi ansåg det viktigt att de barn som var med i intervjuerna verkligen ville och var 
intresserade av att delta, trots att det även kunde innebära att vi skulle få en något 
onyanserad bild. De som anmälde sig var troligen de barn som var mest intresserade av 
läsning av faktaböcker, vilket kan ha inneburit att de eventuellt negativa uppfattningarna 
inte har kommit fram lika tydligt. Repstad menar att en av styrkorna inom de kvalitativa 
metoderna är just att det finns en större möjlighet att presentera olika perspektiv på det 
som undersöks (Ibid., s. 48). Genom vår urvalsmetod kan denna styrka ha 
underminerats, men vi är av åsikten att när det gäller barn, är det av stor vikt att de 
själva får avgöra och visa sitt intresse om det de ska prata om. Vi ville ta del av barnens 
egna uppfattningar och om de inte var intresserade av vare sig ämne eller att vara med, 
kunde konsekvenserna ha blivit att de inte sagt någonting alls.  

5.1.3 Intervjumall 

En kvalitativ intervju och dess intervjumall kan med fördel vara flexibel, frågor kan då 
anpassas, läggas till och även plockas bort beroende på de olika intervjupersonerna. 
Intervjumallen bör alltså snarare användas som ett stöd för minnet, än en fast och färdig 
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mall att gå efter. Meningen är ju att intervjudeltagaren ska få tillfälle att själv välja 
inriktning på frågorna. Det är sedan upp till oss som intervjuar att med hjälp av 
följdfrågor fördjupa svaren och se till att vi får ut så mycket som möjligt av varje fråga 
(Repstad 1999, s.64-65). För att detta ska lyckas är det av stor vikt att man noga har 
tänkt igenom syftet med intervjun och vad det är man vill veta, sedan kan frågor och 
följdfrågor anpassas efter varje barn och de svar som ges (Pramling 1999, s. 28). 
 
Utifrån uppsatsens frågeställningar och vår förförståelse har vi utformat en intervjumall. 
Genom de frågor som formulerades utkristalliserades tre teman som kom att bilda 
intervjumallen: ”Barnets kontext med fokus på fritid och intressen”, ”Barnets 
uppfattningar om faktaböcker” och ”Faktorer som påverkar barnets uppfattningar”. 
Inom dessa har vi formulerat en mängd frågor som skulle försöka ringa in varje temas 
huvudfokus, alltså det som vi ville försöka få information om i varje tema. Frågorna är 
utformade enligt de råd som presenteras nedan, men det är viktigt att poängtera att den 
var tänkt som en flexibel frågemall likt den som beskrevs i stycket ovan. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att det är viktigt att undvika 
ledande frågor, men att det ibland kan vara nödvändigt att ställa konkreta frågor för att 
barnen ska förstå vad man menar och för att de ska kunna ge bra svar. Däremot kan det 
vara idé att inleda med övergripande frågor, så att barnet får mycket frihet att svara och 
välja riktning på hur de ska besvaras. Är det svårt för barnen att svara på de 
övergripande frågorna kan man sedan fortsätta med att ställa konkreta följdfrågor som 
alltmer ringar in den information man vill få fram. Doverborg och Pramling Samuelsson 
menar att det är dessa följdfrågor som spelar den största rollen för hur väl man lyckas 
med intervjun. Enligt dem gör man också bäst i att undvika ”ja och nej-frågor” som i 
regel avslutar frågorna och inte låter barnen utveckla sina svar. Författarna 
rekommenderar ”berätta- frågor” och ”hurdå-frågor” som på ett bra sätt uppmanar och 
styr in barnen till att berätta om sina tankar och upplevelser (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000, s. 33-35). Vi anser att dessa råd kommer från väletablerade forskare 
med lång erfarenhet av barnintervjuer och därför har vi försökt att utforma frågorna i 
enlighet med dessa.  
 
Liknade tankegångar ger även Aidan Chambers, författare och pedagog, uttryck för i 
Böcker inom oss: om boksamtal (1998). Han anser att man i samtal med barn måste 
uppmärksamma vissa saker för att kunna utröna vad barnet tänker om en viss företeelse 
och varför. Ett exempel på detta är hur han och andra lärare, i boksamtal de haft med 
barn, undvek att använda ordet ”varför?”. Chambers menar att ordet kan uppfattas som 
utmanande och hotfullt och att det inte erbjuder några öppningar för ett givande samtal. 
Istället använde sig lärarna av termen ”Tell me” (översättaren till den svenska utgåvan 
har kommit fram till att ”Jag undrar” bäst motsvarar det som Chambers avser med ”Tell 
me”. Vi menar dock att det även går att översätta med ”Berätta för mig”.). De kom fram 
till att detta uttryck förmedlar att den som frågar verkligen vill veta vad läsaren tycker 
och att det ger en bra ingång till en dialog (Chambers 1998, s. 60-61). Detta är något 
som också vi tänkt på då vi utformat intervjufrågorna, även om det i vår studie inte 
ingått några samtal med barn om specifika faktaböcker.  
 
Vidare har vi diskuterat mycket kring vilka ord och formuleringar vi borde undvika för 
att det inte skulle låsa sig för barnet och för att det inte skulle uppstå situationer där 
barnet kände att det inte förstod vad vi menade. Ett exempel på detta är det problem 
som vi tidigare nämnt gällande begreppet ”faktabok”, ett begrepp som kan rymma olika 
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definitioner. Under intervjun fick därför barnen berätta för oss vad en faktabok innebar 
för dem. Med hjälp av de direktiv som presenterats i ovanstående litteratur anser vi att 
den intervjumall vi utformat fungerat väl för att motverka de problem som kunnat 
uppstå.  

5.1.4 Genomförandet av intervjuerna 

Som tidigare nämnts skulle undersökningen omfatta nio intervjuer, en flicka i år 5 var 
dock sjuk och därför genomfördes bara åtta intervjuer. När vi gjorde urvalet räknade vi 
med ett visst bortfall, då någon kunde vara sjuk eller inte fått sin målsmans tillstånd. 
Mot bakgrund av metodlitteraturens rekommendationer om sex till åtta informanter som 
lämpligt vid en mindre kvalitativ studie såg vi därför åtta intervjuer som ett fullgott 
material för vår undersökning.   
 
Intervjuerna genomfördes under skoltid i några olika grupprum i anslutning till barnens 
klassrum. Vi upplevde detta som en lugn miljö och intervjuerna kunde genomföras utan 
några direkt störande moment. Dock är vi osäkra på om en av intervjudeltagarna, en 
pojke i år 4, blev okoncentrerad p.g.a. att han satt med ansiktet vänt mot en glasförsedd 
dörr som vette ut mot klassrummet där hans klasskompisar befann sig. Detta var dock 
inget som förekom bland de andra barnen som intervjuades i samma grupprum. Vi tror 
därför att det kan ha funnits även andra faktorer som påverkade hans okoncentration vid 
intervjun, som t.ex. nervositet inför att bli intervjuad av två okända personer. Att 
intervjuerna genomfördes i en skolkontext, trots fokus på barnens fritidsläsning, blev 
aldrig det problem som vi befarat. Det framkom tydligt när barnen pratade om läsning i 
hemmet eller i skolan och det var därför aldrig några problem att förstå vad som 
menades.  
 
Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare, som vi sett som den bäst lämpade 
metoden för att inte behöva anteckna samtidigt som intervjun genomfördes. Därmed 
kunde vi fokusera på vad barnen sa, utan att riskera att vi gick miste om viktiga 
upplysningar. Vi frågade givetvis barnen om lov att spela in, vilket alla samtyckte till. 
De som ville fick sedan lyssna ett par minuter på sina intervjuer. Vi var båda aktiva som 
intervjuare, även om den ena hade huvudansvaret för att intervjumallens viktigaste 
frågor täcktes och att bandspelaren fungerade. Den andra förde anteckningar och 
kompletterade genom att ställa frågor kring det som upplevdes som oklart. Thomsson 
skriver att två intervjuare för den som intervjuas, ibland kan kännas hotfullt, särskilt om 
personen upplever sig vara i underläge (2002, s. 75). Detta kan i synnerhet gälla 
intervjusituationer med barn och därför försökte vi ännu mer att tänka på vå rt 
bemötande och som Doverborg och Pramling Samuelsson betonar; vikten av att ge 
positiv bekräftelse, t.ex. genom att nicka, le och humma (2000, s. 28). 
 
Vid början av varje intervju inledde vi med att berätta om vilka vi var, vårt syfte med 
intervjun och lite vad den skulle handla om. Vi informerade även barnen om att det var 
frivilligt att svara på de enskilda frågorna, att det endast var vi själva som skulle veta 
vem som hade sagt vad och att deras namn skulle fingeras i uppsatsen. För att få barnen 
att känna sig bekväma började vi med att prata om något som låg dem nära. Vi inledde 
därför med att be barnen berätta lite om sig själva och sin familj som ett sätt att få en 
naturlig övergång till de faktiska intervjufrågorna. Repstad beskriver hur det genom 
denna typ av småprat i början av intervjun, bäddar för en ”positiv social relation” 
mellan intervjuare och intervjuperson (1999, s. 73). Denna positiva relation gäller även 
vid en intervju med barn, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver 
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genom att poängtera hur viktigt det är att berätta för barnet att dess egna tankar är 
viktiga så att relationen mellan intervjuaren och barnet stärks (s. 28). Detta 
tillvägagångssätt, har även vi sett som relevant för att minska risken för att barnens svar 
skulle anpassas efter vad de trodde att vi ville att de skulle säga. Vi har dock vid ett par 
tillfällen under intervjuernas gång stött på detta problem, särskilt vid tillfällen då vi 
upplevt att barnen haft svårt att svara på någon fråga. Det har då varit mer eller mindre 
tydligt att de försökt att rätta sig efter vad de trott att vi ville höra. Vi har då försökt att 
komma fram till vad de egentligen tänkte genom att vi bad dem utveckla och förklara 
vad de menade. I vissa fall har detta varit svårt och ibland resulterat i ledande frågor 
från oss. Denna eventuella påverkan från vår sida, är något som vi reflekterat över och 
tagit med i beräkningen vid analysen av det empiriska materialet.  
 
Vi hade beräknat att varje intervju skulle ta ca en timma, men det visade sig att det 
oftast inte tog mer än 30 minuter. Tiden räckte trots detta gott och väl för att vi skulle få 
uttömmande och intressanta svar på våra frågor. Det kändes också bra att vi hade 
mycket tid till förfogande, då detta gav oss möjlighet att gå in på djupet och följa upp 
sådant vi fann relevant utan att behöva känna någon tidspress. I efterhand anser vi att 
det var positivt för barnen att intervjutiden förkortades, då en timma kan upplevas som 
en lång tid för ett barn i en intervjusituation. Vi tog även reda på när barnens raster 
inföll, så att inte intervjuerna skulle inkräkta på dessa och därmed konkurrera om deras 
uppmärksamhet.  

5.1.5 Bearbetning av empiriskt material  
Vid bearbetningen av intervjusvaren valde vi att transkribera materialet för att få en så 
rättvisande bild som möjligt av barnens utsagor. Allt som vi ansåg ha anknytning till vår 
studie nedtecknades ordagrant, men det som låg utanför ämnets ram bedömdes inte som 
relevant för uppsatsen och utelämnades därför. 
 
När det gäller analysen av det empiriska materialet genomfördes den med hjälp av de 
valda teorierna och modellerna, presenterade i teoriavsnittet. De transkriberade 
utsagorna placerades in i teorin om läsutbyte, modellen över hur faktaböcker uppfattas 
och modellen över barnens tre bibliotek för att hjälpa oss att besvara våra 
frågeställningar. De tre teman som utgjorde intervjumallen har inte fått någon större 
plats i uppsatsen. De har endast fungerat som ett sätt för oss att strukturera intervjun och 
de olika frågorna där. För vår analys har vi istället utgått från uppsatsens tre 
frågeställningar, som tillsammans med de valda teorierna har bildat en enhet. 
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6. Resultat och analys av empiri 
Följande kapitel inleds med att vi presenterar våra informanter, varpå vi lägger fram och 
analyserar resultatet av vår empiriska undersökning. Analysen genomförs med hjälp av 
teorin om läsutbyte, som beskrevs i teorikapitlet. Vi har valt att utgå från dessa fyra 
kategorier då vi analyserar barnens uppfattningar och användning av faktaboken, även 
om det är svårt att dra tydliga gränser dem emellan. Därmed finns ibland flera olika 
kategorier under en rubrik, då den kategori som främst kännetecknar de enskilda 
barnens läsning och användning av faktaboken fått styra rubriksättningen. Barnen ger 
ofta uttryck för flera uppfattningar och användningsområden, vilket medför att många 
barn förekommer flera gånger, men under olika kategorier.  

6.1 Presentation av informanterna 
Här följer en presentation av våra olika informanter, bestående av åtta barn i åldrarna 9-
11 år. Namnen har fingerats och vi har valt att dela in dem enligt ordningen som följer: 
9-åringarnas namn börjar på A, 10-åringarnas namn på B och 11-åringarnas namn på C.  
 
Alice 
Alice är 9 år gammal och hennes fritidsintressen kretsar mycket kring balett, som hon 
har dansat sedan hon var tre år gammal. Alice berättar hur hon nu använder sig av något 
som kallas för teknikskor när hon dansar, men att hon i höst kommer att börja med 
tåspetsskor. Förutom dansen tycker Alice om att läsa och leka på sin fritid. Alice tycker 
om att läsa både faktaböcker och andra böcker som t.ex. Harry Potter-böcker. 
 
Anders  
Anders är 9 år gammal och han har två vuxna syskon och en mamma och en pappa. På 
sin fritid tycker Anders om att leka med sina kompisar och varje kväll och morgon läser 
han Kalle Anka-pocket. Anders berättar att han ibland också läser en del faktaböcker då 
han är hemma, även om han mest läser serier. 
 
Aron 
Aron är 9 år gammal och bor med sin mamma, pappa och lillasyster. Bland det roligaste 
han vet att göra på sin fritid är att bygga modellflygplan. Ett annat fritidsintresse är att 
läsa serietidningar och faktaböcker. Han berättar att han läser om allt möjligt; t.ex. om 
mumier eller vilda djur. Aron berättar att det som känns roligast i skolan, är när de får 
forska och därmed skriva och berätta om sådant de själva är intresserade av. 
 
Bella 
Bella är 10 år gammal har en lillebror som är 8 år, som hon berättar att hon läser högt 
för ibland. Det roligaste ämnet i skolan tycker Bella är bild och hon ritar och målar 
mycket även på sin fritid. Till hennes andra intressen hör att spela basket. Hon berättar 
att hon har mycket faktaböcker hemma, som hon för det mesta läser i när hon har 
tråkigt. Allra helst läser hon realistiska skildringar om faktiska personer, som t.ex. Anne 
Franks dagbok , men även påhittade sådana. Hon tycker om att kunna dra paralleller till 
verkligheten och är inte särskilt förtjust i sagor. 
 
Bosse 
Bosse är 10 år gammal och har en mamma, en pappa och en lillasyster. Bosse tror att 
engelska är hans favoritämne i skolan och på sin fritid leker han med kompisar, ritar, 
skriver och läser. Han skriver både brev och historier till sin kusin, men vad historierna 
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handlar om tycker han är svårt att förklara; ”[…] det kan vara vad som helst”, säger han. 
Han tycker också om att läsa Harry Potter-böcker, men han tycker om att läsa allt 
möjligt, även faktaböcker och då helst sådana som handlar om astronomi. Bosse berättar 
att han har en hel del faktaböcker hemma och han förklarar att han föredrar att läsa 
faktaböcker.  
 
Björn  
Björn är 10 år och hans största intresse är friidrott. Han upplever att han läser mycket 
faktaböcker och uppskattar dem för att de hand lar om verkliga saker. Björn gillar också 
böcker som handlar om kärlek, speciellt Adam och Eva. Han tyckte att han kände igen 
sig själv i de första böckerna och att det var som att läsa om hans eget liv. Han och hans 
storasyster, som är 14 år, har var sin råtta och han läser gärna faktaböcker om djur. 
Även idrottsintresset återspeglas i hans faktaboksläsning. 
 
Carolin 
Carolin är 11 år gammal och är äldst av tre systrar. Hennes favoritämnen i skolan är 
engelska, svenska och bild och på sin fritid tycker Carolin om att vara med sina 
kompisar eller att sitta framför datorn. Det framkommer att Carolin läser en del 
faktaböcker på sin fritid och de får då gärna handla om ”[…] spågrejer och sånt […]”. 
Hon tycker också om att läsa faktaböcker som handlar om rymden och stjärnorna och 
hon berättar att de har en del sådana böcker hemma. 
 
Calle 
Calle är 11 år och har en lillasyster som är 8 år. Hans favoritämne i skolan är idrott och 
på fritiden tränar han flera gånger i veckan, både fotboll och pingis. Fotboll har han 
spelat sedan han var 5 år och det är något av det bästa han vet. Calle vill veta och lära 
sig så mycket han kan om detta intresse och väljer ofta böcker som handlar om det. På 
så sätt lär han sig både om fotbollens historia och olika tricks han själv kan göra. Calle 
läser också gärna Suneböcker och Harry Potter-böcker och tycker att de är bra, eftersom 
det hela tiden händer mycket i dem. 

6.2 Opersonlig upplevelseläsning 
Den opersonliga upplevelseläsningen kännetecknas av att läsaren inte identifierar sig 
med texten, även om olika känslor kan uppstå. Vidare hänger denna läsning samman 
med en lustbetonad och avkopplande läsning. Hos flera av barnen vi intervjuat ser vi 
tydligt den opersonliga upplevelseläsningen. Aron ger uttryck för den, då texten och 
bilderna påverkar honom så att känslor som förvåning och fascination uppstår. Hans 
förhållningssätt till faktaböcker, att han inte kopplar ihop dem med skolan och med 
tanke på var han befinner sig när han läser dem – hemma i soffan eller sängen – pekar 
på att läsningen är lustfylld och används för avkoppling.  Det är också denna typ av 
böcker han finner mest nöje i att läsa: 

Intervjuare: Brukar du läsa andra böcker förutom faktaböcker och serietidningar? 

Aron: Jag vet inte… jag tycker inte att andra böcker är så hemskt roliga alltid, men jag 
försöker läsa nåt. 

Aron berättar att en av de allra bästa faktaböcker han läst är Myror i djungelbrallan 
(Olsson & Sommansson 2003), från vilken han tycker att han lärde sig massor av saker, 
som t.ex. att marsvinet är släkt med det största gnagardjuret som finns. Vid frågan vad 
det var som var bra med just den boken, berättar Aron för oss om djuren han läste om.  
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Intervjuare: Vad var det som var så himla bra med den då? 

Aron: […] jättemycket stod det, vad dom kunde göra. Dödskalleapor kunde ramla ner från 
grenar ifall det kom nåt... och så stod det vad jaguaren gjorde, vilken tid som jaguaren 
jagade [...]. 

Citatet tyder på att Arons användning av faktaboken, förutom den nöjesinriktade 
upplevelseläsningen, även fyller en nyttofunktion, då hans läsning ger honom nya 
kunskaper. Därmed ser vi hur den opersonliga upplevelseläsningen samverkar med den 
instrumentella läsningen och på så sätt kan förklaras som en lust till att lära sig nya 
saker. 
 
Alice berättar för oss att hon brukar läsa faktaböcker i sängen, vilket vi menar vanligtvis 
förknippas med avslappning. Vi anser att detta innebär att Alices användning och 
uppfattning om faktaböcker i detta fall är upplevelseinriktad. Detta framgår också då 
hon berättar om böcker de har hemma som handlar om Australien och om den bästa 
faktaboken hon läst ”[…] en som handlar om ädelstenar” (det visar sig senare handla 
om månadsstenar). Båda böckerna verkar intressera henne på ett upplevelseorienterat 
sätt och att läsa dem hänger först och främst samman med en fascination för 
månadsstenar och att läsa om Australien där kusinerna bor. 
 
Boken om månadsstenar läste Alice främst för att det var fina bilder, som hon även 
kopierade och färglade. Detta tyder på att hon fascinerades av faktabokens utformning 
och av bilderna, men utan att själv identifiera sig eller ha några egna erfarenheter av det 
som stod där i. Dock ser vi hur läsningen av boken också genererat någon form av 
kunskap, alltså att hon även haft en opersonlig instrumentell användning av läsningen. 
Detta kommer till uttryck genom att Alice memorerat de olika månadernas stenar. Hon 
visar oss hur hon använder sig av denna kunskap, när hon frågar oss när vi fyller år och 
utifrån detta berättar vilka som är våra månadsstenar. 
 
Även Bosse ger uttryck för hur läsningen av faktaböcker används på ett opersonligt 
upplevelseorienterat sätt, där avkoppling och lustläsning är centrala delar. Detta blir 
tydligt genom följande citat:  

Bosse: […] Jag bara kommer hem från skolan och känner, nej jag måste läsa nå t och så 
bara jag tar en faktabok och börjar läsa.  

När Carolin berättar om att hon brukar läsa böcker om att spå i händer och med tarotkort 
indikerar det att läsningen styrs av en fascination. Det är spännande att läsa om hur man 
spår i händer, men syftet verkar inte vara att lära sig hur man gör, utan framför allt att 
det är spännande att läsa om det. Vi delar därför in denna användning i den opersonliga 
upplevelseläsningen. Av Carolins utsagor framgår det att hon definierar denna bok som 
en faktabok och vi finner det intressant att se hur en bok som uppfattas som en sådan, 
likaväl kan läsas för nöjes, som för nyttas skull. Vidare berättar Carolin om vilka 
faktaböcker hon brukar läsa, varpå hon förklarar att de har en del som handlar om 
rymden och stjärnorna hemma. Dessa tycker hon är spännande eftersom hon tidigare har 
läst sagor, som människor förr skrev om stjärnorna. Vi tolkar det som att Carolin här 
menar sagor från den grekiska mytologin och att det är de som har väckt intresset hos 
henne att läsa ”rymdböckerna” de har hemma.  
 
Bella skiljer sig, genom sina utsagor, något från de andra barnens beskrivningar av hur 
de använder faktaboken. Hon har många egna faktaböcker som handlar om djur och 
hennes morfar har flera svampböcker, som hon berättar att hon tittar i när hon hälsar på 
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honom och har tråkigt. Bellas utsaga visar på att hon i en del fall använder faktaboken 
som en förströelse i brist på något annat att göra. När hon läser med detta syfte är det 
inte nyttofunktionen som är det centrala och därför ser vi att denna del av läsningen ger 
uttryck för en opersonlig upplevelseläsning. Bella har två olika användningsområden 
när det gäller faktaboken – dels som förströelse och dels den opersonligt instrumentella 
läsningen, då hon vill ta reda på någonting.  
 
I intervjun med Anders framkommer att han inte i första hand kopplar ihop sin 
fritidsläsning med faktaböcker, utan främst med serier. Då han väl läser faktaböcker 
handlar de om flygplan och bilar, eftersom han är intresserad av att bygga modeller. 
Denna användning tyder på en opersonlig upplevelseläsning, eftersom Anders inte 
uttrycker någon personlig relation till texten mer än att han tycker att det är roligt. 
 
Vi tolkar Anders utsagor som att han förknippar faktaböcker med skolarbete. Dock 
innebär detta inte att han tycker att de är tråkiga att läsa, eller att han läser dem bara för 
att lära sig något. Vi tror att denna uppfattning kan ha ett samband med att barnen, när 
de forskar i skolan, oftast får välja vad de vill skriva om efter eget intresse.  I citatet 
nedan ser vi hur det som främst verkar ligga till grund för att Anders väljer att till ett 
skolarbete använda en faktabok om UFO: n, är hans personliga intresse, vilket således 
indikerar en opersonlig upplevelseläsning. Av hans fåordiga svar på frågan om han ville 
lära sig mer om UFO: n, kan vi utläsa att det inte var huvudsyftet med läsningen, även 
om det genererades av den.  

Intervjuare: Jaha… okej. Men det här med UFO: n… vad är det som är så spännande med 
UFO: n då? 

Anders: Nej, men en gång när jag var ute på en åker så… så såg jag nåt svart som flög 
däruppe som inte blinkade, och så var den typ tefatsformad. 

Intervjuare: Så då ville du läsa mer om det då… veta mer om det? 

Anders: Mmm 

När vi försöker få Anders att närmare beskriva vad han använder sin läsning till, 
framkommer det att han faktiskt också lär sig något, även om det inte heller i fallet, som 
citatet nedan visar, är hans direkta avsikt med läsningen.  

Intervjuare: Men brukar du läsa då om flygplan och… bilar och… brukar du lära dig saker 
då när du läser dom här faktaböckerna, eller vad…? 

Anders: Jaa, lite saker… typ att man bara kan använda en katapultstol två gånger!  

Vi menar därför att Anders, genom att han får nya kunskaper, också ger uttryck för en 
opersonlig instrumentell användning.  

6.3 Personlig upplevelseläsning 
Den personliga upplevelseläsningen kännetecknas av den personliga inlevelsen, där 
läsaren använder texten till mer än nöje och avkoppling. Läsningen kan bidra till 
självreflektion och verka berikande för läsarens ident itet. 
 
Carolin gillar att läsa böcker om Stenåldern, eftersom det är intressant att läsa om hur 
människor levde förr i tiden. Dessa böcker kan vara både faktaböcker och skönlitterära 
berättelser. Carolin menar att även berättelser kan innehålla fakta, eftersom författarna 
själva tar reda på saker när de skriver böckerna. Detta ser vi som ett intressant exempel 
på hur gränserna mellan olika genrer inte alltid upplevs som tydliga, i synnerhet inte för 
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barn. Vi menar att detta även borde innebära att faktaböcker, liksom skönlitterära 
böcker, kan läsas och användas på många olika sätt. Tidigare har vi sett prov på hur 
Carolins användning präglats av en opersonlig upplevelseläsning, men av följande citat 
kan vi dock se att vissa faktaböcker för Carolin hänger samman även med den 
personliga upplevelseläsningen. 

Carolin: Ja… det är roligt, det om man tänker hur dom tänkte och så… om dom tänkte på 
samma sätt som vi gjorde, eller… om dom tänkte på ett helt annat sätt.   

Längre fram förklarar hon: 

Carolin: Att allt inte var lika lätt, om man tänker på att man kanske skulle leva där nån 
gång. Då förstår man att det kanske inte är så lätt att vara där ändå.    

Dessa ord, menar vi, visar på en läsning av personlig karaktär, eftersom Carolin 
identifierar sig och försöker förstå karaktärer som framställs i texten.  
 
Trots att ovanstående citat tyder på att faktaböcker kan användas och läsas på sätt som 
skiljer sig från det gängse nyttoorienterade sättet, indikerar hennes tal om böckerna att 
hon även förknippar dem med att lära sig något. Detta gör att vi förstår hennes utsagor 
som att hon uppfattar faktaboken som främst något man ska lära sig ifrån, även om 
upplevelsen och användningen av dem kan handla om avkoppling och nöjesläsning. 
 
Hemma läser Alice faktaböcker om Australien, vilka hon finner spännande på grund av 
att hennes kusiner bor där. Läsningen förknippas därmed med hennes egna erfarenheter, 
eller snarare hennes fantasier, eftersom hon aldrig har varit där. Hon pratar mycket om 
var kusinerna bor, att de har en pool och att hon gärna skulle vilja åka dit. Vi menar 
därför att läsningen om Australien verkar givande för Alice och att texten förstås med 
hjälp av hennes egna föreställningar om landet, vilket tyder på en personligt 
upplevelseorienterad läsning och användning.  
 
Alice berättar om ett skolarbete, där hon valt att skriva om sitt stora intresse balett och 
att hon använt sig av en faktabok som handlar om detta. Trots att vår studie inte 
behandlar läsning av faktaböcker i skolan, ser vi det som relevant att här ta upp läsning i 
ett sådant sammanhang. Det specifika skolarbetet har tagits upp av flera av de 
intervjuade barnen och verkar ha utgjorts av deras egna intressen. Eftersom valet av 
ämne och därmed de faktaböcker de valt är intressegrundat, anser vi att detta indirekt är 
kopplat till barnens fritid. Denna användning av faktaboken är opersonligt 
instrumentell, men vi kan även se att en personligt präglad upplevelseläsning uppstår. I 
Alices fall motiveras detta genom att baletten ser ut att vara något väldigt centralt i 
hennes liv och sättet som hon pratar om och förklarar det på, tyder på att hon vet och 
kan mycket om sitt stora intresse. Ett exempel på detta är att hon ingående förklarar för 
oss hur s.k. tåspetsskor fungerar. I citatet nedan refererar Alice till sig själv:  

Alice: Och så ritade jag tåspetsskor och teknikskor som jag har nu. 

Detta menar vi, tyder på att hon identifierar sig med texten och drar paralleller till sitt 
eget liv och sina egna erfarenheter av balett när hon läser om det.  

6.4 Opersonlig instrumentell läsning 
Med opersonlig instrumentell användning av faktaboken avses en nyttobetonad läsning 
som inte hänger samman med läsarens egen identitet. Denna typ av läsning kan innebära 
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att man genom texten samlar på sig kunskaper som kan föras över till andra 
sammanhang där personen behöver dessa kunskaper. 
 
Vi frågade Alice vad det var för böcker som hon gillade att läsa och hon svarade då att 
hon läste många faktaböcker innan hon fick sin kanin. Där läste hon lite om hur den 
skulle skötas och även andra saker som kunde vara bra att veta innan man skaffade sig 
en kanin. Denna läsning ser vi tyda på en opersonlig instrumentell användning, då Alice 
använder sin läsning av faktaböcker till att inhämta den typ av objektiv kunskap som 
kännetecknar denna läskategori. Den objektiva kunskapen, här om kaninskötsel, kan 
sedan överföras från läsare-textrelationen till andra relationer, såsom här då det gäller 
skötseln av familjens kanin.   
 
Samtidigt som vi ser att Alices användning förmedlar en uppfattning om faktabokens 
nytta, tolkar vi det som att hon även ger uttryck för en mera lustfylld och 
upplevelseorienterad användning.    

Intervjuare: […] Tycker du det är roligt att läsa faktaböcker? 

Alice: Jaa… För vissa saker visste man inte och då… Oj då! Det visste jag inte. 

Sedan längre fram i intervjun:  

Alice: […] för man visste först inte att min kanin skulle leva i åtta år till. För att NN: s 
kanin levde bara i tre år, men det var en lite annan ras. Jag visste inte att dom levde i nio 
år, nästan tio! 

Dessa citat, menar vi, uttrycker en sorts lust till att veta och lära sig något som Alice får 
då hon läser faktaböcker som intresserar henne. Det huvudsakliga syftet med att läsa en 
faktabok verkar för Alice vara förknippat med något instrumentellt, där syftet är att lära 
sig något. Med det instrumentella kommer dock en upplevelse som är lustbetonad, det 
blir roligt att läsa faktaböcker och det, anser vi, hänger samman med lusten att veta och 
lära sig nya saker. Vi menar, att orsaken till att den instrumentellt orienterade 
uppfattningen överväger, kan ha att göra med hur exempelvis faktaböcker framställs och 
används i skolan, något vi kommer att fördjupa oss i uppsatsens avslutande diskussion.  
 
Faktaböckerna Aron väljer handlar bl.a. om djur och som han säger ”saker som jag just 
då vill veta”. Han tycker att det är riktigt roligt att lära sig nya saker och berättar för oss 
hur han upplevde det när han läste om den största myran. Han visar med händerna hur 
stor den var och utropar ”då blev jag riktigt förvånad!”. Arons läsning av faktaböcker är, 
i detta fall, opersonligt instrumentell, eftersom den inte är kopplad till hans identitet. 
Vetande och ny kunskap står i fokus, samtidigt som bokens innehåll fascinerar. Vi ser 
här att Arons användning av faktaböcker, likt Alices, tyder på uppfattningen att de även 
kan läsas för nöjes skull. Därmed finner vi att den opersonligt instrumentella läsningen 
samverkar med en opersonlig upplevelseläsning, vilket vi även sett tidigare när det 
gäller Arons användning. 
 
Många gånger kan barnen ge uttryck för flera olika uppfattningar om vad en faktabok 
innebär för dem. Tidigare har vi sett hur Anders inte har använt faktaböcker med 
intentionen att lära sig något, även om det har resulterat i nya kunskaper. I andra fall, 
som i exemplet nedan, menar vi att Anders har en uppfattning om att faktaböcker 
framför allt syftar till en instrumentell användning. Samtidigt indikerar hans utsagor att 
det även är lustfyllt att lära sig något och därför, ser vi åter igen att det tillsammans med 
den opersonliga instrumentella användningen ofta förekommer en opersonlig 
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upplevelseläsning. Vi menar att nedanstående utdrag ur intervjun med Anders styrker 
detta resonemang. 

Intervjuare: Men vad tycker du kan vara bra med faktaböcker? 

Anders: Att man lär sig saker som man inte vet. Det är det… jaa… och det är 
spännande… för man kanske har trott nåt annat om den saken och så… står det i 
faktaboken att det är det. 

Senare, vid ett annat tillfälle under intervjun: 

Anders: Nej, men jag visste inte att… vad heter det, att en spindel kunde ha högst åtta 
ögon. Och så visste jag inte att… att dom hade fyra stycken betar. Det visste jag faktiskt 
inte!  

Calle berättar att han läser faktaböcker både hemma och i skolan. Han tycker att det är 
kul att läsa faktaböcker och han läser helst böcker om fotboll, som t.ex. handlar om när 
fotbollen blev till och när första VM: et var. Denna läsning kan relateras till att hans 
största fritidsintresse är att spela fotboll. På frågan om det händer mycket i 
faktaböckerna, svarar Calle ”Nä, det är för att jag ska lära mig”. Han berättar om en bok 
som han tycker är särskilt bra, Kasper blir lagkapten (Jensen 2005), och som han 
beskriver som en påhittad berättelse kombinerad med fakta. Han upplever inte att han 
känner igen sig i boken, utan att han mer läser faktaböcker för att det är roligt att lära sig 
saker. Det Calle lär sig använder han genom att pröva det på fotbollsträningen och 
hemma. Hans uppfattningar om faktaboken visar, genom detta, på att hans användning 
är kopplad till den opersonligt instrumentella kategorin. Calle förmedlar till oss att 
syftet med hans användning av faktaböcker är att få nya kunskaper, d.v.s. läsningen 
fyller en nyttofunktion. Han använder sedan kunskaperna, som texterna och bilderna ger 
honom, genom att föra över dem till andra relationer, såsom fotbollsträningen.  
 
Björn läser mycket faktaböcker och han berättar för oss att han gillar nästan all fakta. 
Han samlar på Guinness rekordböcker och har tre stycken hemma, annars läser han även 
en hel del om djur och natur. Han upplever det som roligare att läsa faktaböcker än 
andra böcker, fast han tycker att det är mer spännande i en ”vanlig bok”. Det som gör 
det roligare att läsa fakta, menar Björn, är att det är ”mycket mer verkliga bilder”. Han 
läser helst faktaböcker om djur, vilket han själv kopplar ihop med att han har två råttor 
och en katt hemma. För att få tips på hur han ska sköta om sina djur, lånar han ibland 
böcker på biblioteket. Björns läsning av faktaböcker är, när det gäller böcker som 
handlar om djur, opersonligt instrumentell. Syftet är att han vill få nya kunskaper, som 
han sedan kan använda sig av vid omhändertagandet av de egna djuren. Under intervjun 
berättar han även om en bok om hajar som han tyckte var spännande och som var bra, 
eftersom han fick lära sig så mycket om varje haj. Då Björn ger uttryck för att det han 
lär sig och det hisnande i den nya informationen för honom innebär en lustläsning, ser 
vi som hos de andra barnen, hur den instrumentella användningen samverkar med den 
opersonligt upplevelseorienterade. Lusten att veta och att kunna engagerar och 
underhåller honom i hans läsning. 
 
Även Carolin ger uttryck för denna lust kopplad till att lära sig nya saker: 

Intervjuare: Vilket är roligast, tycker du att läsa? 

Carolin: Vanliga böcker, men det är roligt med faktaböcker också. För om man undrar nåt 
brukar jag läsa faktaböcker. 
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Dock är Carolins uppfattning av faktaboken inte enhetlig, då vi menar att hon likt 
många av de andra barnen, ger ett något motsägelsefullt intryck. Vi tror att detta hänger 
samman med då hon talar om faktaböcker i allmänhet, utan att det är knutet till någon 
särskild bok.  

Intervjuare: Men om du läser faktaböcker… vad är det som gör att du brukar läsa 
faktaböcker då? 

Carolin: Det är om jag undrar någonting… det, det är svårt att förklara. Om man bara 
undrar om man kommer på någonting så vill man veta det och så läser man om det. 

Hon ger här uttryck för det vi menar är den i samhället generellt accepterade 
definitionen av faktaboken och som är knuten till dess nyttofunktion. När hon däremot 
beskriver vissa faktaböcker hon har läst, kommer en upplevelseorienterad och 
nöjesinriktad användning fram, vilket vi tidigare visat på. Det verkar således som att 
uppfattningen om och användningen av faktaboken i en del fall skiljer sig åt.  
 
Carolins opersonligt instrumentella användning av faktaböcker kan i förlängningen leda 
till ett personligt instrumentellt sådant, eftersom vi ser att det i vissa fall tenderar att 
verka stärkande för självförtroendet om man vet något. Dock är detta inte direkt något 
som Carolin ger uttryck för själv, utan det är så vi tolkar hennes beskrivningar. 

Intervjuare: Ja, men då man har fått reda på det som man var nyfiken på, som man ville 
veta. Hur kan det kännas då? 

Carolin: Då vet man det bara… om det är någon fråga i skolan så kan man säga det då om 
man vet det så. 

Intervjuare: Är det roligt att dela med sig av det man kan och så? 

Carolin: Ja. 

Bosse berättar att han gärna läser faktaböcker om astronomi, vilket han tycker är 
spännande och intressant, främst fö r att han när han läser om det också lär sig mycket. 
Det är således ett intresse hos Bosse som har gjort att han velat läsa en bok om 
astronomi, men när han förklarar varför han gillar att läsa dessa faktaböcker 
framkommer det att huvudsyftet handlar om att lära sig något. Därmed menar vi att 
Bosses användning är opersonligt instrumentell, men åter igen är det, som hos de andra 
barnen, även en lustfylld upplevelse att veta och att lära sig nya saker. Därför ser vi hur 
den opersonliga instrumentella användningen också genererar en opersonlig 
upplevelseorienterad användning. Vi avslutar detta delkapitel med följande citat, som 
exemplifierar Bosses lust till att lära:  

Bosse: Mmm, det är intressant att läsa… jag tycker om att lära mig… ja, man lär sig 
mycket om det.   

Även senare i intervjun finns det exempel på ovanstående resonemang: 

Intervjuare: Ja… vad är det som känns bra med det då? 

Bosse: Nä, men att lära sig nya saker hela tiden och mer saker.  

6.5 Personlig instrumentell läsning 
Den personligt instrumentella läsningen innebär att man reflekterar över den egna 
personen och kan leda till ett ökat självförtroende genom att kunskap inhämtas som 
individen kopplar till sig själv. Många gånger sker denna användning mot bakgrund av 
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ett intresse, även om det inte är intresset i sig som ligger till grund för läsningen, utan 
vad som finns bakom behovet av det specifika intresset.  
 
Calle tycker, som vi tagit upp tidigare, om att lära sig nya saker som är kopplade till 
hans stora intresse fotboll. Vi tolkar det som att hans användning av faktaböcker om 
detta ämne inte bara är opersonligt, utan också personligt instrumentell. Det framgår av 
intervjun att fotboll är mycket viktigt för Calle och vi menar därför att nya kunskaper 
inom ämnet kan leda till att han får ett ökat självförtroende. På så vis har läsningen en 
nyttofunktion i förhållande till den egna identiteten. Intressant i Calles fall, är att även 
hans pappa är mycket intresserad av fotboll och Calles intresse skulle kunna bottna i ett 
behov av att känna samhörighet med honom. Detta kan vara en förklaring till att han 
utvecklat ett djupintresse; han vill lära sig så mycket som möjligt om fotboll, både när 
det gäller teoretiskt och praktiskt kunnande. Calle säger inte rakt ut att hans pappa har 
påverkat honom till att tycka om fotboll. Vi kan dock inte undgå att se att det skulle 
kunna finnas ett samband mellan Calles och hans pappas fotbollsintresse. Detta är 
någonting som vi kommer att återknyta till under kapitlet ”Diskussion och slutsatser”. 
 
Björn uppger att han läser faktaböcker för att få veta saker och för att det är roligt. Han 
berättar att hans pappa hade bra betyg i geografi och att han kanske fått det här med att 
lära sig efter honom. Han tillägger: ”[…] jag vill slå honom kan man säga”. Av 
intervjun med Björn framgår det att hans användning av faktaboken också omfattas av 
en personligt instrumentell prägel. Han tycker att Guinness rekordböckerna är bra 
faktaböcker, eftersom: 

Björn: […] det är så här mycket rekord som man ska slå och så kan man se om det är lätt 
eller svårt […].  

Familjens idrottsintresse utgör en viktig del för denna läsning, som i hög grad har en 
nyttofunktion kopplad till Björns identitet. Han jämför sig med sin pappa och 
identifierar sig med honom. Björn visar även hur hans kunskaper stärkt hans 
självförtroende, då han berättar att han vid sex års ålder kunde alla världens flaggor. Att 
kunna redogöra för fakta på det här sättet, tycker Björn är kul både för hans egen skull 
och för att kunna berätta för andra vad han kan. 
 
Även Anders kan kopplas samman med en personlig instrumentell användning av 
faktaboken, dock på ett något annorlunda sätt. Han berättar att han, när han är ledig, 
ibland skriver in det han läser på datorn för att sedan göra en berättelse av texten. Här 
ser vi alltså hur Anders faktiskt använder sin läsning av faktaböcker till någonting mer 
än bara nytta eller nöje. Tyvärr stannar vår intervju vid dessa citat och vi går inte 
djupare in på vad det är som kan ligga bakom just denna användning av faktaboken. 
Förmodligen har han ett intresse av att skriva och faktaboken är ett hjälpmedel för 
honom att få igång skrivandet. Det kan tänkas att detta inte bara gäller faktaböcker, utan 
även böcker av mer skönlitterär art. Vad det är som ligger bakom skrivandet och exakt 
hur han får hjälp av att läsa faktaböcker är svårt att säga, men vi menar att 
användningen av faktaböckerna i detta fall kan vara personligt instrumentell. Detta 
genom att denna kategori har en redskapsfunktion för läsaren som står i relation till 
läsarens identitet. Vi tolkar det som att det Anders med hjälp av faktaböcker får ut av att 
skriva, kan innebära en kick för hans självförtroende och detta pekar därmed på en 
personligt instrumentell användning. Detta är dock inget som Anders själv uttrycker, 
utan det är något som vi genom våra tolkningar reflekterat över som ett möjligt sätt att 
förstå hans användning av faktaböcker.  



  

43 

Bosses lust till att läsa faktaböcker för att lära sig togs upp under den opersonligt 
instrumentella läsningen. När vi ytterligare försöker utröna vad han använder det han 
läser till, kan vi skönja vad som ligger bakom denna användning. Vi menar att han 
genom att lägga kunskaperna på minnet tillsammans med andra sedan kan visa att han 
är bra på något. Detta, menar vi, kan stärka hans självförtroende och bidra till en 
starkare självkänsla. Bakom Bosses lust till att lära, ligger den personligt instrumentella 
läsningen, som innebär att man använder det man läser till att förbättra sitt 
självförtroende genom att förvärva sig nya kunskaper om något.  

Intervjuare: Men om man gillar… du säger att du gillar att lära dig saker och så där, 
använder du det till nåt särskilt, eller har du det till nåt? 

Bosse: Nä, men jag tar vara på det, försöker komma ihåg det.  

Vi menar att ovanstående citat förklarar vårt resonemang om Bosses personligt 
instrumentella användning. 

6.6 Barnens definitioner av faktaboken  
I detta delkapitel redogör vi för barnens uppfattningar om faktaboken och för att 
tydliggöra dessa använder vi oss av fyrfältsmodellen som beskrevs i teorikapitlet. 
Genom att ta del av hur barnen definierar faktaboken, menar vi att vi får en bild av deras 
uppfattningar om vad en faktabok är och huruvida detta samspelar med eller skiljer sig 
från deras användning av den.  
 
Carolin definierar faktaboken som att det är som en lärare, fast att man själv kan välja 
när man vill ha lektioner. Detta, menar vi, beskriver att hon har uppfattningen att 
faktaboken fyller en nyttofunktion, vilket har ett samband med den instrumentella 
användningen som beskrivits i tidigare avsnitt. Denna definition av faktaboken finner vi 
därför i det nedre vänstra fältet i fyrfältsmodellen, där de renodlade faktaböckerna med 
sakligt innehåll placeras. I hennes definition kan vi dock även se att det är en lustfylld 
upplevelse att läsa faktaböcker, dels för att man lär sig något och dels för att det är 
frivilligt och på ens egna premisser. Carolins definition av faktaboken är, som vi i 
tidigare stycken antytt, sammankopplad med samhällets definition, men som vi sett 
under föregående delkapitel tyder hennes användning snarare på att det är nöjes- och 
upplevelsefunktionen som ligger i fokus då Carolin läser. Hennes beskrivning av hur 
hon använder sig av vissa specifika faktaböcker skiljer sig därmed från hennes generella 
uppfattning om vad som avses med en faktabok.  Denna skillnad är något som vi 
kommer att diskutera vidare i vår slutdiskussion. 
 
Calle uttrycker sig på liknande vis som Carolin, då det gäller definitionen av faktaboken 
och även han visar på en uppfattning som vi kopplar till nedre vänstra fältet:  

Calle: […] man lär sig fakta och så lär man sig mer om man inte visste grejer innan.  

Hans uppfattning kan sägas vara relaterad till hans instrumentella användning – att, som 
vi tidigare beskrivit, lära sig mer om sitt intresse. Vi ser genom detta hur Calles utsaga 
skiljer sig från Carolins, då hans uppfattning om och användning av faktaboken inte går 
isär. 
 
Flera av barnen gör ett tillägg till sin definition av faktaboken som bara innehållande 
saklig fakta och beskriver att det finns böcker som är kombinerade, d.v.s. att det är som 
en ”vanlig bok” med fakta i. Calle läser sådana böcker ibland, om fotboll, och han 
nämner i detta sammanhang Kasper blir lagkapten (Jensen 2005). För Calle är detta en 
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faktabok kombinerad med skönlitterära inslag, men sett ur ett traditionellt 
genreperspektiv har vi funnit att detta är en skönlitterär bok.  
 
Alice ger uttryck för en likartad uppfattning när hon definierar faktaboken som något 
som inte är en saga, vilket vi tolkar som att hon menar motsatsen, ren saklig fakta. 
Därmed kan även hennes uppfattning placeras långt ner åt vänster i modellen. Alice 
visar dock på hur hennes definition, liksom Calles, är vidare än vad man först kan tro, 
vilket citatet nedan tydliggör: 

Alice: Men i vissa faktaböcker är det en saga och sen får man reda på fakta samtidigt.  

Också Arons uppfattning överensstämmer med Calles och Alices, vilket han ger uttryck 
för då vi frågar vad han upplever att det är för skillnad mellan faktaböcker och andra 
böcker:  

Aron: Faktaböcker kan va riktiga saker, men det behöver det inte va i andra. Men det 
måste inte va på riktigt i faktaböcker helle r, det kan ju handla om monster.  

Vi ser genom detta att både Arons, Calles och Alices uppfattningar om faktaboken kan 
placeras in i mitten av fyrfältsmodellen, där fakta och fiktion möts.  
 
Björn, å andra sidan, gör inte denna definition utan förmedlar en uppfattning om 
faktaboken som enbart sakligt framställd:  

Björn: […] det är häftigt! Och det är liksom verkligt, kan man säga. Det är mycket… 
verkligt. 

Även Anders definierar faktaböcker som handlande om verkliga saker och att när man 
läser andra böcker oftast får fler bilder i huvudet, vilket vi tolkar som att han helt enkelt 
kan använda sin fantasi mera då han läser andra böcker. Han tycker därför att det är stor 
skillnad mellan faktaböcker och andra böcker, som t.ex. berättelseböcker. En bra 
faktabok ska enligt Anders inte innehålla för mycket text, även om det samtidigt ska stå 
rikligt med information om det faktaboken handlar om. Anders utsagor tyder på att när 
han pratar om och definierar faktaboken, hamnar hans uppfattningar om faktaboken, likt 
de andra barnens, i det nedre vänstra fältet. Detta sammankopplar vi med att han ofta 
pratar om skolarbete då han beskriver sin användning av faktaboken, trots att syftet från 
början inte är förknippat med att lära sig.   
 
Bosses uppfattning om och användning av faktaboken överensstämmer med varandra, 
då den uppfattas som tillhörande det nedre vänstra fältet och han använder den på ett 
instrumentellt sätt. Följande citat förklarar hur Bosse definierar och skiljer faktaboken 
från andra böcker: 

Bosse: Man lär sig mycket mer i faktaböcker, än i vanliga.  

Vidare gör Bosses beskrivningar av vad det är som är annorlunda med faktaböcker, att 
vi tolkar det som att han uppfattar faktaböcker som att de oftast handlar om något som 
är verkligt. I följande citat ser vi hur Bosse finner realistiska historier, eller ”riktiga 
historier” som han kallar det, mer intressanta även då han läser skönlitteratur. Detta har 
gjort att vi tolkar det som att han föredrar faktaböcker, eftersom det oftast behandlar 
verkliga saker. 

Bosse: Mm, det är annorlunda, vanliga böcker de kan ju handla om vad som helst, 
fantasier. Ibland kan det ju vara riktiga historier också och det är ganska intressant, men… 
nä, jag gillar nog faktaböcker mest. 
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Bellas uppfattning om faktaboken är i stort sett identisk med Bosses, då hon beskriver 
skillnaden mellan faktaböcker och andra böcker som att ”man får lära sig mer i 
faktaböcker”. I intervjun med Bella framkommer det att böckernas utformning och att 
de ser tilltalande ut, är något mycket centralt i hennes bedömning av dem. Hon tycker 
att det ska vara mycket bilder, eftersom ”det förklarar det om man kan kolla med sina 
egna ögon på en bild”.  Den bästa faktabok Bella läst handlade om piercing och hon 
berättar för oss att det var bilderna som gjorde boken spännande:  

Bella: Den såg så rolig ut så jag tog den. […] det var nån där öronen var så här stora, och 
så hängde det örhängen här nere!  

Bellas beskrivningar av hur hon använder faktaböcker, visar, som vi sett i tidigare 
delkapitel, hur hennes användningsområden är både instrumentella och 
upplevelseinriktade. När det gäller det sistnämnda, läser hon för att bli underhållen och 
det är inte att inhämta nya kunskaper som är det främsta syftet med läsningen. Här går 
således hennes uttryckta uppfattning om och hennes definition av vad som avses med 
faktaboken, isär från det hon faktiskt själv ibland använder den till.  

6.7 Påverkande faktorer 
I följande kapitel diskuterar och analyserar vi de faktorer som vi funnit i barnens 
utsagor, som kan sägas påverka de uppfattningar kring faktaboken som barnen ger 
uttryck för, samt hur de använder den. Detta åskådliggörs genom modellen över de tre 
biblioteken, vilken vi presenterade i teorikapitlet.  

6.7.1 Samhällsbiblioteket 
Våra intervjuer har kretsat mest kring barns läsning av faktaböcker på fritiden, men då 
de inte bara läser faktaböcker på sin fritid har även andra typer av böcker diskuterats, 
liksom vi även funnit det oundvikligt att inte komma in på läsning i skolan, då den 
upptar en så pass stor del av barns vardag. Vi anser därmed att det är 
samhällsbiblioteket, här i form av skolan med dess lärare och aktiviteter, samt 
skolbiblioteket med de bibliotekarier som finns där, som mycket formar barnens 
uppfattningar om faktaböcker.  
 
Bella berättar för oss att hon hittade faktaboken om piercing när hon passerade 
skolbiblioteket. Den låg på ett bord och när hon bläddrade i den tyckte hon att den 
verkade intressant. Bella brukar inte vända sig till bibliotekarien för boktips, vi ser dock 
hur hon i själva verket blir tipsad utan att veta om det, då hon väljer boken om piercing 
som bibliotekarien lagt fram på ett bord. Vi menar därför att bibliotekarierna genom 
sina val av boktips, i detta fall indirekt påverkar Bellas användning av en specifik 
faktabok.  Denna har gett henne en lustfylld upplevelse, där att få ny kunskap inte står i 
fokus. Tittar man däremot på Bellas uppfattning om vad en faktabok är, visar det sig att 
det är just att lära sig som utgör hennes definition. Detta menar vi, är ett uttryck för den 
i samhället rådande uppfattningen om faktaböckernas mening och funktion. 
 
Precis som Bella, uttrycker inte heller Carolin att biblioteket skulle vara någon särskilt 
viktig faktor som påverkar hennes bokval eller uppfattningar om faktaböcker. Vi ser 
dock att biblioteket ändå utövar inflytande genom det urval av faktaböcker de har. De 
typer av faktaböcker som finns präglar i sin tur Carolins uppfattningar om dem, 
beroende på om hon uppskattar dem eller inte. Anders däremot, uppger att han ibland 
går till biblioteket och frågar efter tips om böcker, både när det gäller faktaböcker och 
andra böcker. Vi menar att när Anders får tips om böcker, förmedlar bibliotekarierna till 
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honom även sina uppfattningar av vad som är ”bra” faktaböcker och vilka böcker som 
hör till denna genre. Vi ser att detta indikerar att bibliotekarierna på så vis utövar ett 
inflytande över Anders användning av faktaböcker, genom att de tipsar, samt att de gör 
urval och inköp av böcker på biblioteket.  
 
Vi har genom barnens utsagor funnit att skolan utgör en viktig påverkande faktor när 
det gäller deras användning av och uppfattning om faktaboken. Alice förklarar att hon 
läser de faktaböcker som finns hemma främst då hon har läxor i skolan (ett undantag är 
boken om Australien se delkapitel 6.2). Vi ser att hon främst förknippar faktaböcker 
med skolarbete och det forskande arbetssättet. Detta innebär ett undersökande arbetssätt 
där eleverna, genom exempelvis faktaböcker själva tar reda på information och skriver 
om olika ämnen. Vi menar därmed att samhällsbiblioteket, där skolan utgör en 
betydande del, är en stor påverkande faktor för Alices uppfattning om faktabokens 
nyttofunktion. Detta exemplifieras genom följande citat:  

Intervjuare: Inte för mycket text utan man ska kunna se tydligt vad det är liksom? 

Alice: Ja så att man ska kunna skriva av i små remsor och sätta kanske på en plansch eller 
något.  

Intervjuare: Mm, ska det vara några bilder eller så? 

Alice: Ja, det kan vara… man kan ha en bild på det man forskar om.  

Även Aron berättar om forskningen, vilket han tycker är det roligaste att göra i skolan. 
Arons inställning till forskningen tror vi kan kopplas samman med hans intresse för 
faktaböcker, där nyfikenheten på nya saker är en stor drivkraft. Kanske har han alltid 
uppskattat faktaböcker och tycker därigenom att det är roligt att forska, eller så har 
skolan, genom att ha forskning på schemat, bidragit till att forma hans positiva 
uppfattning. En intressant aspekt i det här fallet, är att Aron annars inte kopplar ihop sin 
faktaboksläsning med skolans värld. Som vi såg ifråga om hans definition av 
faktaboken, ger han uttryck för en vidare beskrivning, som vi placerade in i mitten av 
fyrfältsmodellen, där fakta och fiktion möts. Tidigare har vi också sett att han använder 
faktaböcker för upplevelseläsning. Denna uppfattning och användning skiljer sig från 
den nyttoorienterade, som vi ovan sammanför med skolan. Detta kan ha sin grund i att 
Arons lärare inte, inför barnen, gjort någon distinkt skillnad på faktaböcker och andra 
böcker och deras användningsområden eller att Arons uppfattning är påverkad av andra 
faktorer än den som skolan utgör. 
 
När vi pratar med Björn om hur han tänker kring skillnaden mellan faktaböcker och 
andra böcker, ser vi däremot ett tydligt exempel på när lärarna gör en gränsdragning 
mellan olika typer av böcker:  

Björn: När jag gick i ettan, så brukade jag bara läsa faktaböcker, fast då sa fröken att jag 
var tvungen att läsa så här vanliga böcker, fast då kan man säga att hon lärde mig läsa 
vanliga böcker också. 

Även om Björns användning visar på att han kan läsa faktaböcker för nöjes skull, 
definierar han dem som tydligt åtskilda från skönlitteratur. Detta åskådliggörs i citatet 
ovan och vi menar att skolan därmed kan ha påverkat hans uppfattningar om vad en 
faktabok är. Av citatet framgår att läsningen, för att ses som fulländad i skolans värld, 
innefattar att man behärskar att läsa skönlitterära texter. Detta, menar vi, speglar en 
föreställning om att faktaböcker inte kan läsas som en lustfylld upplevelse.  
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När Anders beskriver faktaböcker handlar de om verkliga saker och de är inte lika roliga 
att läsa som andra böcker eftersom man inte får använda sin fantasi på samma sätt. 
Detta gör att vi antar att Anders främst uppfattar faktaböcker som något instrumentellt 
med en nyttofunktion, som ska användas exempelvis i ett skolarbete. Anders utsagor är 
dock emellanåt, som vi tidigare sett, något motsägelsefulla, då han å ena sidan uttrycker 
en nöjes- och upplevelseinriktad användning och å andra sidan en nyttoinriktad 
instrumentell.  

Anders: Här läste jag den, jag lånade den på biblioteket när vi forskade om spindlar. 

Intervjuare: Jaa… Är det mest i skolan du läser faktaböcker? 

Anders: Jaaa…  

Intervjuare: Vad är det som gör att du läser faktaböcker? Alltså brukar du använda dom 
till något särskilt? 

Anders: Ja, när vi forskar här och så…  

Vi ser här hur Anders ger uttryck för det som även förmedlas av Alice och Aron, att de i 
skolan forskar och då ofta använder sig av egna valda faktaböcker. Anders sätt att 
uppfatta och förknippa faktaböcker med skolan, anser vi, är påverkat av denna 
institution i samhällsbiblioteket. 
 
Det är även intressant att se på den andra, upplevelseinriktade delen som Anders ger 
uttryck för. Den kommer oftast fram då han pratar om de faktaböcker han faktiskt har 
läst och därför tolkar vi det som att det är själva upplevelsen och vad han får ut av 
läsningen som han då pratar om. Därmed skiljer sig Anders uppfattning av faktaboken 
mot den upplevelse som han i själva verket får då han läser dem. Vi förklarar detta med 
att hans uppfattning om faktaboken är präglad av samhället och de delar av samhället 
han möter varje dag, där skolan är den största påverkande faktorn. I skolan möter han 
faktaböcker som används med syftet att man ska lära sig saker, och därför förknippar 
han faktaböcker med skolan. Vad den upplevelse- och nöjesinriktade användningen av 
och uppfattningen om faktaböcker beror på, är dock svårare att säga. 
 
Calle berättar att de inte brukar prata om böcker så ofta i skolan, förutom när 
skolbibliotekarierna kommer till klassen och pratar och ger boktips. Han förklarar att 
han inte har så många faktaböcker hemma och därför brukar han låna på skolbiblioteket. 
Calle använder sig då av bibliotekarierna och berättar för dem vad han gillar och han 
tycker att de brukar komma med bra förslag. På så vis är samhällsbiblioteket, genom 
skolbibliotekariernas urval och tal om böcker, betydelsefullt för honom och vi menar att 
detta inverkar på hur han uppfattar och använder faktaböcker. 
 
Björn menar att det inte direkt finns någon som brukar tipsa honom om böcker, utan att 
det mest är han själv som tänker ut vad han vill läsa om. Vi ser dock att skolbiblioteket 
har stor betydelse för hans läsning, eftersom det är där han får tag i böcker.  
 
Bosses definition av faktaboken som sammanhörande med något som speglar 
verkligheten hänger samman med den gängse synen i samhället på vad faktaböcker är, 
det gör likaså hans uppfattning om faktabokens instrumentella funktion, där syftet är att 
lära sig något. Här är alltså samhällsbiblioteket, en påverkande faktor, även om han inte 
uttrycker att han förknippar faktaböcker med skolan, utan främst använder sig av dem 
hemma på sin fritid. Samhället i stort har påverkat hans uppfattning om vad en faktabok 
är, men hans användning av den hänger ihop med att han tycker att det är roligt att lära 
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sig något. Hans användning ser vi därför som präglad av hans egna intressen och den 
personliga upplevelsen.  
 
Det finns dock instanser i samhällsbiblioteket som inverkar på Bosses användning av 
och uppfattningar om faktaböcker och dessa är bibliotek och bibliotekarier. Detta görs 
genom att han ofta rådfrågar bibliotekarier om tips på böcker och vad de 
rekommenderar påverkar således vad han läser. I längden påverkar det även hans 
uppfattningar om faktaböcker beroende på om det är bra eller dålig läsning han 
upplever. Bosse berättar också att reklam både från tidningar och tv, ibland ger honom 
tips på böcker att läsa. Det är svårt att säga på vilket sätt detta påverkar hans 
uppfattningar om faktaböcker, då Bosse inte specifikt nämner att reklamen gäller dessa. 
Gäller reklamen faktaböcker menar vi dock att både uppfattning och användning kan 
påverkas, beroende på vilka budskap och tips barnen får genom denna. 
 
Också Carolin uppger att hon får boktips, på såväl faktaböcker som andra böcker från 
andra medier, som exempelvis en bokklubb och en tjejtidning. Vi menar att detta kan ha 
inverkan på hennes val av böcker och hennes uppfattningar om dem. I tjejtidningen 
Julia finns det ofta tips på olika böcker, om det även är tips på faktaböcker där är dock 
svårt att säga. I bokklubben däremot, får hon tips på både faktaböcker och ”vanliga” 
böcker, och dessa källors framställning av faktaböcker eller frånvaron av den, borde 
därmed inverka på Carolins uppfattningar om dem. 

6.7.2 Familjebiblioteket 
För barn i vår valda åldersgrupp torde föräldrar och syskon utgöra en betydande roll, när 
det gäller påverkan över barnens uppfattningar om böcker, så även faktaböcker. I detta 
avsnitt tittar vi närmare på vilka påverkande faktorer som kan härledas till 
familjebiblioteket.   
 
I intervjun med Aron får vi intrycket att böcker och läsning är viktigt och ses som 
betydelsefullt i hans familj. Detta ser vi då han berättar att han nästan alltid läser, att 
både han och resten av familjen har mycket böcker hemma. Vidare förklarar han att 
föräldrarna, framför allt hans pappa, läste högt för honom när han var liten och att han 
brukar få böcker i födelsedagspresent. Om Aron har läst något han tycker är intressant, 
berättar han ibland det för sina föräldrar. När vi frågar honom vad det kan handla om, 
ger han som exempel att det i vissa böcker beskrivs hur man ska göra olika saker. I en 
bok var det ett recept på ett särskilt bröd och då gav han det till sin mamma, eftersom 
hon brukar baka bröd. Genom dessa utsagor kan vi utläsa att Arons familj utövar ett 
positivt inflytande på hans användning och uppfattning av böcker och läsning i 
allmänhet. Därmed, menar vi, att detta även bör innefatta faktaböcker.  
 
Alice berättar att de har faktaböcker hemma och när hon förklarar förstår vi att det är 
uppslagsverk som hon beskriver. Vi menar att detta kan ha en inverkan på hennes 
uppfattning om faktaböcker, eftersom Alice ibland använder dessa böcker till att göra 
läxor. Det är svårt att säga exakt hur hennes uppfattningar om faktaboken har påverkats 
av detta, men det faktum att det i hemmet finns faktaböcker, här i form av uppslagsverk, 
indikerar på uppfattningen om dess instrumentella nyttofunktion. Detta i sin tur, 
överensstämmer med den användning av faktaboken som Alice tidigare gett uttryck för.  
Också Calle förmedlar en bild av att han kommer från en familj där böcker och läsning 
ses som något positivt. Därför tolkar vi det som att familjebiblioteket har ett positivt 
inflytande över Calles läsintresse. Calle har tidigare gett uttryck för att han ofta läser 
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faktaböcker om sitt stora intresse fotboll. Som en möjlig påverkande faktor för detta 
intresse ser vi hans pappa, som själv spelat fotboll nästan hela sitt liv och som Calle 
beskriver som engagerad. Vi utläser genom detta att för Calles uppfattningar om och 
användning av faktaboken spelar fritidsintresset och därmed pappans påverkan en stor 
roll.  
 
Björn har en positiv inställning till att läsa, såväl skönlitterära texter som faktaböcker. 
Detta är dock inget som han ger uttryck för då det gäller hans familj. Björn upplever 
inte att de har mycket böcker hemma, eller att någon av familjemedlemmarna är särskilt 
intresserade av att läsa. Vi kan dock se att det sker en påverkan från familjen när det 
gäller hans användning av faktaboken i anknytning till hans idrottsintresse. Björn och 
hans syster är aktiva friidrottare och pappan är idrottslärare. Björn är mycket duktig i 
vissa grenar och hans mål är att slå sin pappas rekord och genom intervjun framkommer 
att hans idrottsintresse är starkt präglat av familjen. Utifrån detta kan vi se på en 
påverkan från pappans håll, liknande den som vi sett i Calles fall. Detta gäller inte bara 
Björns idrottsintresse, utan även de program som han ser på TV. Han berättar att hans 
pappa ibland tipsar honom om program som han tror intresserar Björn, t.ex. om natur. 
Björn väljer sedan böcker utifrån det han ser på TV. Liksom hos Calle ser vi en kedja av 
faktorer som påverkar varandra; Björn väljer och använder faktaböcker utifrån sitt 
intresse, som är influerat av hans familj. 
 
Alices utsagor tyder på att hon kommer från en familj där böcker och läsning är en 
viktig del av tillvaron. Båda föräldrarna ve rkar vara engagerade i Alices och hennes 
syskons läsning, vilket yttrar sig genom att de både läser och samtalar om böcker 
hemma. Alice förmedlar till oss att hon är en storläsare och hon säger själv att hon har 
läst sedan hon var fem år gammal. När man lär sig att läsa i den åldern gör man det 
förmodligen med hjälp av sina föräldrar, vilket vi anser är ytterligare ett exempel som 
bekräftar att läsning spelar en stor roll i denna familj. Vi tror att detta, liksom hos flera 
av de övriga barnen, har påverkat Alice till att ha en allmänt positiv attityd till böcker 
och läsning, såväl fakta som fiktion. Det är emellertid svårt att säga huruvida 
föräldrarna har påverkat hennes uppfattning om faktaböcker specifikt. Vi tror att den 
största påverkande faktorn inte har att göra med familjebiblioteket, utan snarare med 
samhällsbiblioteket i form av skolan, vilket vi diskuterade i föregående delkapitel.   
 
Vi tolkar Anders utsagor som att hans föräldrar har förmedlat en positiv uppfattning om 
böcker och läsning i allmänhet, men huruvida uppfattningen om faktaböcker har 
kommit från dem säger inte Anders utsagor. Vi menar ändå att det borde generera en 
användning även av faktaböcker. Vi får intrycket att läsningen hemma mest handlar om 
avkopplings och nöjesläsning, åtminstone då Anders pratar om sin pappa som mest läser 
”mysterieböcker”. Detta tyder på att Anders upplevelseorienterade läsning är influerad 
av pappan, som verkar vara den som han mest interagerar med kring böcker i hemmet. 
Detta återspeglas sedan i hur han använder faktaböcker på ett lustfyllt sätt. 
 
Bosse berättar på liknande sätt, att läsning är en vanligt förekommande syssla i familjen, 
vilket vi menar kan ha medverkat till att han har en positiv attityd till läsning. Detta är 
något som bekräftas då Bosse berättar om sin läsning i hemmet, som oftast kan 
förknippas med avkoppling. Det ser inte ut som att uppfattningen om faktaböcker har 
präglats av familjen något nämnvärt, mer än att läsning ses som viktigt. 
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De samtalar ofta om och kring böcker och både mamman och pappan tipsar om böcker 
och han berättar att han ibland läser för sin lillasyster. Vi menar att detta ytterligare 
styrker Bosses positiva uppfattning om böcker och läsning och som stimulerar till att 
använda olika typer av böcker, såväl fakta som fiktion.  
 
Carolin berättar att det är hon själv som väljer böcker, men att hennes mamma också 
brukar köpa böcker till henne. Hon har även låtit sin dotter gå med i en bokklubb, vilket 
indikerar att böcker och läsning är något som uppmuntras och ses som posit ivt att 
barnen i familjen ägnar sig åt. Vidare förklarar hon att det är bra om mamma följer med 
till biblioteket eftersom hon kan namn på författare, vilket vi ser som ett tecken på 
mammans intresse för Carolins läsning. 
 
En fascination som Carolin delar med sin pappa är faktaböcker om rymden och 
stjärnorna. Han läser dem inte längre, men istället verkar intresset ha förts över till hans 
dotter. Vi anser att detta kan ha bidragit till och att det därigenom är en påverkande 
faktor till Carolins intresse och positiva uppfattning av faktaböcker.    
Även Bellas föräldrar är engagerade i hennes läsning och har på så sätt förmedlat en 
positiv attityd till läsning. Hon berättar att hennes mamma brukar köpa böcker till henne 
när det är bokrea och att det ofta är faktaböcker som handlar om djur. Det är svårt att 
säga vad som påverkar Bellas uppfattning, dock menar vi att det faktum att föräldrarna 
köper faktaböcker till henne bidrar till att hon använder dem på sin fritid till 
förströelseläsning. 

6.7.3 Kompisbiblioteket 
Att umgås med kompisar tillhör en stor del av barnens liv, både i skolan och på fritiden. 
Barnen influerar varandra och formar tillsammans sina uppfattningar om tillvaron. I 
detta avsnitt undersöker vi hur detta speglas i uppfattningarna om och användningen av 
faktaboken.  
 
Flera av barnen uppger att de får boktips av kompisar, men detta verkar dock inte gälla 
för faktaböcker i någon större utsträckning. Kompisbiblioteket förefaller därför inte vara 
någon stark påverkande faktor. Vi ser, vid en närmare anblick, att det ändå, hos en del 
av barnen, förekommer en viss indirekt påverkan.  
 
Bella berättar för oss att hon får boktips av kompisar, att de ibland pratar om vad de har 
läst och tipsar varandra. När vi frågar Bella vad det kan vara för böcker som kompisarna 
tipsar om, svarar hon ”jag tror dom gillar såna där fantasi” och sådana uppskattar inte 
Bella. Hennes smak skiljer sig från kompisarnas och det verkar därför som att hon inte 
använder sig mycket av deras boktips. Däremot ser vi hur Bella indirekt påverkas av 
vad andra barn läst, då hon i skolbiblioteket får boktips genom att titta på hyllan för de 
återlämnade böckerna. Hon läser mycket och berättar att hon ”[…] aldrig kommer 
tillbaka med tomma händer”.  
 
Alice beskriver hur läsningen i skolan går till. Ett exempel på detta är ”korgboken” som 
hon förklarar är en korg där man lägger alla böcker man har läst i skolan, så att andra i 
klassen får ta del av dem. Vad som läses framkommer inte genom intervjun, men det är 
böcker som barnen själva får välja, vilket borde innebära ett någorlunda varierat 
material. Även om detta exempel inte behandlar läsning på fritiden, som är i fokus i 
denna uppsats, anser vi det vara relevant att visa på hur barnen i skolan influerar 
varandra och därmed påverkar varandras läsning. När det gäller Alices läsning av 
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faktaböcker förklarar hon att hon en gång fått ett bra tips från en kompis, vilket vi därför 
anser, kan ha genererat en positiv uppfattning.  
 
Anders berättar för oss om sin bästa kompis Aron (som vi även har intervjuat). Han och 
Aron delar många intressen, bl.a. att bygga flygplansmodeller och att läsa faktaböcker 
om flygplan och bilar. Vidare berättar Anders hur han och Aron brukar träffas och läsa 
serier tillsammans, skämta och ha kul. De brukar också tipsa varandra om olika böcker 
och Kalle Anka-serier att läsa. I följande citat ser vi hur viktig den sociala samvaron 
med Aron är för honom, något som vi även menar kan ha påverkat hans användning av 
faktaböcker:  

Anders: Ja, vi brukar läsa serier tillsammans och skratta, så ger vi tips till varandra om 
böcker, om Kalle Anka-böcker. 

Anders: Ja, men vi tycker om samm… vi har liksom samma humor. Om jag tycker det är 
roligt, så tycker han också det är kul.  

Det kan också vara så att det inte endast är Aron som utövar inflytande, utan att de, då 
de är kompisar, påverkar varandra. Anledningen till att vi menar att Aron har utövat 
inflytande över Anders har att göra med hur de båda svarat liknande på de inledande 
frågorna om vad de gillar att göra och vilka faktaböcker de läser. Aron var den som 
intervjuades först av de två och det kan vara så att han har pratat med Anders om vad 
intervjun handlade om och att det är därför som deras svar är snarlika. Om så är fallet 
menar vi att kompisbiblioteket i form av bästa kompisen Aron har påverkat Anders svar 
till att vara mera positivt inställd till faktaböcker. Vi menar att detta kan ha att göra med 
en social påverkan från bästa kompisen som helst läser faktaböcker. Genom att Anders 
också läser faktaböcker kan han känna en social samhörighet med honom. 
 
Bosses utsagor säger oss att kompisar i kompisbiblioteket inte utövar något större 
inflytande på hans uppfattningar om faktaboken. Han ger uttryck för att det inte är 
vanligt bland hans kompisar att läsa faktaböcker. Den enda klasskompis som läser 
faktaböcker, verkar inte heller vara någon som han umgås med, men hon ger honom 
ibland tips på faktaböcker att läsa.  

Intervjuare: Men brukar ni prata om det då liksom? 

Bosse: Mm, lite. Eller det är ingen kompis då, ibland så kanske hon bara går fram, det är 
en hon då, hon är ingen kompis. Så ibland då bara hon går fram och säger det… för att 
hon vet att bägge två tycker om faktaböcker, så kanske hon bara säger lite om: Har du läst 
den nya det här om… ja, det kan vara om vad som helst. 

Bosse menar vidare att hans kompisar inte heller hjälper till i valet av böcker i 
allmänhet, eftersom det inte är något som intresserar dem. De gånger han faktiskt får 
tips vill han ändå själv titta i böckerna först.  
 
Inte heller Carolins utsagor uttrycker att kompisar skulle utöva någon större påverkan 
på hennes användning eller för den delen hennes uppfattningar om faktaboken. Ibland 
kan hon dock få tips av kompisar, men om det gäller faktaböcker framkommer inte. 
Kompisbiblioteket verkar i Carolins fall inte vara en påverkande faktor av större vikt. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I diskussionen som följer sammankopplar vi vår analys av det empiriska materialet med 
tidigare forskning och våra egna reflektioner och slutsatser. En stor del av den tidigare 
forskningen om utvecklingspsykologi som vi tog upp i litteraturgenomgången, kommer 
vi inte att diskutera närmare i detta kapitel. Detta har sin grund i att vi valde att ha med 
denna litteratur främst för att ge en bild av vår målgrupps kontext, då det genom barnens 
utsagor, är svårt att fastslå de utvecklingspsykologiska faktorernas inverkan på deras 
uppfattningar.   
 
Diskussionen kommer att kretsa kring att besvara våra frågeställningar: Hur använder 
sig några barn i 9-11-årsåldern av faktaböcker vid sin fritidsläsning? Vilka 
uppfattningar om faktaböcker ger barnen uttryck för vid sin fritidsläsning? Vilka 
bakomliggande faktorer kan vi utläsa genom barnens utsagor, som grundläggande för 
deras uppfattningar om och användning av faktaböcker? Genom att besvara 
frågeställningarna kommer vi också att uppfylla vårt syfte med uppsatsen. Varje fråga 
kommer att behandlas i tur och ordning under olika delkapitel. Kapitlet avslutas med att 
vi reflekterar över vår studie och vad vi kunde ha gjort annorlunda, samt att vi 
presenterar förslag på vidare forskning. 

7.1 Barns användning av faktaböcker 
Vi besvarar och diskuterar här den frågeställning som behandlar hur barnen använder 
sig av faktaboken. 
 
Vi har i analysen av barnens utsagor funnit att faktaböcker kan användas för en 
avkopplande och lustfylld läsning. Denna typ av användning har vi kunnat se genom att 
barnen förmedlar att olika känslor som fascination och spänning uppstår. Många gånger 
sker detta i samband med att det finns ett bakomliggande intresse och att det som läses 
engagerar barnet. Vi har kommit fram till att det upplevs som roligt och lustfyllt att lära 
sig nya saker och i ett flertal av intervjuerna framgår det att två slag av användning 
förekommer samtidigt, dels det instrumentella; att inhämta nya kunskaper och dels det 
upplevelseorienterade; lustläsningen.  
 
Josephson och Melander (2003) ställer sig frågan om sakprosa möjligtvis skulle kunna 
innebära något utöver det gängse viset att läsa sådant material på. Då vi menar att 
faktaböcker för barn även tillhör benämningen sakprosa, har vi genom våra tolkningar 
av vad läsningen innebär för barnen, kunnat fastslå att det finns flera sätt. Faktaböcker 
kan fylla mer än en nyttofunktion för dess läsare och inte bara vara en källa att hämta 
ren information ur. Med tanke på detta är det, både enligt oss och enligt flera av de 
källor vi använt oss av, anmärkningsvärt att det finns så lite forskning om hur 
faktaböcker kan läsas och användas av barn. Nell (1988) konstaterar dock att 
facklitteratur borde kunna lustläsas, även om de flesta förknippar sådan läsning med 
skönlitterära texter. Reese och Harris (1997) hävdar att barn väljer faktaböcker för att de 
är nyfikna och vill få svar på frågor om sådant de undrar över, men barnen i vår studie 
ger uttryck för att det inte alltid är detta som ligger bakom deras användning. Ibland är 
barnens syfte inte att lära sig något nytt, utan att bara koppla av och bli underhållna. Att 
barn kan läsa faktaböcker för nöjes skull är även något som Carter och Abrahamson 
(1990) kommit fram till. 
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Ett mer ”rent” kunskapsinhämtande förekommer också i barnens användning av 
faktaboken och då ser vi att det är i samband med att det finns ett bakomliggande 
intresse för ämnet. Huvudsyftet är då att lära sig någonting, t.ex. hur de egna husdjuren 
ska skötas eller att, som när det gäller Calle, lära sig olika fotbollstricks. I denna läsning 
ser vi en lust att lära sig som en del av drivkraften, vilket medför att läsningen ger en 
upplevelse. I flera fall förmedlar barnen hur denna läsning ger en hisnande känsla, en 
”wow-känsla”.  
 
Carter och Abrahamson (1990) menar, att det är läsarna som bestämmer hur böckerna 
ska användas och inte tvärtom, alltså att bokens genre ska få avgöra. Deras exempel på 
detta, att läsning av Guinness rekordböcker kan innebära att läsaren interagerar med 
texten, ser vi i Björns utsagor om hur betydelsefulla dessa böcker är för honom. Anders 
visar på en, för oss överraskande, interaktion med faktaböcker, då han förmedlar att han 
blir inspirerad av texten till att själv skriva egna berättelser. Vi menar utifrån detta, att 
det kan vara mycket värdefullt att i arbete med barn, reflektera över deras intressen och 
deras sätt att beskriva dem. Vi anser det viktigt att uppmuntra barn till att läsa såväl 
fakta som fiktion, men att acceptera att det finns de som föredrar det ena eller andra. Det 
viktiga är inte vad som läses, utan att läsningen är givande för den egna personen. I 
strävandet efter detta gäller det att inte glömma bort de böcker, t.ex. faktaböcker, som vi 
själva kanske inte alltid förknippar med en traditionellt sett berikande, lustfylld läsning. 
Denna åsikt uttrycker även Carter (2000), då hon hävdar att faktaböcker är väsentliga 
för barn, då de i olika åldrar har ett stort behov av att förstå omgivningen och tolka alla 
nya intryck de tar del av. Trots undersökningar som visar på att barn uppskattar 
faktaböcker, menar Carter att lärare och bibliotekarier ofta glömmer bort detta. 
 
Faktaböcker kan således, liksom skönlitteratur, läsas och användas på flera sätt. Vi ser 
flera tecken hos barnen som tyder på detta, då exempelvis Carolin förmedlar hur hennes 
läsning om livet på Stenåldern väcker frågor hos henne och leder till självreflektion. 
Även Alice visar på tankar, som vanligtvis kopplas samman med skönlitterär läsning, 
genom att hon lever sig in i och blir personligt berörd av faktaböckerna som handlar om 
Australien, där hennes kusiner bor.  
 
Att använda sig av det man lärt sig genom faktaböckerna, både som praktiskt utövande 
till något konkret och genom att berätta för någon annan vad man kan, tolkar vi som att 
det innebär en känsla av tillfredsställelse. Utifrån barnens berättelser urskiljer vi hur 
nyttofunktionen också är kopplad till den egna identiteten och att självförtroendet 
stärks. Dels känns det bra för ens egen skull att vara kunnig i ett specifikt ämne, och 
dels har det betydelse i mötet med andra människor, då man vinner uppskattning när 
man är bra på något. Denna aspekt tar även Scanlon och Buckingham (2003) upp i sin 
artikel om dinosaurieböcker, då de menar att faktaböcker, bidrar till att barn förvärvar 
kunskaper som de sedan kan använda sig av inför kompisar och vuxna.  
 
Genom flera av barnens utsagor har vi kunnat se att uppfattningen om vad en faktabok 
är och vad den ska användas till skiljt sig åt. Detta visar sig t.ex. när Carolin beskriver 
faktaboken som något man ska lära sig ifrån, samtidigt som hon vid beskrivningen av en 
viss läsupplevelse ger uttryck för att läsningen är lustfylld och används för avkoppling. 
Genom detta drar vi slutsatsen att det inte är bokens genre eller huruvida den uppfattas 
som en faktabok eller inte, som är det avgörande för hur boken ska användas. Detta är i 
synnerhet tydligt när barnen beskriver sina läsupplevelser av en särskild bok, som 
Carolin i exemplet ovan, där boken antingen är spännande, fascinerande, användbar, bra 
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eller dålig. Detta kan vara en av orsakerna till att det hos barnen, i en del fall, finns en 
skillnad mellan hur de uppfattar en faktabok och hur de använder och upplever den.  
Ytterligare en orsak till denna skillnad menar vi har att göra med vad barnen använder 
sin läsning av faktaboken till. Användningen i sin tur, beror på i vilket sammanhang och 
med vilket syfte de läser. Som ett exempel på syftets och sammanhangets roll för vad 
faktaböcker används till, ser vi att flera barn beskriver hur de läser faktaböcker i sängen 
eller för att det är fascinerande med rymden och roligt med tarotkort. Detta indikerar 
således på att det är en lustfylld läsning som används för avkoppling. I detta fall skiljer 
sig alltså den generella uppfattningen om faktaboken, som barnen ger uttryck för, från 
hur den används. Tittar vi istället på andra tillfällen, ser vi hur några av barnen beskriver 
att de använder faktaböcker när de forskar i skolan, eller då de behöver samla fakta för 
att köpa ett nytt husdjur. Detta tyder inte på att deras uppfattning om faktabokens 
nyttofunktion, skulle skilja sig från användningen av den. Därmed drar vi slutsatsen att 
syftet med och i vilket sammanhang faktaboken läses, styr hur barnen använder sig av 
den.  

7.2 Hur barn uppfattar faktaböcker 
I följande delkapitel besvarar och diskuterar vi frågeställningen rörande barnens 
uppfattningar om faktaboken.  
 
Problematiken med att definiera och genreindela faktaböcker för barn, har vi flera 
gånger stött på under genomgången av den tidigare forskningen. Såväl Gómez (1991) 
som Reese och Harris (1997) beskriver hur faktaböcker kan placeras in någonstans 
mittemellan fakta och fiktion, då dessa ofta är skrivna med fiktiva inslag. Gómez (1991) 
menar att detta ytterligare försvårar genreindelningen när det gäller faktaböcker för 
barn.  
 
I diskussionerna inför vår empiriska undersökning uppehöll vi oss mycket kring hur vi 
skulle prata med barnen om faktaböcker. Vi kände oss osäkra på om själva 
benämningen kunde te sig förvirrande för dem, då barnen kanske i högre grad valde 
böcker för att de verkade spännande eller intressanta. Vi föreställde oss således att de 
varken vid bokvalet eller vid läsningen funderade på vilken genre boken kunde sägas 
tillhöra. Detta gjorde även att vi till en början trodde att barnens uppfattningar om 
faktaboken skulle skilja sig avsevärt från den gängse bilden i samhället. Detta bl.a. med 
tanke på att vuxnas sätt att kategorisera och genreindela kan skilja sig från barns sätt att 
göra detta på. Dock har det visat sig, genom vår undersökning, att så inte är fallet, utan 
att de ger uttryck för liknande sätt att beskriva faktaboken. De uppfattar faktaboken som 
något som handlar om verkliga saker och att syftet med faktaböcker är att lära sig något. 
Denna definition placerade vi i analysen därför in i det nedre vänstra hörnet i 
fyrfältsmodellen. Vid en närmare analys av barnens definitioner tenderar de däremot 
inte till att vara så strikta – en del av dem kan se bortom faktabokens ramar och ibland 
se böcker, som vi skulle kalla för skönlitterära, som faktabärande. Detta exemplifieras 
tydligt i avsnittet ”Resultat och analys” genom Calles beskrivning. Han förklarar där hur 
han läste en bok om ett fotbollslag som om det vore en faktabok med fiktiva inslag, trots 
att den enligt traditionell genreindelning endast är klassificerad som en skönlitterär bok.  
 
Englund et.al. (2003b) diskuterar begreppet sakprosa, som visserligen innefattar mer än 
bara faktaböcker för barn, men som vi ändå finner relevant att ta upp som en viktig 
infallsvinkel då det gä ller definitionen av faktaboken. De skriver att definitionen av 
sakprosa är något som konstrueras och förändras genom tid och rum och att det därför 
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är svårt att riktigt sätta fingret på vad begreppet innebär. Vi menar att man, som vuxen i 
kontakt med barn, bör anamma denna vidare och mindre fasta syn på vad faktaböcker är 
och vad de kan användas till. Vårt empiriska material tyder nämligen på att, framförallt 
barns användning av faktaboken inte alltid kännetecknas av en nyttofunktion även om 
uppfattningen om den gör det. Dock kan också uppfattningen kännetecknas av en något 
vidare definition, som i exemplet med Calle ovan. Även Alice, Aron och Carolin 
nämner på liknande sätt, att det finns böcker som kombinerar fakta och fiktion. 
 
Vi frågar oss, om det verkligen är nödvändigt att dela in böcker för barn i genrer. Den 
tidigare forskningen har påpekat problemen med genreindelningen och vi, genom vår 
studie, finner också bevis på att barns indelning många gånger inte överensstämmer 
med vuxnas antaganden och kategoriseringar. Vi ser att det problematiska inte ligger i 
att barns uppfattningar om vad en faktabok är skulle skilja sig från vuxnas, tvärtom har 
vi i vår studie funnit att de ofta överensstämmer. Vi menar istället att problemet ligger i 
att det kan innebära en begränsning för de människor som arbetar med barn, böcker och 
läsning. Många gånger kan genreindelningen när det gäller faktaböcker låsa vuxna vid 
att endast se ett sätt som lämpligt att använda faktaböcker på – då det gäller att lära sig 
något. Vi anser därför att genreindelningen av böcker många gånger hindrar vuxna från 
att se till de många olika sätt som, vi menar, finns då barn läser.  
 
Vi tror att även barn kan låsas vid vad som innefattas i en viss genre, i detta fall vid 
vilka uppfattningar som själva benämningen faktabok kan föra med sig. Våra 
intervjuade barns uppfattningar om att syftet med en faktabok är att lära sig och insamla 
fakta, är något som vi menar kan härledas till att det är detta som själva ordet förmedlar. 
I vår studie uttrycker barnen att de trots detta, använder faktaboken på en mängd 
skiftande sätt som inte enbart inbegriper att få nya kunskaper. Vi menar dock att 
uppfattningen om faktaboken som enbart förknippad med faktainsamling, kan vara 
hämmande för vissa barn.  
 
Denna diskussion har fått oss att ifrågasätta de indelningar som många bibliotek gör, där 
man skiljer mellan faktaböcker och skönlitterära berättelser. Barnens utsagor tyder på 
att upplevelserna av läsning av faktaböcker och skönlitteratur påminner om varandra. Vi 
menar därför att delningen mellan dem kan verka begränsande, särskilt för de barn som 
förknippar faktaläsning med någonting tråkigt som hänger samman med skola och 
ålagda uppgifter. Hade de istället sett faktaböcker som något som hade med avkoppling 
och fritid att göra hade läsningen förmodligen upplevts som mera lustfylld. Vi anser att 
en blandning av såväl fiktion som faktaböcker på hyllan, kan medföra att man ser till 
boken och dess innehåll istället för de egenskaper som beskriver genrerna och hur de 
böckerna bör användas.  
 
Något annat vi ser som viktigt för bibliotekarier och pedagoger att känna till, är att 
läsning av faktaböcker kan ha positiva effekter på barn med läs- och skrivsvårigheter, 
vilket Dayton-Sakari och Jobe (2003) uppmärksammat. De menar att barn med 
lässvårigheter har lättare att ta till sig och följa texter som handlar om verkliga 
företeelser och ämnen som de är intresserade av.  

7.3 Faktorer som påverkar barns uppfattningar om och användning av 
faktaböcker 
Vi besvarar här frågan gällande de faktorer som vi, genom barnens utsagor, kunnat se 
som påverkande för deras uppfattningar om och användning av faktaboken. 
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7.3.1 Skolans roll 
Vi har kunnat se skolan som en viktig påverkande faktor, då det gäller formandet av 
både barnens uppfattning och användning. Detta framkommer särskilt tydligt hos de 
barn som förknippar användningen av faktaboken med forskning i skolan. I de fallen 
används faktaboken som ett sätt att lösa de uppgifter som barnen får, varför vi här 
således ser att användningen är instrumentellt orienterad. Även uppfattningen, som 
barnen ger uttryck för, där faktaboken definieras som något att lära sig av, 
sammankopplar vi med påverkan från skolan. Langer (1995) beskriver hur s.k. 
föreställningsvärldar byggs upp då vi som läsare försöker skapa mening och förståelse 
för en text. Föreställningsvärldarna är beroende av en rad faktorer, som hon menar är 
skapade utifrån den sociala kultur man som läsare ingår i. Vi kan, i vår studie, se hur 
skolan fungerar som en sådan social kultur som formar barnens uppfattningar om och 
användning av faktaboken. Vi menar att detta tyder på att det är just den uppfattningen 
och användningsformen som skolan genom lärarna, i första hand, förmedlar.  
 
Vi kan även se att användningen av faktaböcker i skolan, för våra barn, är 
sammankopplad med en lustfylld läsning. Barnen uttrycker flera gånger att det är roligt 
och spännande att lära sig nya saker. Vi drar slutsatsen att detta beror på att barnen 
själva får välja vad de vill forska om och att det då ofta handlar om något som 
intresserar dem. Genom den tidigare forskning vi studerat kan vi även finna en annan 
förklaring till denna lustfyllda uppfattning, nämligen det som Goldinger och Magnusson 
(1988) beskriver. De menar att barn omkring åldrarna 7-12 år har ett stort behov av 
faktaböcker för att inhämta kunskaper. Detta är ett sätt för barnen att skapa förståelse 
för omvärlden och förbereda sig inför vuxenlivet. Faktaböckerna de väljer kan handla 
om många olika saker, något som vi också sett i vår undersökning, då barnen berättar 
om faktaböcker de läst som handlar om allt från tarotkort och kaniner till fotboll och 
alla världens flaggor. Hos flera av barnen har vi lagt märke till att de nästan på ett 
mekaniskt sätt har lagt på minnet vad de läst. Vi tänker t.ex. på Alice som från minnet 
kunde räkna upp flera olika månadsstenar. Detta känner vi igen från Goldingers och 
Magnussons (1988) resonemang som förklarar hur viktigt det är för barn i den här 
åldern att känna att de är bra på olika saker, bl.a. för att vinna vuxnas uppskattning. 
 
Vi ser det som positivt att faktaböckerna för barn utvecklats i hög grad under senare 
delen av 1900-talet och under 2000-talet och att detta, som Freeman (2003) påpekar, har 
kommit att innebära att de av allt fler betraktas som litteratur som kan jämföras med 
fiktion. Den motsatta uppfattningen uttrycker Maria Nikolajeva, professor i 
litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I Barnbokens byggklossar (2004) skriver 
hon att faktaböcker tillhör litteratur som marknadsförs för barn, men att den på grund av 
sin speciella karaktär inte kan diskuteras tillsammans med, eller på samma villkor som, 
skönlitteratur (Nikolajeva 2004, s. 22). Vi ställer oss frågande till denna ståndpunkt;  
att inte ge faktaböckerna samma status som skönlitteraturen gynnar ingen, då det i de få 
studier som gjorts visat sig att faktaböcker både uppskattas av barn och är viktiga för 
dem. I analysen av vår empiriska studie har vi kunnat se att faktaböckerna kan stimulera 
till läsning, användas som inspirationskällor för att utveckla en känsla för det egna 
skrivandet samt ge upplevelser som är värdefulla för förståelsen av omvärlden och det 
egna jaget.  
 
Vi tycker oss se hur den traditionella synen på faktaboken lever kvar i samhället. Detta, 
tror vi, kan bero på att det i så liten utsträckning har forskats om barns läsning och 
användning av faktaboken. Trots att faktaboken utvecklats från sakligt framställda fakta 
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till målande beskrivningar med uttrycksfulla bilder, menar vi att synen på den och dess 
användningsområden har stagnerat. Bristen på forskningsintresse för ämnet, betonas 
också av många av författarna till den litteratur vi tagit del av inför uppsatsen. 
 
Det berikande i att läsa skönlitteratur och att läsningen inte anses som riktigt fulländad 
förrän man kan ta till sig den, kan vi skönja i Ingrid Netterviks förord till 
Svensklärarföreningens årsskrift 1998: 

 
De positiva effekterna av att läsa skönlitteratur är nu allmänt kända. Den utvecklar och 
stimulerar barns språk och fantasi, den tränar koncentrationsförmågan, den ger kunskap 
om andra människor, länder, tider och kulturer, den ökar förmågan till empati, den ger 
kunskap om det egna jaget och den ger god underhållning. (Nettervik 1999, s. 5). 

 
Årsskriften trycker på vikten av skönlitteratur i undervisningen och dess betydelse för 
ungas språkutveckling. Inget finns här nämnt om faktaböcker, men mot bakgrund av 
vad vi funnit i vår studie, anser vi att Netterviks beskrivning av skönlitteraturens 
egenskaper till stor del även passar in på den funktion faktaböckerna kan fylla för dess 
läsare. Återigen vill vi betona vikten av att både lärare och bibliotekarier har kännedom 
om barns olika preferenser.  
 
Som vi tidigare sett i analysen, finns det tecken på att lärare gör en markant åtskillnad 
mellan läsning av faktaböcker och skönlitteratur. Detta framkommer tydligt i exemplet 
med Björn, då han berättar om hur läraren ansåg att han måste läsa andra böcker också, 
utöver faktaböckerna. Även i den tidigare forskningen ser vi liknande exempel när 
Carter (2000) beskriver sin erfarenhet av hur bibliotekarier och lärare inte betraktar 
barns läsning av faktaböcker som ”riktig” läsning. 

7.3.2 Bibliotekens inflytande 
Vad gäller bibliotek och bibliotekarier som påverkande faktorer för hur barnen använder 
och uppfattar faktaboken, kan vi i vår studie se en direkt och en indirekt påverkan. Den 
direkta omfattar att barnen ber bibliotekarien om hjälp och frågar efter tips på böcker. I 
en del fall berättar de för bibliotekarien vad de är intresserade av och får då förslag på 
vad de kan läsa. Det är endast några barn som uppger att de använder sig av 
bibliotekarien, även om de flesta brukar gå till biblioteket. Vi kan genom deras utsagor 
dock utläsa att de blir tipsade utan att veta om det, genom att välja böcker som 
bibliotekarierna lagt fram som boktips. Här urskiljer vi en indirekt påverkan, då 
bibliotekspersonalens tankar och uppfattningar om vad de betraktar som läsvärda 
faktaböcker, förmedlas vidare till barnen. Liksom Nell (1988) skriver att 
bibliotekarierna har en stor makt att påverka vad besökarna läser genom de urval de gör, 
ser vi att detta i sin förlängning kan vara påverkande för vilka uppfattningar barnen får 
om faktaboken. Om det finns många faktaböcker av äldre modell eller om det läggs vikt 
vid nyinköp, tror vi spelar in när det gäller vilket intryck barnen får av faktaböcker.  

7.3.3 Mediers påverkan 
Några av barnen uttrycker att de ibland får tips på böcker från andra medier, såsom TV, 
tidningar och bokklubbar. Detta menar vi kan påverka barnens användning av 
faktaböcker, då de kan få tips, idéer och uppmaningar om vad de kan läsa. Giblin (2000) 
bekräftar att barn låter sig inspireras av TV-program till valet av faktaböcker, vilket har 
kunnat utläsas genom vad som efterfrågas på biblioteket efter ett visst program. Hur 
detta däremot kan påverka barnens uppfattningar om faktaboken är svårare att säga, 
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eftersom vi inte vet vad dessa medier förmedlar. En positiv upplevelse av en bok man 
blivit tipsad om, menar vi, skulle dock kunna leda till att man får en positiv uppfattning 
om denna typ av böcker i allmänhet. Johansson (1996) menar att barn genom medierna 
får gemensamma referensramar som är betydelsefulla då de kommunicerar med 
varandra, och vidare hur de formas i samspel med sin omgivning. Vi ser detta som ett 
av de sätt, varpå uppfattningar om tillvaron tar fäste och sprids. 

7.3.4 Familjens betydelse 
I de fall vi kan utläsa familjen som en stark påverkande faktor handlar det ofta om att 
något av barnens intressen styr deras val av faktaböcker. Många gånger får vi intrycket 
att barnens intresse är influerat av vilka aktiviteter som föräldrarna uppskattar. Ett 
tydligt exempel på detta ser vi hos Calle och hans fotbollsintresse. Genom Calles 
utsagor framkommer det hur pappan en stor del av sitt liv har spelat fotboll, något som 
vi menar kan ha inspirerat Calle. Fotbollsintresset ser vi även avspeglas i hur han 
använder faktaboken. Det är svårt att bara genom Calles utsagor säga hur det egentligen 
förhåller sig med pappans påverkan över hans intressen. Vi finner det dock troligt att 
han utgör en viktig del av denna påverkan vilket vi även finner stöd för i Seilmans 
(1995) forskning. I denna diskuterar han hur barns fritidsintressen till stor del påverkas 
av familjen och enligt honom sker detta i så hög grad att man kan benämna det som ett 
socialt arv.  
 
I analysen fann vi att de flesta barnen gav uttryck för att det hos deras familjer förekom 
en positiv inställning till böcker och läsning. Ofta exemplifierades de positiva 
attityderna genom att man pratade om böcker, vilka böcker man hade hemma, att barnen 
hade egna böcker och att föräldrarna gav dem böcker och var engagerade i deras 
läsning. Det är svårt att säkert säga huruvida detta även har medverkat till de oftast 
positiva uppfattningarna och de olika sätten att använda faktaboken, som barnen ger 
uttryck för. Dock tror vi att en generellt positiv attityd till böcker och läsning även 
borde medföra en positiv uppfattning om faktaboken. Detta är också något som både 
Seilman (1995) och Millard (1997) visar på i sin forskning, då de kommit fram till 
liknande resultat. De menar att när vuxna inför och med barn talar om böcker och 
läsning, förmedlar de till sina barn att detta är en betydelsefull sysselsättning. 

7.3.5 Intryck från kompisar 
Seilman (1995) har i sin undersökning kunnat konstatera att många barn tar intryck av 
varandras inställningar till läsning. I vår studie framkommer detta inte som särskilt 
tydligt i barnens utsagor. Endast en gång ser vi kompisinflytandet klart, då Anders 
intresse för faktaböcker verkar vara influerat av bästa kompisen Aron och hans stora 
fascination för dessa böcker. Vi tror dock, att kompisars inflytande är större än vad det 
först verkar, eftersom barnen många gånger indirekt påverkas av varandra. För att få 
tips när hon ska välja böcker tittar Bella på hyllan för de återlämnade, för att se vad 
andra har läst före henne. Detta, menar vi, är ett exempel på när barn indirekt påverkar 
varandras läsning, även om vi inte kan säga huruvida detta gäller faktaböcker eller ej. Vi 
tror också att kompisinflytandet är ännu tydligare när barnen är i skolan, i och med 
uppgifter som ska lösas i grupp. Vi menar här det forskande arbetssätt, vilket vi tidigare 
nämnt, som barnen förmedlar som relaterad till användningen av faktaboken. 

7.4 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 
Vår valda metod, kvalitativa intervjuer med barn, har visat sig fungera väl, då den gjort 
oss medvetna om vikten av lyhördhet i arbete med barn. Naturligtvis finns det sådant vi 
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önskar att vi gjort annorlunda då det gäller intervjuerna. Det har ibland varit svårt att i 
analysen avgöra vilka faktorer barnen ger uttryck för som påverkande, när det gäller 
deras uppfattningar om faktaboken. Vi har därför i efterhand ångrat att vi inte gick mer 
på djupet och följde upp vissa intressanta svar. Trots detta, känner vi oss nöjda med 
resultatet av intervjuerna och menar att de gav ett gott underlag för analysen. En annan 
aspekt som vi funderat över när det gäller valet av metod, är hur resultatet hade sett ut 
om vi också hade inkluderat de intervjuade barnens föräldrar. Vi tror att detta hade gett 
oss möjlighet att på ett djupare plan förstå hur familjen påverkar barnens uppfattningar. 
Dock, hade en studie av det slaget inte varit genomförbar inom ramen för en 
magisteruppsats, men vore däremot intressant som förslag till vidare forskning. En 
annan aspekt som vi menar skulle vara givande att titta närmare på handlar om pojkars 
och flickors läsning när det gäller faktaböcker och huruvida den skiljer sig åt.  
 
Inledningsvis trodde vi att skillnaden mellan barnens åldrar skulle inverka på och visa 
sig genom resultatet av empirin. Vi har dock sett att så inte blev fallet och därmed kan 
vi nu i efterhand konstatera att det inte hade varit av någon betydelse om alla barnen i 
studien varit lika gamla.  
 
De teorier och modeller vi använt oss av för att analysera empirin, har visat sig väl 
lämpade för att hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. De har fyllt sitt syfte genom 
att tydliggöra intressanta aspekter och variationer i vårt resultat, som skulle ha varit 
svåra att se utan dem. Med tanke på att vi inte direkt upplevde några problem vid 
tillämpningen av våra teorier och modeller, kan det tänkas att vi i genomförandet av vår 
analys har varit påverkade av de perspektiv som dessa förmedlar. Vi menar att vi kan ha 
varit styrda av vad de olika teorierna innebär på så sätt att vi kan ha missat eller förbisett 
något. Vi menar dock att detta är något som man alltid måste räkna med i studier av 
detta slag och vi har därför försökt att vara så reflexiva och begrundande som möjligt 
genom hela uppsatsarbetet.  
 
Så här i uppsatsens slutskede känner vi att vår undersökning varit givande för oss själva, 
då vi lärt oss mycket om barns utveckling och tänkande, deras läsning och hur de 
använder sig av faktaböcker. Vi upplever att detta kan hjälpa oss i vårt framtida yrkesliv 
som bibliotekarier. Vi har nu blivit uppmärksamma på de problem som kan uppstå 
rörande exempelvis genreindelningar och begreppsinnebörder samt hur viktigt det är att 
vara medveten om användares olika preferenser, i synnerhet vid arbete med barn som 
kanske inte har lika lätt som vuxna att uttrycka dessa. Ett praktiskt förslag från vår sida 
när det gäller problemen med genreindelningar av barnlitteratur är att, istället för att 
göra en tydlig uppdelning mellan faktaböcker och skönlitteratur, försöka blanda de olika 
genrerna, kanske efter specifika teman. Vi är medvetna om att detta görs i viss mån, 
men vi anser att det borde vara vedertaget överallt. Detta tror vi i sin förlängning skulle 
kunna bidra till att ändra den i samhället rådande uppfattningen om faktaböcker och 
medföra att man ser mer till böckernas innehåll än till de föreställningar som omger 
genrerna, vilket vi menar kan vara begränsande. 
 
Vi har kommit fram till att det är viktigt för bibliotekarier och pedagoger att känna till 
att de själva, såväl som barns familjer, utövar ett visst inflytande på barns uppfattningar 
om faktaböcker. Detta innebär alltså att vad de, som vuxna, ger uttryck för får 
konsekvenser för hur barns attityder och värderingar formas. Därför är det av vikt att 
man, som både förälder, lärare och bibliotekarie, inte glömmer bort att ge en allsidig 
bild av, i detta fall, litteratur. Med tanke på vilka påverkande faktorer vi funnit, vore det 
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intressant att närmare studera företrädare för dessa och vilka uppfattningar de ger 
uttryck för. I synnerhet vore det spännande att göra en studie om exempelvis 
bibliotekariers föreställningar om hur barn använder sig av faktaboken. Detta för att se 
hur dessa svarar mot barnens faktiska användningsområden.  
 
I inledningskapitlet av uppsatsen uppgav vi att vi inte sökte finna någon förklaring till 
den minskade läsningen och läsförståelsen av faktaböcker. Vi kan trots detta inte undgå 
att se, att det kan finnas ett samband mellan att faktaböcker inte uppmärksammas på 
samma sätt som skönlitteratur och den försämrade läsförmågan av dem. Ytterligare ett 
förslag på vidare forskning, från vår sida, är att fördjupa sig i orsakerna bakom den 
minskade läsningen och läsförmågan av faktaböcker.  
 
Vi menar att vår studie har bidragit till att ge en ökad förståelse för hur barn läser 
faktaböcker. Vi har sett att faktaböcker kan användas på en mängd olika sätt och inte 
endast då det gäller kunskapsinhämtning. Vi har även funnit att läsningen av 
faktaböcker kan upplevas som lustfylld oavsett om användningen handlar om läsning 
för nöjes och avkopplings skull, eller om syftet är att lära sig nya saker. Detta bekräftar 
ytterligare det väsentliga i, att som vuxen inte bara se de skönlitterära böckerna som 
stimulerande för barns läsning. Vi anser att resultaten av vår studie pekar på, att det 
därmed är dags att nyansera bilden av faktaboken som främst fyllande en nyttofunktion.  
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8. Sammanfattning 
Vårt intresse inför ämnesområdet ”barn och faktaböcker” har sin grund i att vi båda är 
intresserade av frågor rörande barn och läsning. I diskussioner inför uppsatsen väcktes 
hos oss frågor om varför en stor del av forskningen endast handlar om barns läsning av 
skönlitteratur. I den tidigare forskning som behandlade barn och faktaböcker fann vi att 
fokus låg på de vuxnas uppfattningar om barns användning av dessa. Forskarna bakom 
dessa studier visade på att vuxna, här representerade av lärare och bibliotekarier, främst 
såg barns användning av faktaböcker som nytto- och informationsrelaterad. I denna 
forskning ställdes frågan om detta är det enda sättet för barn att läsa faktaböcker på. 
Därmed uppstod hos oss en nyfikenhet över att ta reda på hur barn själva uppfattar 
faktaböcker och hur de använder sig av dem.  
 
Utifrån dessa tankegångar formulerade vi uppsatsens syfte som är att undersöka barns 
uppfattningar om faktaboken och i vilka sammanhang de använder sig av den på 
fritiden. Vi vill också studera vilka faktorer som kan tänkas påverka dessa uppfattningar 
och vad det är som utövar inflytande över användningen av faktaboken. I samband med 
syftet utformade vi uppsatsens frågeställningar som är: 

• Hur använder sig några barn i 9-11-årsåldern av faktaböcker vid sin 
fritidsläsning? 

• Vilka uppfattningar om faktaböcker ger barnen uttryck för vid sin fritidsläsning?  

• Vilka bakomliggande faktorer kan vi utläsa genom barnens utsagor, som 
grundläggande för deras uppfattningar om och användning av faktaböcker?  

För att ge en bakgrund till ämnet presenterar vi i uppsatsen inledningsvis forskning 
rörande faktaböcker för barn. Forskningen valdes med tanke på att den ger en bild av 
faktabokens historia och att den tar upp relevanta problem, exempelvis vad gäller 
genreindelning. Därefter följer forskning som vi valt för att sätta in barns läsning och 
uppfattningar av faktaböcker i ett större sammanhang. Detta representeras av litteratur 
om utvecklingspsykologi, för att belysa barns kognitiva utveckling. Vidare innehåller 
litteraturgenomgången forskning om framför allt barns läsning på en generell nivå och 
inte endast gällande faktaboken. Detta på grund av den tidigare nämnda bristen på 
forskning kring barns användning av faktaböcker. Litteraturgenomgången hjälpte oss att 
sätta oss in i vårt ämnesområde och urskilja relevanta begrepp, problem och 
förklaringar. Denna litteratur har vi sedan använt oss av då vi diskuterat vårt empiriska 
material. 
 
Som teoretisk utgångspunkt, när vi analyserar barnens utsagor om deras användning av 
faktaboken, använder vi oss av en teori om läsutbyte (Furhammar 1996). I teorin ingår 
fyra kategorier: opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig 
instrumentell läsning och personlig instrumentell läsning. Vår användning av denna 
teori hjälper oss att se vilka olika typer av användningsområden av faktaboken som 
barnen ger uttryck för. I vår studie innebär de instrumentella kategorierna en 
nyttoorienterad användning, medan kategorierna med upplevelseläsning innefattar en 
nöjesorienterad användning. Teorin och de olika dimensionerna om 
opersonlig/personlig och instrumentell/upplevelseläsning, har sitt ursprung i såväl 
kognitionsteori som litteraturvetenskap.  
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När vi analyserar barnens uppfattningar om faktaboken använder vi oss av Englund 
et.al. : s (2003b) perceptions- och värderingsschema, som vi i uppsatsen kallar för 
fyrfältsmodellen. Med hjälp av denna modell åskådliggörs huruvida barnen ger uttryck 
för en uppfattning om faktaboken som representerande ren saklig fakta, eller som 
litteratur med fiktiva inslag. Englund et.al. (2003b) använder i sin forskning modellen 
som ett sätt att visa på den i samhället gängse definitionen av sakprosa. Då vi menar att 
även faktaböcker för barn går in under definitionen av sakprosa, finner vi att vårt 
resultat om barns uppfattningar om faktaboken, blir belyst genom denna modell. 
Englund et.al. : s (2003b) perceptions- och värderingsschema har sin förankring i en 
mängd olika discipliner, bl.a. nordiska språk och litteraturvetenskap. 
 
För att i analysen belysa vårt resultat gällande vilka faktorer som påverkar barnens 
uppfattningar om och användning av faktaboken, använder vi oss av Wåhlins och 
Asplund Carlssons (1994) modell över Barnens tre bibliotek. I denna ingår 
familjebiblioteket, samhällsbiblioteket och kompisbiblioteket. I deras forskning 
användes modellen som ett sätt att förklara hur barn i den s.k. slukaråldern får tag på 
fiktionsböcker, vilka böcker de föredrar och hur deras inställning till böcker och läsning 
ser ut. Vi däremot, använder modellen över de tre biblioteken som ett sätt att synliggöra 
de faktorer som kan utöva inflytande över barnens uppfattningar om och användning av 
faktaböcker.   
 
För den empiriska undersökningen använder vi i uppsatsen en kvalitativ metod, i form 
av reflexiva intervjuer med barn. Med detta menar vi ett reflekterande förhållningssätt 
över dels hur frågorna utformas och intervjun genomförs och dels var intervjun äger 
rum. Vår intervjumall är strukturerad på så sätt att frågorna är anpassningsbara efter 
intervjudeltagaren, så att intervjun mer påminner om ett samtal. Urvalet utgörs av åtta 
barn i åldrarna 9-11 år, vilka vi tagit kontakt med genom en skola. Intervjuerna 
genomfördes på skolan och spelades in på band, varefter dessa transkriberades. 
 
I diskussion och slutsatser diskuterar vi det analyserade materialet mot bakgrund av den 
tidigare forskningen. Vi har kommit fram till att barnens användning av faktaböcker ser 
ut på många olika sätt. Det är inte endast en informationsorienterad användning barnen 
ger uttryck för, även om den också förekommer. Vi har sett att barnens användning i 
flera fall fyller en upplevelsefunktion och att faktaboken används för lustläsning. Vid 
upprepade tillfällen har vi kunnat urskilja att den lustfyllda läsningen förekommer 
tillsammans med en instrumentell nyttoorienterad användning. Detta har vi förklarat 
genom att barnen uttrycker en lust till att lära sig nya saker.  
 
När det gäller barnens uppfattningar om faktaboken har vi kunnat konstatera att dessa 
ibland skiljer sig från deras användning av den. I dessa fall har vi funnit att denna 
skillnad beror på vilket syfte barnen har med sin läsning. Är syftet att läsa för nöjes 
skull överensstämmer inte deras användning med den uppfattning de i de flesta fall ger 
uttryck för då de beskriver faktaboken. Denna generella uppfattning innefattar att 
faktaboken är något man använder för att lära sig av, vilket kan härledas till den gängse 
bilden av faktaböcker, som vi menar, finns i samhället. Det finns en annan aspekt som, 
vi anser, förklarar skillnaden mellan barnens uppfattning om och användning av 
faktaboken. Detta gäller då barnen beskriver användningen och läsupplevelsen av en 
viss faktabok, som då ofta skiljer sig från hur de beskriver faktaboken i allmänhet.  
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De faktorer vi funnit som påverkande för barnens uppfattningar om och användning av 
faktaboken, representeras av samhället i stort, skolor och bibliotek, familj och kompisar. 
Genom barnens utsagor har vi sett att lärare bl.a. utövar inflytande på både barnens 
uppfattningar och användning av faktaboken genom hur faktaböcker används i 
skoluppgifter. Vi har framförallt sett att bibliotekarierna utövar en indirekt påverkan 
genom det urval av faktaböcker de har i biblioteket. Föräldrars påverkan består i att de 
ofta för över sina intressen på barnen, t.ex. när det gäller idrottsintressen. Detta har vi i 
flera fall sett leda till att barnen använder faktaböcker som ett sätt att orientera sig om 
intresset de delar med sina föräldrar. Den inställning till böcker och läsning generellt, 
som föräldrar förmedlar, menar vi också har inverkan på vilka uppfattningar barnen har 
om faktaböcker.  
 
Barnen ger i sina utsagor inte uttryck för att kompisar skulle vara särskilt påverkande 
för hur de använder och uppfattar faktaböcker. Vi menar att de dock omedvetet blir 
påverkade av vad kompisar tycker och tänker, och att de tillsammans med dem 
konstruerar olika uppfattningar om tillvaron.  
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Bilaga 1: Svarstalong                                                                                                                           
 

Hej!                                                                                                                   2006-02-02 
 
Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som skriver en magisteruppsats som 
handlar om barn och faktaböcker. Vi vill undersöka barnens attityder, upplevelser och 
uppfattningar av faktaböcker och deras användning av dem på sin fritid. 
 
För att kunna göra detta på ett bra sätt vill vi intervjua barn i åldrarna 9 till 11 år, då vi 
vill ta del av deras tankar och åsikter. Rektor och berörda lärare på X-skolan har blivit 
informerade och givit sitt tillstånd. 
 
Med detta brev vill vi be om er tillåtelse att intervjua ert barn. Alla uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och endast vi kommer att veta vem som har sagt vad. Barnen 
kommer att intervjuas en och en under skoltid vecka 8.  
 
Vi hoppas att ni ger ert samtycke och om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta 
oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åsa Roswall                    Charlotta Westerberg 
Tel.nr                               Tel.nr 
 
 
Svarstalong-----------------------------------------------------------------------------------------             
 
 
 

å Ja, jag ger min tillåtelse till att mitt barn intervjuas.  
 

å Nej, jag ger inte min tillåtelse till att mitt barn intervjuas.   
 
Målsman för                                       Målsmans underskrift 
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Bilaga 2: Intervjumall – barnintervjuer 
Vi inleder med att presentera oss, att berätta lite om vad intervjun ska handla om, att 

barnens egna utsagor är viktiga, att det inte finns några svar som är rätt eller fel, 

poängterar att det är frivilligt att svara på de enskilda frågorna.  

 

Tema: Barnets värld, fritid, intressen 

Berätta lite om dig själv: Vad heter du? Hur gammal är du? Har du några syskon? Hur 

gamla är de? Vad jobbar din mamma och pappa med?  

Berätta om vad du tycker är roligast i skolan? 

Berätta vad du tycker om att göra på din fritid, d.v.s. när du är ledig från skolan?  

Berätta lite om böcker som du gillar att läsa!  

 

Tema: Barnets uppfattningar om faktaboken 

Berätta för oss vad en faktabok är för dig?  

När du tänker på olika böcker som du tittat i eller läst - Tycker du då att det finns någon 

skillnad på faktaböcker och andra böcker? (som t.ex. sagor, påhittade berättelser, 

skolböcker)  

Brukar du läsa faktaböcker?  

Berätta vad det är som gör att du läser faktaböcker!  

Berätta för oss var du brukar läsa faktaböcker! 

Berätta om vad de faktaböcker du brukar läsa, eller har läst, handlar om! 

Berätta om en riktigt bra faktabok som du har läst! (Eller någon annan bok)  

 

Tema: Faktorer som påverkar barnets uppfattningar om faktaböcker   

Vem bestämmer vilka böcker du ska läsa?  

Brukar dina föräldrar och syskon läsa böcker?  

Brukar någon läsa högt för dig, eller har någon läst för dig när du var yngre?  

Har du någon som tipsar dig om böcker?  

Finns det någon som du brukar prata om böcker med? 

Berätta vad ni brukar prata om?  

 

 


