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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka elevers attityd till läsning av faktaböcker i 

förhållande till skönlitteratur i skolan och fokuserar på flerspråkiga elever i 

årskurs 3. Studien utgår från self determination theory vid tolkning av resultat 

och analys. Insamlingsmaterialet består av elevintervjuer som var både 

enskilda och i fokusgrupp. Studien visar att flerspråkiga elevers attityd till 

faktaböcker har ett samband med identitetsskapande, bland annat genom att de 

väljer faktaböcker respektive skönlitteratur baserat på vilken identitet de vill 

ha. Identiteten skapas i sin tur i olika sammanhang, framförallt i 

klassrumsmiljöns olika gruppkonstellationer. Denna studie kan bidra till att 

göra pedagoger medvetna om hur faktaböcker och skönlitterära böcker kan 

användas i undervisningen, men också ge kunskap om vilka motiv elever har 

för att välja böcker i förhållande till sin identitet. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle är det en grundförutsättning att kunna läsa olika texter för 

att utveckla kunskaper inom skolans olika ämnen. Enligt Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för 

omvärlden genom att möta olika former av texter i undervisningen 

(Skolverket, 2018, s. 257). Lässtunder i skolan är ett tillfälle som ger eleverna 

möjlighet att utveckla sin läsning och ett intresse för olika typer av texter. 

Ibland lånar eleverna böcker som de väljer själva eller i samråd med lärare och 

bibliotekarie. När eleverna väljer böcker till lässtunden uppmanas de ofta att 

läsa skönlitterära böcker som sagor och myter, trots att det finns elever som 

visar större intresse för facklitteratur än skönlitteratur (Brodow & Rininsland, 

2005, s. 8). Den bakomliggande orsaken till uppmaningen är att eleverna 

genom den skönlitterära läsningen ska utveckla sitt kreativa tänkande som på 

längre sikt är gynnsamt när de bland annat ska skriva egna texter. 

Skönlitteratur fångar elevernas intresse för läsning eftersom det ger dem 

möjlighet att fantisera, medan facklitteratur inte gör det på samma sätt. 

Däremot betonar Brodow & Rininsland (2005, s. 8) att detta kan variera, 

eftersom elever är olika och därmed har olika intressen. Vissa elever tycker att 

det är ansträngande att behöva använda sin fantasi och har därför lättare för 

texter som behandlar fakta (2005, s. 11). 

Den internationella läsundersökningen PIRLS från 2011 visar att 

svenska elever i årskurs 4 oftare läser skönlitteratur än faktaböcker. Läsning 

av faktaböcker har ökat med 12 % från föregående undersökning som 

genomfördes år 2006. Dessutom visar undersökningen att attityden till läsning 

av sakprosa har blivit mer positiv (PIRLS, 2017). Det går alltså att konstatera 

att det föreligger ett intresse för både skönlitteratur och facklitteratur i de tidiga 

skolåren. Goldinger & Magnusson (1988, s. 153) menar att intresset utvecklas 
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efter vilka behov eleverna har, beroende på vilken fas i livet eleverna befinner 

sig i och vilka erfarenheter de har av läsning. När barn når åldrarna 7–9 år 

väcks en nyfikenhet på det som finns utanför barnets trygga zon. Den trygga 

zonen består av barnets primära personer som tillgodoser alla barnets behov, 

vilket vanligtvis är barnets föräldrar. Barn har ofta ett intresse för skönlitteratur 

redan innan de når 7–9 års åldern, eftersom det är den vanligaste textformen 

som kommer från den trygga zonen. Exempelvis läser många föräldrar sagor 

för sina barn, vilket gör att barn möter skönlitteratur i ett tidigt skede. Sedan 

växer alltså intresset för verklighetsbaserad kunskap som finns i andra texter 

än i skönlitteraturen, vilket resulterar i att barn i 7–9-årsåldern väljer att läsa 

sakprosa, som exempelvis faktaböcker. Barnets intresse påverkas då av 

sekundära personer i sin omgivning, exempelvis klasskamrater och lärare 

(Goldinger & Magnusson, 1988, s. 153). 

Faktaboksintresset är kopplat till elevernas växande engagemang för 

omvärlden. Enligt Lewis (2011, s. 151) kan faktaboksintresset också påverkas 

av identitetsskapande aktiviteter som sker i klassrummet, exempelvis 

aktiviteter som styr de sociala koder som finns i klassen. Det blir synligt 

genom att eleverna väljer böcker efter den identitet som de eftersträvar. Lewis 

(2011, s. 152) belyser att identitetsskapandet påverkar val av böcker utifrån 

olika faktorer. Denna studie fokuserar på flerspråkiga elever och hur deras 

språk och bakgrund kan påverka deras bokval. Hammarén & Johansson (2009, 

s.19–20) nämner att det finns olika typer av identiteter som skapas efter 

individens bakgrund, omgivning och språk. Av den anledningen kommer 

föreliggande studie att ge inblick i flerspråkiga elevers attityd till facklitteratur 

och hur det kan påverkas av kulturellt och språkligt identitetsskapande. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka flerspråkiga elevers attityd till läsning 

av faktaböcker i förhållande till skönlitterära böcker i årskurs 3. Anledningen 

till att föreliggande studie fokuserar på flerspråkiga elever är för att undersöka 
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om attityder till facklitteratur påverkas av kulturellt och språkligt 

identitetsskapande. Av den anledningen fokuserar föreliggande studie på 

följande frågeställningar: 

• Vilken attityd har eleverna till läsning av faktaböcker? 

• Hur ser eleverna på läsning av faktaböcker i förhållande till 

skönlitterära böcker på sina olika språk? 

• I vilken mån kan elevernas attityd till läsning av faktaböcker kopplas 

till deras kulturella och språkliga identitet?  

2 Tidigare studier 

I detta kapitel redogörs för tidigare studier som har behandlat hur läsning av 

skönlitteratur och facklitteratur påverkar läsaren både individuellt och i sociala 

sammanhang, samt attityder till läsning. Nedan presenteras två olika studier, 

den ena studien är genomförd i Norden och den andra i USA. 

2.1 SKRIN-projektet 

SKRIN-projektet (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) är en 

lässtudie som gick ut på att undersöka läsutbyte bland barn och vuxna. 

Läsutbyte handlar om utbytet som sker när något läses i form av upplevelser, 

tankar, känslor, kunskap etc. Undersökningen genomfördes i Sverige, Norge 

och Danmark genom intervjuer med familjer som hade barn i 10–11-årsåldern 

för att undersöka vilka likheter och skillnader som fanns mellan vuxnas 

(föräldrar) och barns läsning (Furhammar 1996, s.137–138). Exempel på 

frågor som användes under intervjun var “Varför läser du?” och ”Hur läser 

du?”. Totalt deltog omkring 80 personer i respektive land. För att urskilja 

likheterna och skillnaderna mellan de två undersökningsgrupperna användes 

fyra kategoriseringar av läsutbyte: opersonlig upplevelseläsning, personlig 

upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning och personlig 
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instrumentell läsning (Furhammar 1996, s.137–138). Föreliggande studie 

kommer att fokusera på resultat från undersökningsgruppen barn.  

2.1.1 Opersonlig och personlig upplevelseläsning 

Upplevelseläsning innebär att läsningen har sitt värde i att det kopplas till 

läsarens upplevelser. Det delas in i opersonlig upplevelseläsning och personlig 

upplevelseläsning. Opersonlig upplevelseläsning innebär att läsaren inte 

motiveras av att läsa utifrån ett personligt intresse. Läsaren läser enbart när 

hen är tvingad till det, exempelvis när det är läsförståelseprov i skolan. 

Däremot kan läsaren läsa med inlevelse och beröras av känslor som kommer 

till uttryck i bokens handling. Personlig upplevelseläsning handlar om att 

läsaren tolkar läsningen utifrån sina upplevelser. Det innebär att läsaren 

identifierar sig själv med handlingen, miljön eller karaktärerna i boken utifrån 

sin egen bakgrund och erfarenhet (Furhammar 1996, s. 139–141).  

2.1.2 Opersonlig och personlig instrumentell läsning 

Instrumentell läsning innebär att läsningen har sitt värde i att det inte är 

orienterad mot känslor och upplevelser. Instrumentell läsning delas in i 

opersonlig och personlig instrumentell läsning. Opersonlig instrumentell 

läsning sker när läsaren inhämtar objektiv kunskap, vilket innebär att läsaren 

inte får en personlig insikt under tiden som hen läser, istället berörs områden 

som inte är kopplade till läsarens självinsikt. Exempel på när opersonlig 

instrumentell läsning kan ske är vid läsning av faktaböcker eftersom läsaren 

kan inhämta kunskap om dinosaurier och ha en positiv attityd till läsningen, 

även om läsaren inte får en personlig insikt. Personlig instrumentell läsning 

handlar om att läsaren får en självinsikt under läsningen. När läsaren möter 

något som hen kan relatera till, exempelvis en problematisk situation som 

uppstår i bokens handling (innehåller, handling= företeelse), börjar läsaren 

reflektera kring en liknande händelse som hen kan associera till handlingen. 

Läsaren reflekterar och analyserar och söker efter lösningar (Furhammar 1996, 

s. 142–143). 
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I Skrinprojektet framkommer det att barn i Sverige, Norge och Danmark 

läser både skönlitteratur och facklitteratur och att de använder sig av personlig 

upplevelseläsning, medan vuxna läser mer facklitteratur eller annan sakprosa 

där de använder opersonlig instrumentell läsning. Barn upplever att de kan 

känna igen sig i karaktärer som de liknar eller vill vara i skönlitterära böcker. 

Däremot kan de även känna igen sig själva i facklitteratur utifrån sina egna 

intressen, exempelvis om ett barn har intresse för hästar och läser faktaböcker 

om hästar kan barnet uppleva att faktaboken stärker identiteten (Furhammar 

1996, s. 145).  

2.2  Läsning och identitet i sociala sammanhang 

Lewis (2011) genomförde en studie med syfte att undersöka sambandet mellan 

sociala koder och läsning. Studien genomfördes i USA i en klass med elever 

som går i årskurs 5. Undersökningen utfördes genom observationer under 

lässtunder och boksamtal med eleverna. Totalt deltog 22 elever varav alla var 

andraspråkselever (Lewis, 2011, s. 150). I studien framkom det att elever 

motiveras att välja att läsa skönlitteratur eller facklitteratur beroende på vilken 

status och identitet de vill ha i klassrummet bland klasskamraterna. När 

eleverna får tillfälle att läsa en valfri bok till den fria läsningen i skolan, får de 

möjlighet att skapa sin identitet (2011, s.151). 

Lewis menar att val av bok kan bero på intresse eller yttre faktorer. Dels 

kan eleven ha ett intresse för ett specifikt ämne som tas upp i olika böcker. Om 

en elev exempelvis identifierar sig själv som fotbollskille/tjej och har ett 

intresse för fotboll, kan hen välja en faktabok som handlar om fotboll. Eleven 

kan även motiveras till att välja och läsa en bok efter strävan om att känna 

tillhörighet och på så vis skapa sin identitet i sociala sammanhang. Exempelvis 

kan en elev som inte är intresserad av fotboll vilja vara en del av ett 

fotbollsgäng för att gänget har en särskild status i klassrummet, motiveras till 

att läsa böcker om fotboll (Lewis, 2001, s. 151). Den bakomliggande orsaken 

till det tros vara de sociala koder i klassrummet som är avgörande för vilken 
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status och identitet eleven får bland klasskamraterna. De sociala koderna 

skapas genom normer och värderingar som finns runt omkring eleverna i 

klassrummet. Exempelvis kan sociala koder skapas från klassrumsregler som 

eleverna har bestämt i samråd med läraren (Lewis, 2011, s. 151–152).  

3 Teoretisk utgångspunkt 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av föreliggande studies teoretiska 

utgångspunkt, self determination theory. Därefter redogörs för flerspråkiga 

elevers attityd till facklitteratur och skönlitteratur samt identitet. 

3.1 Motivation 

Motivationsteoretikerna Deci & Ryan (1990, s.238) menar att det enligt self 

determination theory finns inre och yttre motivation hos varje individ som är 

avgörande för hur motiverad hen är till att utföra en aktivitet, som exempelvis 

läsning av skönlitteratur och facklitteratur i skolan. Den inre motivationen är 

uppdelad i tre grundläggande mänskliga behov: kompetens, självbestämmande 

och social meningsfullhet (Ryan & Deci, 2000, s.68). 

Kompetens handlar om att individen har ett behov av att känna sig 

skicklig i något specifikt, exempelvis ett skolämne. Behovet kan uppstå om 

individen inte har fått tillräckligt med bekräftelse eller uppmuntran från 

omgivningen. Självbestämmande innebär att individen har behov av 

möjligheten till att ta ett eget initiativ till att genomföra en aktivitet. Social 

meningsfullhet handlar om att individen har behov av att känna en gemenskap 

med andra personer, vilket resulterar i att koder och normer skapas i sociala 

sammanhang. Den yttre motivationen handlar om att individen motiveras till 

att utföra aktiviteten av yttre faktorer som finns i omgivningen, exempelvis 

betyg i skolämnen (Ryan & Deci, 2000, s.68). 
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3.2 Flerspråkiga elevers attityd till facklitteratur och skönlitteratur 

I enlighet med Deci & Ryan (2000) menar Nasiell & Bjärbo (2007, s. 12) att 

läsmotivation är en grundläggande faktor för andraspråkselevers 

språkinlärning. Läsmotivation innebär att läsaren har en lust och vilja till att 

läsa och motiveras utifrån olika faktorer, som kan kopplas till Deci & Ryans 

self determination theory. Nasiell & Bjärbo (2007, s.12) menar att om eleverna 

har läsmotivation kan det påverka dem på olika sätt genom att de utvecklar 

sina språkliga kunskaper i svenska, men även kunskaper om livet, historia och 

samhället (2007, s.12). Därför betonar Nasiell och Bjärbo (2007, s.10) att både 

skönlitterära böcker och faktaböcker bör inkluderas mer i läsundervisningen, 

eftersom båda texttyperna öppnar dörrar till nya världar som kan väcka intresse 

för läsning av båda texttyperna hos andraspråkselever. Förutom att eleverna 

utvecklar läsmotivation och olika kunskaper, utvecklar de även olika attityder 

till läsning beroende på vilken erfarenhet de har av läsning och vilken attityd 

de har till det (2007, s.10). Attityd kan definieras som ett samband mellan vår 

uppfattning om något och hur det kommer till uttryck genom handlingar. Det 

innebär att en individ utför olika handlingar utifrån gillande och ogillande. 

Exempelvis om individen ogillar att läsa Pelle Svanslös kan hen reagera på ett 

sätt som skiljer sig från om hen gillar att läsa faktaböcker om hästar 

(Einarsson, 2009 s. 120). 

3.3 Identitet och identitetsmarkörer 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan läsning och 

identitetsskapande (Lewis, 2011, s.150–153). Nedan presenteras olika 

definitioner av vad identitet är och vilken betydelse det har för flerspråkiga 

elevers läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur. 

3.4 Identitet 

Begreppet identitet kan sammanfattas som människans självuppfattning. Det 

innebär att människan är medveten om vilken uppfattning hen har om sig själv. 
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Identitet bildas i olika sammanhang, eftersom faktorer som exempelvis kön, 

bakgrund, kulturer, omgivning etc. spelar in i identitetsbildningen. Tre 

kategoriseringar av vad identitet kan vara beroende på sammanhang är social 

identitet, kulturell identitet och språklig identitet (Kåreland, 2013, s. 154).  

Social identitet handlar om hur människor i omgivningen uppfattar en 

och hur det tydliggörs i gruppkonstellationer. Kulturell identitet innebär att 

individen skapar sin identitet utifrån sin kulturella bakgrund (Hammarén & 

Johansson, 2009, s.19–20). Kultur bildas av gruppkonstellationer i sociala 

sammanhang där även den sociala identiteten bildas, som i sin tur stärker den 

kulturella identiteten genom att en känsla av samhörighet skapas. Alla 

människor är olika och har därmed olika synsätt på hur och vilka traditioner, 

normer och värderingar som bör tillämpas, även inom en folkgrupp (Kovero, 

2011, s.9). Kulturell identitet kan visas och uppstå i olika situationer, i 

synnerhet om en individ är flerspråkig. Exempelvis kan en individ som talar 

arabiska och svenska uppleva sig mer som arab i en situation där alla i 

omgivningen talar arabiska (Kovero, 2011, s.9). Förutom att individen 

utvecklar en kulturell identitet, uppstår även en situation där den språkliga 

identiteten framträder. Språklig identitet innebär att individen känner sig 

bekväm med att tala ett språk och kan använda sig av språket med säkerhet i 

olika sammanhang. Skillnaden mellan kulturell identitet och språklig identitet 

är att individen kan identifiera sig med en kulturell identitet utan att ha starka 

språkfärdigheter. Exempelvis kan en individ som har ett arabiskt ursprung 

ändå identifiera sig som arab trots att hen är osäker på det arabiska språket 

(Kukkonen, 2003, s. 42). 

Kåreland (2013, s. 154) nämner att barn som kommer från en kultur till 

en annan kan uppleva nyfikenhet på nya traditioner och samtidigt vilja bevara 

sin egen kultur, exempelvis genom läsning. Det resulterar i att barnet får 

kännedom om andra kulturer än sin egna och blir därmed medveten om att det 

förekommer olikheter (2013, s. 154). 
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4 Material och metod  

I detta kapitel presenteras en beskrivning av studiens metod. Först redogörs 

för metodval följt av intervjuer, urval och analysmetod. Sedan presenteras 

genomförande och forskningsetiska principer.  

4.1  Metodval 

Föreliggande studie genomfördes genom semistrukturerade elevintervjuer 

som innehöll sju huvudfrågor (bilaga 2), men det tillkom också några 

följdfrågor beroende på hur eleverna svarade på huvudfrågorna. 

Huvudfrågorna var öppna frågor som skulle ge eleven utrymme att förklara 

och resonera kring temat, exempelvis ”Kan du berätta om en gång när det var 

roligt att läsa en bok (faktabok/skönlitterär bok)?”. Anledningen till att 

semistrukturerad intervju används som insamlingsmetod är för att få en 

djupare förståelse för elevernas attityd till läsning av faktaböcker, men även 

för att studera vilka faktorer som bidrar till att de läser faktaböcker. Dessutom 

är semistrukturerade intervjuer flexibla eftersom de öppnar för både 

huvudfrågor och frågor som tillkom och formades utifrån elevernas svar 

(Denscombe, 2009, s. 292). 

4.1.1 Intervjuer 

Denscombe (2009, s. 292) påpekar att det är väsentligt att utforma frågor som 

gör att respondenten upplever intervjun som ett öppet samtalsklimat, i 

synnerhet när barn intervjuas (2009, s. 292). Vid intervjuer med barn är det 

väsentligt att ta hänsyn till etiska frågor, exempelvis att den som intervjuar ser 

till att respondenten känner sig bekväm med frågorna och med sättet de blir 

intervjuade på, vilket i detta fall var med inspelning via mobiltelefon. Förutom 

att eleverna ska känna sig trygga ska även vårdnadshavarna samtycka till att 

deras barn deltar i intervjun. Därför är den som genomför undersökningen 

skyldig att ge information till alla parter om hur intervjun kommer att gå till 
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för att vårdnadshavarna ska kunna ge sitt samtycke till barnets deltagande 

(2009, s. 105). 

En problematisk aspekt med intervjuer är att eleverna kan svara på ett 

sätt som de tror att den som intervjuar vill höra. Av den anledningen kan svaren 

bli mindre tillförlitliga. Enligt Hallin & Hellin (2018) ska den som intervjuar 

barn se till att stämningen är god under intervjun genom att bemöta barnet på 

ett respektfullt och lekfullt sätt. Om barnet får en uppfattning om att intervjun 

liknar ett förhör kan hen uppleva en otrygg stämning och därmed avbryta 

intervjun (2018, s. 57–58). I detta fall inleddes intervjuerna med att prata om 

elevernas intressen för att eleverna skulle känna sig trygga och bekväma under 

intervjun.  

4.1.2 Urval 

I studien var respondentgruppen flerspråkiga elever i årskurs 3 på två skolor i 

två olika kommuner. I undersökningen deltog totalt 20 elever, 12 flickor och 

8 pojkar från båda skolorna. Eleverna talade fler än ett språk och hade olika 

bakgrund och erfarenheter av läsning, både vad det gäller läsning av 

facklitteratur och skönlitteratur. De deltagande eleverna delades i samråd med 

läraren i två grupper utifrån vilka som hade större intresse av facklitteratur 

respektive skönlitteratur. Totalt 13 elever läste helst facklitteratur och sju läste 

helst skönlitteratur. Alla elever fick svara på samma huvudfrågor, men 

följdfrågorna såg olika ut beroende på vad samtalen kom att handla om. Tre 

elever gav utförligare svar i intervjuerna och dessa presenteras och analyseras 

närmare i kapitel 5. 

4.2  Genomförande 

Vid genomförandet av studien delades informationsbrev ut till 

vårdnadshavarna på skolorna som sedan samlades in och sammanställdes, 

varvid studiens deltagarantal fastställdes. När sammanställningen var klar 

konstruerades intervjufrågor som hade kopplingar till studiens frågeställningar 

och som tog hänsyn till Denscombes (2009) rekommendationer. Intervjuerna 
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gjordes enskilt och spelades in med mobiltelefon för att underlätta 

transkriberingen av intervjusvaren. 

Efter att intervjuerna genomfördes gjordes en transkribering av 

intervjuerna med hjälp av ett transkriberingsprogram (Amber Script) med 

fokus på innehållet, vilket innebar en anpassning till skriftspråksstandard. 

4.3 Analysmetod 

Den ena analysmetoden för föreliggande studie utgår från Deci & Ryans 

(1990, s.238) motivationsteori self determination theory som utgår från de tre 

mänskliga behoven kompetens, självbestämmande och social 

meningsfullhet. Self determination theory: 

• Eleven uttrycker att en/flera färdighet/färdigheter motiverar till 

läsning 

• Eleven uttrycker att vilja motiverar till läsning 

• Eleven uttrycker att omgivningen motiverar till läsning  

Den andra analysmetoden är SKRIN-projektets fyra 

läsutbyteskategoriseringar av läsning i opersonlig upplevelseläsning, 

personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning och personlig 

instrumentell läsning. Svaren från intervjuerna analyseras och tolkas efter 

behovens och kategoriernas följande beskrivningar: 

 

• Eleven kopplar läsning av facklitteratur respektive skönlitteratur till 

personliga upplevelser 

• Eleven kopplar läsning av facklitteratur respektive skönlitteratur till 

opersonliga upplevelser 

• Eleven reflekterar kring läsning av facklitteratur respektive 

skönlitteratur utifrån personliga upplevelser 

• Eleven reflekterar inte kring läsning av facklitteratur respektive 

skönlitteratur utifrån personliga upplevelser. 
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4.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Föreliggande studie har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Inför undersökningen delades ett informationsbrev ut till 

vårdnadshavarna för godkännande av elevens deltagande i undersökningen 

(bilaga 1). Lärare, elever och vårdnadshavare underrättades om deltagande av 

undersökningen i informationsbrevet, som är en del av informationskravet. 

Det innebär att de informerades om syftet med undersökningen och vad det 

ska användas till, samt hur undersökningen skulle gå till. Dessutom 

tydliggjordes konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i informationsbrevet 

genom en beskrivning av att allt material endast är till för forskning. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att vårdnadshavare och elever gav sitt 

samtycke till deltagandet i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8–14). 

5 Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar resultatet av undersökningen utifrån 

forskningsfrågorna om attityd till läsning av faktaböcker, följt av 

identitetsskapande och attityd till läsning av faktaböcker. Slutligen presenteras 

elevernas uppfattningar om facklitteratur i förhållande till skönlitteratur. 

5.1 Attityd till läsning av faktaböcker  

I undersökningen framkom det att eleverna har både positiva och negativa 

attityder till läsning av faktaböcker. Av 20 elever svarade 14 stycken att de 

hade en positiv attityd till faktaböcker, eftersom de tyckte att de lärde sig nya 

saker och att det var roligt att läsa faktaböcker. Exempel på en av frågorna som 

ställdes när de svarade att de hade en positiv attityd var ”Vilken känsla får du 

när du läser faktaböcker?”. Även de elever som hade ett större intresse för 

skönlitteratur gav uttryck för positiv attityd till faktaböcker. Några elever 

uttryckte att de fick en känsla av att vara smarta när de läser faktaböcker 
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eftersom de lärde sig nya saker. Nedanstående citat visar ett exempel på hur 

en av eleverna som jag väljer att kalla för Amina uttryckte sig:  

 
I: Vilken känsla får du när du läser faktaböcker? 
A: Jag känner mig smart för jag tycker att det är roligt att lära 
sig nya saker…jag känner mig liksom smartast och det gör att jag 
vill bara läsa fler och fler faktaböcker…även fast vi inte får 

det ibland. 
I: Känner du samma sak när du läser skönlitteratur, sagoböcker? 
A: Nej för jag går i trean nu och jag känner mig för stor för 

sagoböcker… 
så jag känner mig smart när jag läser faktaböcker. 
I: Känner du dig inte smart när du läser skönlitterära böcker, som tex 

sagor? 
A: Nej för man blir inte smart av det…i faktaböcker lär jag mig saker 

som jag kan använda i skolan för att klara nationella proven. 
 

Amina uttryckte att hon läser faktaböcker i skolan och skönlitterära böcker 

hemma. Hon nämnde att hon läser faktaböcker för att hon vill bli ”smartast” 

och att det bara är de ”smartaste i klassen” som läser faktaböcker, medan de 

som läser skönlitterära böcker är mindre smarta. Amina värderar att vara 

duktig högt och har det som drivkraft till att läsa faktaböcker. Orsaken till det 

kan vara att det förekommer sociala koder bland kompisarna som gör att hon 

resonerar som hon gör. Exempelvis kan sociala koder vara att ”smarthet” 

innebär hög status och att en individ är smart om hen har bra betyg i skolan. 

En annan aspekt kan vara att Amina kommer från hemförhållanden där 

synsättet är att faktaböcker och skönlitterära böcker har olika syften, 

exempelvis att faktaböcker innehåller sådant som hon har användning av och 

att skönlitterära böcker endast är till för upplevelser och avslappning.  

Ovanstående citat kan kopplas till två av de mänskliga behoven 

kompetens och självbestämmande. Kompetens framträder när Amina 

uttrycker att hon upplever sig själv som smart när hon läser faktaböcker, vilket 
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kan tolkas som att hon läser för att känna sig skicklig i något. Dessutom 

framträder självbestämmande, eftersom Aminas vilja att bli skicklig inom 

något motiverar henne till att läsa faktaböcker. Hon uttrycker att hon även vill 

känna sig ”smartast”, vilket kan tolkas som att det även förekommer yttre 

motivation i form av strävan mot godkända betyg på nationella prov. Detta kan 

även kopplas till opersonlig instrumentell läsning, eftersom Aminas 

motivation till att få bättre betyg på nationella proven är en faktor som berör 

henne. När Amina läser faktaböcker får hon inte nya självinsikter, men 

däremot motiveras hon till att läsa eftersom hon inhämtar objektiv kunskap 

som kan vara bra för henne inför nationella proven. Dessutom kan Amina ha 

upplevt positiva erfarenheter av faktaläsning som gör att hon tolkar läsningen 

utifrån sina upplevelser. Därmed kan det även kopplas till personlig 

upplevelseläsning eftersom Amina har erfarenheter av att läsning av 

faktaböcker får henne att känna sig skärpt, vilket är något hon eftersträvar.  

Sex elever uttryckte att de hade en negativ attityd till faktaböcker 

eftersom böckerna handlar om saker utanför deras intresse. Eleverna uttryckte 

att ”det är svåra ord i faktaböcker” och ”det handlar om tråkiga saker”, samt 

att de läser faktaböcker bara när de måste. Det kan tolkas som att eleverna inte 

motiveras till att läsa faktaböcker utifrån personligt intresse och därmed kan 

det kopplas till opersonlig upplevelseläsning.  

En av de sex eleverna, som jag väljer att kalla för Peter, uttryckte att 

faktaböcker är tråkiga för att de är svåra att förstå, förutom när det handlar om 

fotboll. Peter berättar att han gillar alla böcker som handlar om fotbollslaget 

Liverpool, eftersom det är spännande att läsa om olika fotbollsspelare och om 

lagets historia. I likhet med de övriga eleverna går Peters uttalande att koppla 

till opersonlig upplevelseläsning, eftersom han uttrycker att han har svårt för 

att läsa faktaböcker. Samtidigt går det även att koppla det till personlig 

upplevelseläsning, eftersom Peter finner ett intresse i att läsa faktaböcker som 

handlar om fotboll, vilket kan tolkas som att han har positiva upplevelser av 

faktaläsning som enbart handlar om fotboll.  
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I: Brukar du läsa faktaböcker eller skönlitterära böcker? 
P: Nej för det är jättetråkigt. När vi måste läsa i skolan så struntar jag i det. 
I: Vad är det som är tråkigt med böckerna? 
P: Jag fattar liksom inte allt som står ...speciellt faktaböcker… 
det är svåra ord och det handlar om saker som jag inte tycker om. 
I: Kan du berätta om en gång när det var tråkigt att läsa en faktabok? 
P: Mm…just det…det var när vi skulle träna på att skriva  
fakta om nyckelpigan. Först fick vi läsa en faktabok om nyckelpigan  
och jag tyckte det var jättetråkigt för jag gillar inte att läsa  
faktaböcker om djur, förutom om fotboll.  
I: Vad tycker du om faktaböcker som handlar om fotboll? 
P: Dom gillar jag skitmycket för jag älskar fotboll,  
särskilt mitt favoritlag Liverpool. Såna böcker gillar jag för att jag  
vill veta mer om fotbollsspelarnas positioner i laget.  

 

Under intervjun uttrycker Peter tydligt att han inte tycker om att läsa 

faktaböcker som handlar om andra ämnen än fotboll. Ovanstående citat kan 

kopplas till självbestämmande, vilket kommer till uttryck när Peter berättar att 

han inte läser faktaböcker om de inte handlar om Liverpool, eftersom han 

tycker att andra böcker är ”tråkiga”. Det kan tolkas som att Peters intresse för 

fotboll styr hans vilja till att utföra en aktivitet, vilket i detta fall handlar om 

Peters aktiva val att läsa en faktabok. 

5.2 Uppfattningar om facklitteratur i förhållande till skönlitteratur 

Under intervjuerna uttrycker alla deltagande elever att ”faktaböcker har mer 

fakta än skönlitterära böcker” och att ”man lär sig nya saker när man läser 

faktaböcker”. En av eleverna, som här kallas för Donja, uttrycker att hon lär 

sig nya och olika saker vid läsning av både faktaböcker och skönlitterära 

böcker:  

 
I: Om du fick välja mellan en faktabok eller en sagobok,  
vilken av dom hade du valt? 
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D: Det är svårt för jag gillar båda… 
I: Berätta varför du gillar båda.  
D: Jag gillar båda för jag blir lugn när jag läser sagoböcker  
och man får nya idéer till att skriva en egen sagobok… 
det tycker jag är spännande… när jag läser faktaböcker lär 
 jag mig också saker som kan vara bra att kunna till nationella proven,  
det är också spännande och coolt. Jag brukar läsa sagoböcker hemma 
 på mitt språk och faktaböcker läser jag i skolan. 
I: Jaha, hur tänker du om det hade varit tvärtom, att  
du läser faktaböcker hemma och i skolan sagobok? 
D: Det hade inte gått för mig för mina föräldrar kan inte läsa  
faktaböcker så bra…inte sagoböcker heller men dom har enklare ord. 
I: Läser du både sagoböcker och faktaböcker på fler språk? 
D: Ja, jag läser sagoböcker på mitt språk och ibland på svenska. Jag  
tycker om det för det är lättare att läsa sagoböcker på mitt språk  
för mitt språk är svårt. Faktaböcker läser jag tillsammans med min  
kompis på svenska för att svenska är lättare för mig att förstå…vi hjälps 
åt när vi inte kan några ord.…plus att det är bra att träna inför nationella proven.  

 

Citatet visar att Donja har positiv attityd till både facklitteratur och 

skönlitteratur, vilket kan vara baserat på hennes erfarenheter av böcker och 

omgivning. I hemmet läser Donja skönlitterära böcker på sitt modersmål, men 

inte faktaböcker för att det är svårt på hennes språk, och syftar därmed på att 

vissa ord som finns på svenska känner hon inte till på sitt modersmål. Däremot 

läser hon faktaböcker i skolan tillsammans med en kompis som också agerar 

som stöd när hon möter begrepp som hon inte förstår. Av den anledningen kan 

Donjas uttalande kopplas till självbestämmande, eftersom hon väljer att läsa 

både faktaböcker och skönlitterära böcker beroende på språk och 

sammanhang. Exempelvis uttrycker Donja att hon läser skönlitterära böcker i 

hemmiljön eftersom hon associerar faktaböcker med skolan. Hon uttrycker att 

skönlitterära böcker ger henne ”nya idéer till att skriva en egen sagobok”, som 

också kan kopplas till självbestämmande, vilket tyder på att hennes drivkraft 

är stark. Faktaböcker är enligt Donja ”viktiga till nationella proven”, och hon 
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väljer aktivt vad hon ska läsa efter de begränsningar som hon har, exempelvis 

språket. 

Förutom självbestämmande kan Donjas uttalande kopplas till opersonlig 

upplevelseläsning eftersom hon i likhet med Amina läser faktaböcker för att 

lära sig nya saker inför nationella proven. När hon läser faktaböcker på 

svenska lär hon sig nya begrepp och har lättare för att förstå än när hon läser 

på sitt modersmål. Däremot upplever hon när hon läser skönlitterära böcker på 

både svenska och sitt modersmål att hon får olika idéer till att skriva egna 

sagoböcker, vilket kan tolkas som att hon reflekterar kring handlingarna i 

skönlitterära böcker som väcker intresse och idéer.  

Utöver självbestämmande, opersonlig upplevelseläsning och personlig 

upplevelseläsning kan citatet även kopplas till språklig identitet. Exempelvis 

uttrycker Donja att hon läser faktaböcker tillsammans med en kompis i skolan, 

vilket kan tolkas som att hon känner sig osäker på svenska språket när hon 

läser faktaböcker. Däremot känner hon sig säker på modersmålet när hon läser 

skönlitterära böcker för att innehållet enligt Donja är lättare att förstå. Donjas 

språkliga identitet skiftar beroende på sammanhang eftersom hon berättar att 

hon läser skönlitterära böcker men inte faktaböcker på sitt modersmål.  

5.3 Identitetsskapande och attityd till läsning av faktaböcker 

Det som också framkom bland alla deltagande elever var att identiteten stärks 

beroende på vilken typ av bok de läser. Exempelvis uttryckte eleverna att det 

förekommer två grupperingar i klassen, ”de som läser sagor är inte så smarta 

och de som läser faktaböcker kan mer saker”. På frågan”Varför är det så?” 

kunde vissa elever inte ge svar, andra elever uttryckte att ”man kan mer saker, 

det är bara fantasi i sagor”. Nedan visas två citat från intervjuerna med Amina 

och Peter:  

 

Amina 
I: Varför läser du inte skönlitterära böcker? 
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A: För att jag vill läsa faktaböcker för att bli smartast i klassen och få bra betyg. De 

smarta i klassen är dom som läser faktaböcker och jag vill också vara som dom så 

därför gör jag det. Dom som inte är smarta läser sagoböcker för dom tycker att 

faktaböcker är svåra. Jag vill kunna svåra saker för jag lär mig mer på olika språk. 
I: När läser du skönlitterära böcker? 
A: Jag läser skönlitterära böcker bara hemma…ibland för ibland är det skönt att bara 

läsa utan att lära sig.  

 

Peter 
I: Varför läser du faktaböcker som handlar om fotboll eller Liverpool? 
P: För jag vill bli fotbollsproffs och veta allt om alla positioner och 

fotbollsspelare…jag är den bästa fotbollsexperten, jag är den enda som kan alla regler 

när jag spelar Fifa med mina kompisar.  
I: Kan dina kompisar lika mycket om fotboll som du? 
P: Ja, för dom spelar också fotboll, ibland bråkar vi om vem som är bäst men jag 

tycker att jag är det. Ibland byter vi faktaböcker med varandra som handlar om olika 

fotbollslag för att läsa om vilka av lagen som är bäst.  
 

Den gemensamma nämnaren för Aminas och Peters uttalanden är att båda kan 

kopplas till ett av de mänskliga behoven, nämligen social meningsfullhet. 

Amina läser faktaböcker för att hon vill bli smartast i klassen, vilket kan tolkas 

som att hon vill bli en del av gänget som anses vara ”smarta” och har det som 

motivation till läsning av faktaböcker. Amina menade att de klasskamrater 

som läser sagoböcker inte är de smarta i klassen. Sättet som Amina uttryckte 

det på kan ge intrycket av att hon har en negativ attityd till skönlitterära böcker, 

trots att hon läser det hemma, och att hon av den anledningen väljer att läsa 

faktaböcker, eftersom hon associerar smarthet som en positiv egenskap. 

Aminas uttalande tyder på att den sociala aspekten för valet av litteratur 

påverkar hennes attityd till olika typer av texter. Peter uttrycker att han vill bli 

fotbollsproffs och att han är ”den bästa fotbollsexperten” bland kompisarna. 

Valet av litteratur blir en del av identitetsskapandet eftersom han vill ha den 

rollen i kompisgänget.  
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Förutom att både Amina och Peters uttalanden kan kopplas till social 

meningsfullhet kan det även kopplas till social identitet. Både Amina och Peter 

uttrycker i intervjuerna hur de vill att de ska bli sedda av omgivningen, 

exempelvis säger Amina ”Jag vill bli smartast i klassen […] jag vill bli som 

dom”, vilket kan uppfattas som att Amina vill bli sedd som en skärpt person. 

Peter säger ”Ibland bråkar vi om vem som är bäst men jag tycker att jag är 

det”, vilket indikerar att Peter vill bli sedd som fotbollskille. I enlighet med 

sociala identiteten och social meningsfullhet kan Aminas och Peters 

uttalanden ha ett samband med personlig instrumentell läsning, eftersom båda 

har reflekterat kring sin roll i klassrummet och hur den blir synlig genom val 

av litteratur. Genom att de båda uttrycker hur de vill framstå, kan det tolkas 

som att de har fått självinsikt genom läsning av facklitteratur eftersom de är 

medvetna om vilka böcker de ska välja och inte välja för att förstärka sin roll 

i klassrummet. Det blir exempelvis synligt genom att Amina säger att hon 

väljer att inte läsa skönlitterära böcker för att de som är mindre smarta läser 

skönlitterära böcker.  

6 Diskussion 

Utifrån de tolkningar som har gjorts i SKRIN-projektets (Furhammar 1996, 

s.137–138) fyra läsutbyteskategoriseringar av läsning, framkommer det att de 

flesta elever i min studie använder sig av opersonlig instrumentell läsning och 

personlig upplevelseläsning vid läsning av faktaböcker. Resultaten visar att 

det finns ett samband mellan elevernas läsning av faktaböcker och vilken 

attityd de har till faktaböcker respektive skönlitterära verk. Beroende på vilka 

erfarenheter eleverna har av faktaböcker och läsning av dessa kan innehållet i 

boken tas emot på olika sätt. Vid opersonlig instrumentell läsning inhämtar de 

endast objektiv kunskap oavsett om de har positiv eller negativ attityd, medan 

vid personlig instrumentell läsning kan de inhämta kunskap och få självinsikt 

eftersom de har intresse för innehållet (Furhammar 1996, s. 145). 
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I min studie framkommer det att attityden spelar en roll i valet mellan 

skönlitterära böcker och faktaböcker, eftersom de elever som hade positiv 

attityd till facklitteratur valde att läsa faktaböcker, medan de som hade negativ 

attityd valde skönlitterära böcker. Eleverna har en mer positiv syn på 

facklitteratur än skönlitteratur beroende på i vilket sammanhang som böckerna 

ska läsas och vad de ska användas till. Majoriteten av eleverna hade positiv 

attityd till faktaböcker i skolan, eftersom de upplevde att de lärde sig mer av 

dem än av skönlitterära böcker, vilket var något de gillade. Einarsson (2009) 

menar att handlingar, vilket i detta fall handlar om bokval, utförs på olika sätt 

utifrån gillande och ogillande. Om eleven har positiv attityd till läsning 

kommer det till uttryck genom gillande. Gillande innebär att eleven har ett 

intresse för att läsa och tar aktivt fram en bok, och tvärtom gäller om eleven 

har negativ attityd (2009 s. 120). I studien framkom det tydligt att eleverna 

med positiv attityd till faktaböcker gillade att läsa böckerna av olika 

anledningar. En av anledningarna som kom till uttryck var att de lärde sig 

något av faktaböckerna som skulle gynna de inför nationella proven, vilket 

enligt self determination theory (Ryan & Deci, 2000, s.68) kan kopplas till 

yttre motivationsfaktorer som kan ses som en drivkraft för elevens intresse för 

läsning.  

Den här studien visar även att elever väljer faktaböcker respektive 

skönlitterära böcker beroende på vilken identitet de vill skapa sig i 

klassrummet. Även här utmärker sig betydelsen av intresset för läsning av 

facklitteratur respektive skönlitteratur. Lewis menar att identitetsskapande i 

klassrummet grundas på elevernas intresse för läsning, som kan riktas mot 

bokens handling eller mot att skapa sig en identitet i klassrummet genom sitt 

bokval (2011, s.151). Exempelvis uttryckte vissa elever att de har ett intresse 

för skönlitterära böcker, men trots det väljer de faktaböcker eftersom de 

förknippar särskilda egenskaper och personligheter till skönlitteratur 

respektive facklitteratur.  
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I enlighet med Lewis finns det ett samband mellan identitetsskapandet 

och social meningsfullhet, som är ett av de tre mänskliga behoven enligt self 

determination theory. Den sociala meningsfullheten upplevs när individen 

känner tillhörighet i en grupp och kan kopplas till den sociala identiteten, 

eftersom gruppen har normer och värderingar som individen vill vara en del 

av (Ryan & Deci, 2000, s.68). Av elevernas svar i min studie framkommer det 

att den sociala meningsfullheten var ett av de mänskliga behoven som återkom 

oftast hos samtliga elever. Även kompetens och självbestämmande var 

återkommande behov bland elevsvaren, däremot skiljde sig dessa behov från 

den sociala meningsfullheten eftersom den var något som återkom hos 

samtliga elever, medan de andra två behoven varierade bland eleverna. 

Eleverna uttryckte att de ville framstå på ett sätt bland klasskamraterna utifrån 

den status de ville ha i klassrummet. Även om eleverna hade ett intresse för 

faktabokens respektive skönlitterära bokens innehåll, var den sociala 

identiteten den avgörande faktorn för vilken bok de skulle välja. Hammarén 

och Johansson (2009) menar att den sociala identiteten uppstår i sociala 

konstellationer då individen reflekterar kring vilken uppfattning omgivningen 

kommer ha om en (2009, s.19–20).  

Förutom den sociala identiteten framkom det även att den språkliga 

identiteten har betydelse för elevernas val av bok. De deltagande eleverna i 

studien talade fler än ett språk och uttryckte att de väljer bok beroende på vilket 

språk som de har lättast för att förstå. En förklaring till det kan vara att eleverna 

upplever att de är begränsade i sina bokval på grund av språkbrister i sitt 

modersmål och i det svenska språket. Ytterligare en förklaring kan vara att den 

språkliga identiteten och den kulturella identiteten går hand i hand. Båda 

identiteterna speglar elevens bakgrund, vilket resulterar i att de påverkar 

varandra utifrån olika aspekter. Bland annat är en viktig aspekt att elevernas 

intresse för lärande inom olika kunskapsområden berörs om eleverna 

begränsas. Exempelvis kan eleverna gå miste om att utveckla sina 

språkkunskaper i svenska respektive modersmålet (Kukkonen, 2003, s. 42).  
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I dagens samhälle är det väsentligt att bevara läsandet, eftersom det har 

en större betydelse för våra framtida medborgare än vad vi tror. Läsning kan 

resultera i att människor kan utveckla förståelse för omvärlden, vilket i sin tur 

skulle främja ett integrerat samhälle. För att få ett läsande samhälle bör olika 

institutioner som skolan ha en verksam roll, och framförallt behöver lärare ha 

tillgång till olika verktyg för att se till att eleverna utvecklas till läsare. Ett av 

verktygen är att lärare får kännedom om olika aspekter som bidrar till ett 

läsande samhälle. Det kan det vara kunskaper om elevernas läskunskaper och 

bakgrund, eftersom denna studie visar att det finns ett samband mellan dessa 

två faktorer. Hur lärare ska få denna kunskap, är frågan. Svaret på det är att 

samtala med eleverna om läsning och böcker oavsett elevernas ålder. Genom 

att ha kännedom om dessa aspekter kan lärare främja läsandet och inkludera 

det i undervisningen utifrån elevernas behov. Nasiell & Bjärbo (2007, s.12) 

menar att lärarens kunskaper kan bidra till att elever utvecklar läslust och 

kunskap inom olika ämnesområden, vilket i sin tur resulterar i att de utvecklar 

intresse för lärande och om sig själva och sin omgivning (2007, s.14). Denna 

studie kan ge inblick i hur elever tänker om läsning av både faktaböcker och 

skönlitterära böcker, och på så vis ge ett underlag för hur lärare kan bemöta 

elevernas attityd till läsning av faktaböcker i undervisningssyfte.  

6.1  Vidare forskning 

Föreliggande studie handlar om ett forskningsområde som det inte har gjorts 

många studier på, men som är aktuellt i dagens samhälle. Av den anledningen 

hade en intressant studie varit att undersöka pedagogers synsätt på 

facklitteratur respektive skönlitteratur, samt hur synsättet kan påverka 

användningen av böckerna i undervisningen. En vidare uppföljning hade varit 

att undersöka hur lärare och modersmålslärare kan lägga upp undervisningen 

utifrån det resultat som föreliggande studie har belyst. Dessutom hade en 
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ytterligare möjlig studie varit att undersöka om det finns några skillnader i 

attityder till faktaböcker utifrån ett genusperspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Till dig som är förälder till elev som går på XXXXX:  

 

Namn på barnet:______________________________________ 

 
Mitt namn är Belma Avdic och jag studerar mitt fjärde och sista år på grundlärarprogrammet 

med inriktning F-3 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver ett examensarbete som handlar 

om elevers attityder och upplevelser av att läsa faktaböcker i skolan. Min handledare heter 

Angela Marx Åberg och är lektor vid Linnéuniversitet i Växjö. 

 

Studien genomförs genom elevintervjuer på skoltid, intervjuerna tar max 10 minuter. 

Elevintervjuerna kommer att sammanställas för att undersöka vilka faktorer som bidrar 

till elevernas olika uppfattningar om faktaböcker, och hur faktaböcker kan påverka deras 

utveckling av olika kunskaper. Elevernas svar kommer endast att användas till forskning och 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att eleverna berättar vad de heter i intervjuerna, men 

namnen och namnet skolan kommer inte att nämnas i arbetet. För att eleverna ska kunna delta 

i studien behövs ERT samtycke.  

 

Vi samtycker till att mitt barn deltar i studien  

Vi samtycker INTE till att mitt barn deltar i studien  

 

Om ni har frågor så tveka inte att höra av er till någon av följande mailadresser: 

 
Belma Avdic ba222fz@student.lnu.se  

Angela Marx Åberg (handledare) angela.marx-aberg@lnu.se, 0730-925871 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 
1. Vilken bok läser du just nu i skolan? Varför? 
2. Om du får välja mellan faktaböcker och skönlitterära böcker, vilken typ av dessa 

böcker tycker du om att läsa? Varför? vad är som mest bra med den? Vad får du 
känsla när du läser den? 

3. Vad brukar du läsa för böcker? 
4. Kan du berätta om en gång när du tyckte att det var roligt att läsa en en bok. 
5. Händer det att du läser på din fritid? När händer det? I vilka situationer? 
6. Tycker du att det är bättre när ni själva får välja böcker eller när läraren/bibliotekarien 

väljer? Varför/ varför inte? 
7. Läser du böcker på ditt språk? Vilka? Varför? 
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