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Denna litteraturstudie kommer att behandla olika attityder till poesi samt hur 

poesiundervisning kan utveckla elevers språkmedvetenhet. I grundskolans undervisning 

tycks det vara så att poesi inte tillåts ta lika mycket plats som andra texttyper, något som 

troligen kommer sig av att lärare och elevers attityder till genren. Vi har därför valt att 

studera lärare och elevers attityder till poesi i skolan och om dessa attityder eventuellt 

medverkar till hur undervisningen i svenska utformas. Samt om poesi tilltalar elever och om 

den kan sägas bidra till deras läs- och skrivutveckling. Källurvalet i denna litteraturstudie 

består av tidskriftsartiklar och en rapport. Materialet är funnet med hjälp av internetbaserade 

söktjänster och har sedan analyserats, kategoriserats och bearbetats. I resultatet besvaras 

följande frågeställningar: Vilka attityder till poesi framträder hos lärare och elever i 

grundskolans tidigare år? Vad kan poesi i svenskundervisning för åren F-3 bidra med att 

utveckla för förmågor? Resultatet visar att språkmedvetenhet, elevers kreativitet och uttryck 

samt den egna identiteten kan utvecklas centrala utvecklingsmöjligheter hos elever som får 

ta del av poesi i undervisningen i svenska. Vår egna analys av resultatet är att lärares olika 

attityder kring poesin samt deras osäkerhet inför genren gör att de ofta avstår från att 

undervisa i ämnet vilket medför en fortsatt okunskap om vad poesi innebär för individen. 

Anläggs ett genusperspektiv på poesiläsning under grundskolans tidigare år visar det sig att 

även om pojkar anses ha en negativ inställning till poesi, ställer de sig positiva till arbetet 

när undervisningen är genomtänkt. Vidare visar resultatet att elever har en positiv inställning 

till att läsa och skriva poesi när de får uttrycka sig fritt och använda sig av sina egna 

erfarenheter, tankar och känslor. 

Sökord: poesi, undervisning, lyrik, rim och ramsor, ordförrådsutveckling, språkutveckling, 
grundskolans tidigare år 
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1. Inledning 

Under svenskkurserna i vår utbildning till F-3 lärare, fick vi delta i föreläsningar och 

seminarium om poesi där vårt intresse kring ämnet växte. Efter att ha bearbetat 

kurslitteratur (Heard, 2007) fick vi uppfattningen att poesi bidrog till positiva effekter i 

undervisningen. Vi ställde oss snart frågan ’’Varför används poesi inte mer om den har 

visat sig ha så positiv effekt på barns språkutveckling?’’. Båda delade samma nyfikenhet, 

tankar och frågeställningar kring ämnet och vi bestämde oss för att prova på en del av 

Heards (2007) teorier i praktiken, under vår verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Vi har sett möjligheter att arbeta med poesi i klassrummet som inte bara innefattar det 

motoriska, det vill säga att kunna forma bokstäver med penna. Elever har lättare att skapa 

ett sammanhang när de kopplar till sina egna erfarenheter, minnen, känslor, önskningar och 

förväntningar (Fast, 2009, s. 52). Vi använde oss av Fasts (2009) teori under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och strävade efter att ha en utgångspunkt i elevers inre 

bilder vilket visade sig ha både en positiv och negativ effekt. Eleverna kändes ibland låsta 

när de fick möjligheten att tänka fritt men det resulterade också i en glädje av att ha skapat 

något själva med utgångspunkt i deras egna erfarenheter. Vi delar Wolfs (2004, s. 61) syn 

på att läraren bör välja dikter som inte alltid har en självklar betydelse. När eleverna själva 

fick välja dikter upplevde vi att de framförallt gillade de dikter som de själva kunde tolka 

relativt fritt.  

 

Heard (2007, s. 133) menar att lärare som undervisar i grundskolan ställer sig kritiska 

till att elever i lägre åldrar kan skapa poetiska texter när de inte ens kan stava sitt eget 

namn. Elever i grundskolan befinner sig i olika miljöer som är naturligt fyllda av 

poesi. Trots lärarens tvivel om barns förmåga till poetiskt skapande så menar Herad att 

barn med rätt förutsättningar kan skapa poesi. I skolan sjunger eleverna sånger tillsammans 

och har tidigare erfarenheter av olika barnkammarrim och därför förberedda på poetiska 

språk. Många lärare känner sig ändå osäkra på hur de ska introducera poesi i klassrummet 

och hur de bör göra när de ska undervisa om poesi (Heard, 2007, s. 133).  

 

Att samtala om texter på djupet har visat sig påverka både ordförrådets och läsförståelsens 

utveckling (Westlund, 2015, s. 2).  När vi fick veta kände vi båda att poesi skulle kunna 

vara en utgångspunkt för samtal då många dikter är tolkningsbara och eleverna får 
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möjlighet att uttrycka tankar och åsikter utan att behöva förhålla sig till frågor om vad som 

ses som rätt eller fel.  

 

Detta självständiga arbete är en litteraturstudie vars resultat utgår från forskning och 

vetenskapliga artiklar som behandlar poesiarbete i skolan. Arbetet innehåller olika 

delar såsom inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar, metod, resultat och 

diskussionsdel där vi kommer att besvara och diskutera syftet och frågeställningarna. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att få fördjupad kunskap om vad det finns för attityder till 

poesi och vad poesi kan bidra med i svenskundervisningen för elever i årskurserna F-3. 

Vår hypotes är att attityder och kunskapsutveckling påverkar varandra. När det finns en 

positiv inställning till ämnet skapas en motivation som vi tror gynnar inlärningsprocessen. 

Vidare är därför syftet att se vilka olika attityder elever och lärare bär på kring poesi och 

om det kan påverka undervisningen och inlärningsprocessen. Vi kommer även att ta upp 

attityder utifrån ett genusperspektiv för att belysa olika fördomsfulla föreställningar. För 

att specificera och avgränsa oss har vi valt att utesluta sång och endast ta med poesi i form 

av dikt, lyrik samt rim och ramsor.  

 

Utifrån syftet har vi tagit fram dessa frågeställningar vi sedan kommer att presentera i 

resultatet: 

• Vilka attityder till poesi framträder hos lärare och elever i grundskolans tidigare år? 

• Vad kan poesi i svenskundervisning för åren F-3 bidra med att utveckla för 

förmågor hos eleverna? 
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3. Bakgrund 

I kapitel tre kommer vi med hjälp av olika litteraturer beskriva begreppet poesi samt hur 

arbetet i undervisningen kring poesi kan se ut.  

 
3.1 Begreppet poesi 
I denna litteraturstudie har vi valt att använda oss av begreppen poesi och dikt när vi 

beskriver ämnet och texttypen. Poesi, lyrik och dikt kan ofta ses som liktydiga begrepp 

(Poesi, u.å). Vi väljer att använda oss av poesi och dikt dels för att skapa struktur och för 

att underlätta för läsaren då vi har en uppfattning om att många redan bär på en definition 

av just de begreppen.  

  

Poetiska texter är ofta korta och ibland skrivna med ett bestämt mönster, en viss rytm och 

kan innehålla rim. Känslor och stämningar utmärker ofta en poetisk text, vilket skiljer den 

från andra texter då den inte berättar en händelse eller återger en dialog (Lyrik, u.å). 

Ellerström (1999, s. 16) beskriver poesi som svårdefinierat då det kan handla om vad som 

helst och det är svårt att benämna den utifrån motiv, tema och stämningsläge. När en 

poetisk text skapas behövs därför det inga bestämda referensramar utan utformningen av 

texten är helt upp till skaparen. Vidare skriver Hedlund (1989, s. 13-14) att ord i en poetisk 

text kan ha så stor betydelse att om det tas bort kan den poetiska texten förlora sin innebörd, 

vilket gör den svårdefinierad.  

3.2 Poesi i skolundervisning 

Här beskrivs kortfattat med hjälp av olika litteraturer vad lärare och elever kan ha för 

uppfattning av poesi samt hur poesi kan användas i undervisningen.  

 

3.2.1 Poesins roll i undervisningen 
Dikter kan integreras i olika ämnen och kan enligt Heard (2007, s. 25) användas som en 

nyckel in till elevernas känslor, fantasier och röster. Ibland används dikter för att förstärka 

eller förtydliga en upplevelse av något, vilket kan göra att eleverna får en djupare förståelse 

för innehållet. Det som gör att elever kan uppleva poesi positivt tror Wolf (2004, s. 76-77) 

är att den engagerar på ett direkt och personligt sätt. Elever kan uttrycka känslor och åsikter 

och därigenom tydliggörs den egna personligheten. Däremot är undervisningen enligt 

Heard (2007, s. 24) ofta alltför styrd och eleverna måste svara på förberedda frågor som är 
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tänkta att hjälpa dem att förstå dikterna. Att använda förberedda frågor kan göra att 

elevernas tolkningar försvinner då frågorna inte stämmer överens med deras egna 

upplevelser av innehållet. Vissa lärare saknar öppenhet och nyfikenhet om elevernas 

direkta upplevelser, menar Heard vidare och låter inte eleverna vara utforskande i ett öppet 

samtal. När läraren inte tar tillvara på elevernas tankar och erfarenheter menar hon att det 

leder till en minskad lust och ökad trötthet hos dem. Istället bör läraren överföra glädjen i 

att läsa dikter och inte själv vara rädd för att utforska dem.  

 

Att låta barnen leka med ord och höra ljuden i språket är enligt Svensson (2005, s. 63) 

viktigt. Lek med rim och ramsor är något som är roligt och lekfullt för barn, rim är också 

det stilistiska drag som är populärast, tydligast och lättast för eleverna att känna igen 

(Heard, 2007, s. 109). Att endast använda sig av rim i poesiundervisningen kan bidra till 

att det blir den enda definitionen av poesi för eleverna. Heard menar även att det kan vara 

svårt att skapa fungerande dikter med rim då det lätt blir mest fokus på att orden ska rimma. 

Däremot stärks den fonologiska medvetenheten enligt Svensson (2005, s. 63) när eleverna 

kan rimma och använda sig av nonsensord. Att hitta på nonsensord kan bidra till att elever 

utvecklar en medvetenhet om ordens struktur och ljud, där fokusen inte bara ligger på 

ordens betydelse (ibid). 

 

3.2.2 Betydelsen av att läsa poetiska texter 
Poesi bör vara ett regelbundet inslag i undervisningen anser Heard (2007, s. 25) och för att 

skapa en positiv attityd kan läsandet och lyssnandet av poesi vara bra för eleverna.  För att 

eleverna så småningom själva ska skriva poetiska texter menar Wolf (2004, s. 66-67) att 

en viktig förutsättning är att de får läsa dikter och ta del av diktuppläsning. Eleverna får då 

förståelse för vad som utgör en dikt så som upprepningar, koncentration, bilder och rytm 

(ibid). Poesin utgår från en muntlig tradition och när eleverna ska läsa högt kan texter som 

eleverna redan känner till, till exempel ramsor och sånger användas. Vidare menar Wolf 

(2004, s. 69) att låta eleverna läsa poesi högt är något de bör få göra redan i första klass. 

När eleverna tidigt får träna på att läsa högt skapas en större trygghet i momentet och 

elevernas självsäkerhet förstärks. Textformatet som oftast är kort gör att eleverna kan öva 

upp ett flyt i sin läsning som i sin tur kan leda till att deras självförtroende i läsning byggs 

upp (ibid).   
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3.2.3 Att samtala om poetiska texter 
Om eleverna ska få möjlighet till att tycka om poesi bör de enligt Löthagen och Staaf 

(2009, s. 81) bli erbjudna ett bredd utbud av dikter som de får tid att fundera och samtala 

kring. I poetiska texter finns ingen rätt tolkning och eleverna kan uppmuntras till att själva 

reflektera, se mönster, likheter och olikheter i texten (Löthagen & Staaf, 2009, s. 

81). Lärare har enligt Wolf (2004, s. 60) ofta en uppfattning om att poetiska texter ställer 

högre krav på läsaren än vad andra texter gör på grund av dess utformning. En förklaring 

till detta tror han kan vara att man i många fall har försökt analysera dikter för att komma 

fram till ''rätt svar'', det vill säga, vad författaren menar med dikten. Elleström (1999, s. 96-

97) anser att man ska vara aktsam med att hävda att en tolkning är rätt eller fel. Han menar 

vidare att tolka en text inte bara handlar om att tycka till om en text. Det handlar även om 

att använda sig av sina tidigare kunskaper för att förstå och finna en egen mening i texten 

(ibid).   

   

Till skillnad från förr då egna tolkningar och uppfattningar lämnades utanför har poesin 

nu enligt Wolf (2004, s. 60) en annan utgångspunkt. Vidare menar han att lyriska texter 

ska i största möjliga utsträckning få tala för sig själva och tolkningen ska lämnas till 

läsaren. När läraren ska samtala om lyriska texter med de yngre eleverna anser Heard 

(2007) att man bör välja dikter som är konkreta och som kan tolkas på flera olika sätt. De 

texter som inte är lätta att förstå från första början är oftast de dikter som känns mest 

spännande och värda att reflektera över. För att behålla motivationen menar Heard att det 

är viktigt för elever att känna lycka över att förstå en dikt direkt men att sedan övergå till 

mer komplicerade dikter (Heard, 2007, s. 27). När texter talas om på djupet påverkar det 

ordförrådsutvecklingen och läsförståelsen. Eleverna får möjlighet att höra olika tolkningar 

och även sätta ord på sina egna tolkningar. Det finns även tillfälle att diskutera ord och 

definitioner vilket påverkar ordförrådsutvecklingen (Westlund, 2015, s. 2).  För elever kan 

det vara en intressant process att upptäcka att en dikt kan säga mer än vad de först trodde 

(Wolf, 2004, s. 60-61) . Lärare bör enligt Wolf akta sig för att tro att elever inte tagit till 

sig dikten bara för att de inte samtalat om den. Till skillnad från berättelser finns 

det ibland tillfälle att utelämna samtalet och låta dikten förhålla sig till det som förknippas 

med känsla och fantasi. Samtalet kan dock förekomma i arbetet med poetiska texter men 

bör enligt Wolf (2004) inte vara ett regelbundet inslag i undervisningen då han menar på 

att dikter inte alltid behöver intellektualiseras. Vidare menar han att ett livslångt intresse 

skapas när vi har färre samtal om dikter och istället läser fler dikter. 
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3.2.4 Att skriva poetiska texter 
För att lära sig att skriva poetiska texter med gott resultat måste enligt Hedlund (1989, s. 

114) bra förutsättningar finnas. Konstruktiv kritik är en av de förutsättningar som behövs 

för att elever ska utvecklas i sitt skapande av poetiska texter. När barn börjar att skriva 

dikter är det viktigt att uppgifterna inte upplevs för styrda (Heard, 2007, s. 34). Dikter 

uppkommer för det mesta utifrån en känsla och/eller en inre bild.  Att låta 

eleverna använda sig av sina egna inre bilder är enligt Heard ett användbart sätt för dem 

att börja skriva dikter på. Det är viktigt att låta eleverna själva välja ämne utifrån vad som 

är meningsfullt för dem, eftersom dikter ofta kommer från något de känner djup för (Heard, 

2007, s. 38).  

 

Nyfikenhet är enligt Heard (2007) ett av de viktigaste elementen i skrivandet. Redan i tidig 

ålder är barnen fyllda av förundran, nyfikenhet och frågor, vilket återspeglas i vad de 

säger. För små barn verkar språket vara en lek, orden flyter ur munnen och de älskar att 

utforska språket (Heard, 2007, s. 133).  Många lärare i förskoleklass och årskurs ett frågar 

sig om deras elever verkligen kan skriva dikter, vilket de faktiskt har visat sig kunna 

göra. Barn är ofta naturligt fyllda med dikter i form av sånger och barnkammarrim. 

Deras erfarenheter är oftast muntliga och de flesta yngre barn "skriver" sina dikter genom 

att säga dem  högt. I början är det viktigt att överösa dem i dikter och påminna om vad de 

redan kan (ibid). Vidare menar Heard (2007, s. 137) att det kan vara till stor hjälp att visa 

dem dikter som har skrivits av andra barn i deras ålder. Ofta kan det vara tron om att de 

själva inte kan skriva som håller dem tillbaka, men när de ser att andra barn kan blir det 

som en inbjudan för dem. 

 

Att uppmuntra eleverna till att leka med ord, använda ovanliga ord och ta till vara på all 

sin fantasi är något läraren bör ta fasta på. Att till exempel skriva "en gul ros" istället för 

en "röd ros" gör att det blir lättare att se färgen. En 10-årig flicka skrev en gång ’’Till dig 

en blå tussilago’’, vilket gör att glädje och nyfikenhet skapas över tankarna om hur en blå 

tussilago ser ut. Genom att låta eleverna pröva olika sätt att skriva meningar på istället för 

att alltid ta det mest vanliga leder enligt Wolf (2004, s. 80-81)  till att diktningen blir 

intressant och spännande. 
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En dikt kan bestå av bara några rader eller ord och det kan göra att många kan lyckas med 

att skriva dikter. Det gör att de elever som annars inte brukar skriva så mycket får större 

möjlighet till att få till något väldigt bra (Löthagen & Staaf, 2009, s. 81). Enligt Löthagen 

och Staaf (2009) bör poesiskrivandet alltid ha en hög frihetsgrad där val av innehåll är 

individuellt för eleverna. Viktigaste med dikten är att få fram en känsla, ett budskap eller 

en stämning (Löthagen & Staaf, 2009, s. 82). Det är inte helt oproblematiskt med vikten 

av frihet i skrivandet, hos vissa elever kan det bringa fram skrivkramp och för många är 

det lättare att komma igång om det får tillgång till ett tema eller mall. Förhoppningsvis 

leder det senare till att eleven förmår kunna göra egna val i skrivandet (Löthagen & Staaf, 

2009, s. 83). Innan eleverna börjar skriva poesi måste de enligt Löthagen och Staaf (2009, 

s. 82-83) få läsa och lyssna på många olika dikter under en längre period, det gör att lusten 

till att börja skriva stimuleras. 

 

I poetiska texter spelar varje rad en viktig roll där känslor och tankar formuleras i det 

skrivna ordet. Skillnaden mellan poetiska texter och skapandet av andra sorters texter bör 

enligt Wolf (2004) inte särskiljas då båda ingår i en skrivprocess. Fokus bör i båda fallen 

ligga på innehållet och läraren bör, speciellt i de lägre åldrarna, helt bortse från stavning 

och interpunktion enda tills det är dags för renskrivning. Att starta arbetet med poetiska 

texter på ett ovanligt och helt oväntat sätt kan hjälpa eleverna att inte falla in i sina vanliga 

skrivmönster som för en del elever innebär något negativt. Ett kollektivt lärande där elever 

och lärare tillsammans skapar något kan vara en början då ett sådant arbetssätt upplevs mer 

avslappnat (Wolf, 2004, s. 77).  

 

3.3 Styrdokument 
Av skolans värdegrund och uppdrag framgår det att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar. Genom att ha en utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, 

språk, kunskap och bakgrund kan den fortsatta kunskapsutvecklingen främjas (Skolverket, 

2016, s. 8). I undervisningen ska elever få pröva på och utveckla olika uttrycksformer samt 

uppleva känslor och stämningar (Skolverket, 2016, s. 10). Skolan ska uppmuntra till skilda 

uppfattningar och ge möjlighet till tillfällen där dessa kommer fram (Skolverket, 2016, s. 

8). Det ska finnas utrymme för att utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. Krav och förväntningar som ställs på eleverna ska vara lika så att också 

deras egna uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt formas (Skolverket, 2016, 

s. 8). 
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En del av syftet i kursplanen i svenska är att eleverna genom undervisningen ska ges 

förutsättningar för att kunna utveckla sitt tal- och skriftspråk. Genom ett utvecklat tal- och 

skriftspråk kan en tilltro till den egna språkförmåga utvecklas. Vidare leder det till att 

eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära 

(Skolverket, 2016, s. 247). I deras möte med olika slags texttyper ska eleverna ges 

förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och en förståelse för sin 

omvärld. Elevernas intresse för att läsa och skriva ska stimuleras och de ska även 

stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2016, s. 

247). Det centrala innehållet för svenska i årskurserna F-3 visar att eleverna ska få ta del 

av poetiska texter, rim och ramsor för barn från olika tider och skilda delar av världen. 

Vidare ska eleverna genom poetiska texter få ta del av andra människors erfarenheter och 

upplevelser (Skolverket, 2016, s. 248).  

 

I diskussionen kommer vi att ta upp och diskutera hur vi kopplar kursplanens mål och 

riktlinjer med det som presenteras i resultatdelen.  
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4. Metod 

Denna litteraturstudie grundar sig på forskning om attityder kring arbetet med poesi och 

vad det bidrar till i undervisningen. I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt 

tillvägagångssätt av att söka och analysera referenser till litteraturstudien. Materialet vi har 

använt oss av och analyserat är forskningsbaserade tidskriftsartiklar och en rapport.  

 

4.1 Informationssökning 
Arbetet började med att få en översikt av litteratur, artiklar och intressanta rapporter som 

berörde ämnet. Vi märkte ganska snart att området kring poesi var begränsat. Sökningar 

gjordes i framförallt Education Resource Information Center (ERIC) och 

högskolebibliotekets söktjänst Primo. När vi sökte använde vi oss till en början av 

sökorden ''Poetry education'' för att få övergripande syn kring referenser. Vi sökte efter 

litteratur liknande Heard (2007) och en intressant litteratur vi hittade var  Till dig en blå 

tussilago (Wolf, 2004), där poesins roll och allmänna metodiska reflektioner kring 

poesiarbetet i skolan beskrivs. Vi hittade också boken Att förstå lyrik (Hedlund, 1989) där 

begreppet lyrik analyseras och preciseras. Tidigare har Heard (2007) bearbetats och vi 

sökte efter litteratur vi kunde komplettera hennes teorier med. Efter att ha bearbetat 

Wolf (2004) diskuterade vi innehållet i boken. Det både Heard (2007) och Wolf (2004) 

slår fast är betydelsen av poesiarbetet i skolan, och vi bestämde oss för att ha dessa 

referenser som en grund i vår bakgrund. I resultatdiskussionen kommer vi att jämföra vad 

bakgrunden visar och vad resultatet kommer fram till.  

 

I och med att svenska referenser nästan saknades helt gjorde vi alla sökningar på engelska. 

Vi sökte framförallt i databasen ERIC som vi har erfarenhet av sedan tidigare kurser. De 

sökord som vi använde var: Poetry, education, primary school, lyric, creative writing, 

school. Sökorden användes både individuellt och i kombination med varandra. Ett exempel 

på en sökning i kombination var: Poetry AND education. I sökningarna fanns antingen 

begreppet ''lyric'' eller ''poetry'' med för att avgränsa sökningen och få den så precis som 

möjligt. Sökningen avgränsades allteftersom och vi märkte att vi fick bättre resultat när 

vi preciserade sökningarna. Avgränsningar som vi gjorde var till exempel genom att 

välja referenser från de senaste tio åren, använda advanced search/peer rewied/primary 

school. Vi gjorde även kedjesökningar utifrån olika referenser och litteratur för att 

hitta primärkällor. Ett exempel på detta är en artikel om ’’Nursery rhymes’’ som egentligen 

borde tillhört våra sökord men framkom genom en kedjesökning. Förekommande ''key-
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words'' som fanns med i de referenser vi valde var till exempel: Poetry, teaching poetry, 

writing, creative writing, educating the imagination. Det vi har upplevt som svårt har varit 

att urskilja vad för typ av resultat sökningen gav. Söktjänster såsom LIBRIS och SwePub 

har använts men inte varit till någon större hjälp i artikelsökningarna då det inte finns 

mycket referenser på svenska kring poesiarbete.  

 

4.2 Kriterier och urval 
Vårt första kriterium för att använda oss av referenserna vi hittade var att de skulle vara 

vetenskapliga. Det andra kriteriet var att hitta referenser som var ’’peer reviewed’’ för att 

få ett mer tillförlitligt resultat. Ett tredje kriterium var att hitta referenser som behandlade 

poesiläsning i de årskurser vi kommer att undervisa i. Från början hade vi en tanke om att 

referenserna skulle vara från millenniumskiftet och framåt. Vi ändrade vår tanke när vi 

märkte att referenserna vi fick upp var aningen begränsade. Ett fjärde kriterium var att hitta 

referenser som berör och belyser vårt syfte och frågeställningar. I metoddiskussionen 

kommer vi att diskutera och jämföra våra kriterium med det slutliga urvalet av referenser. 

Studiens slutliga urval: 

 

Titel Författare Publikationstyp År Land 

Nursery rhymes, phonological skills and 
reading. 

Bryant, P. E., Bradley, L. 
L., Maclean, M., & 
Crossland, J. 

Tidskriftsartikel 1989 England 

Poetry in third grade: Getting started. Carver Sekeres, D., & 
Gregg, M. 

Tidskriftsartikel 2007 USA 

It’s something that I feel like writing, 
instead of writing because I’m being told 
to: elementary boys’ experiences writing 
and performing poetry. 

Certo, J. 
L., & Hawkins, L. K. 

Tidskriftsartikel 2014 USA 

Essential poetry: Activating the imaginatio
n in the elementary classroom. 

Cronmiller, S. Tidskriftsartikel 2007 USA 

’’Snow on My Eyelashes’’: Language 
Awareness through Age-Appropriate 
Poetry Experiences. 

Elster, C. A. Tidskriftsartikel 2010 USA 

Voicing Texts, Voices around Texts: 
Reading Poems in Elementary School 
Classrooms. 

Elster, C. A. & Hanauer, 
D. I. 

Tidskriftsartikel 2002 USA 
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Repeated Reading of Poetry Can Enhance 
Reading Fluency. 

Faver, S. Tidskriftsartikel 2008 USA 

Poetry and Gender: A Comparative 
Evaluation of Boys’ and Girls’ Responses 
to Poetry at Key Stage 4 in Northern 
Ireland. 

Hanratty, B. Tidskriftsartikel 2012 Irland 

''Poetry is happening but I don’t exactly 
know how’’: Literacy Subject Leaders’ 
perceptions of poetry in their primary 
schools. 

Lambirth, A., & Smith, 
S., & Steel, S. 

Tidskriftsartikel 2012 England 

Poetry proves to be positive in the primary 
grades. 

Stange, T. V., & Wyant, 
S. L. 

Tidskriftsartikel 2008 USA 

Som barn är man alltid diktare. Wolf, L. Rapport 1995 Sverige 

     

4.3 Materialanalys 
När vi analyserade referenserna utgick vi från titlarna och läste materialens abstract för att 

få en överblick över den. Detta hjälpte oss att identifiera vilka artiklar som kunde vara 

intressanta och passade för vårt syfte och våra frågeställningar. Viss litteratur, såsom Heard 

(2008) och Wolf (2004) har fungerat som byggstenar i bakgrunden. Annan litteratur har 

funnits med som komplement till det huvudsakliga materialet för att fördjupa eller 

förtydliga något. Genom att ha vårt syfte och våra frågeställningar i åtanke skapades 

understrykningar, anteckningar och gemensamma diskussioner kring hur vi tolkat 

referenserna. All litteratur vi valt ut har analyserats och diskuterats med utgångspunkt i hur 

relevant den är gentemot våra frågeställningar. Vi började med att sammanställa allt vi 

fann relevant till vår studie från vårt utvalda material. För att gå vidare delade vi upp 

artiklarna i olika kategorier beroende på vad de handlade om och vilka resultat de visade. 

Exempel på kategorier vad ’’attityder’’ med tillhörande undergrupper och ’’bidragande 

förmågor’’, med tillhörande undergrupper. Vi har jämfört och valt bort de referenser som 

inte uppfyllt de krav eller besvarade vårt syfte och frågeställningar. Samtlig litteratur har 

analyserats och sammanfattats (se bilaga 1). Genom denna sammanfattning framträdde de 

olika kategorier som vi kom att presentera i resultatet.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att göra en presentation av det analyserade vetenskapliga 

materialet. Syftet samt frågeställningarna kommer att besvaras i detta avsnitt. Vi kommer 

att presentera attityder till poesiundervisning samt vad poesiundervisning kan bidra med 

till elevers kunskapsutveckling.  

 

5.1 Lärarattityder till poesiarbete i svenskundervisningen 
Lambirth, Smith & Steel (2012) genomförde en kvalitativ studie med resultat från skolor 

med varierande bakgrund där 10 lärare deltog. Det fanns skilda åsikter och attityder om 

hur lärarna skulle arbeta med poesi i undervisningen. En del lärare upplevde att de hade 

begränsad påverkan hur poesi ska läras ut (Lambirth, Smith & Steel, 2012, s. 75).  Lärarna 

beskrev hur eleverna kan få ta del av poetiska inslag i undervisningen i början av en termin 

men sedan inte stöta på det igen för resten av terminen. I skolan prioriterades texter som 

var berättande och sakprosatexter framför de poetiska. Lärarna upplevde att skolan 

var resultatdriven och att arbeta med poesi inte var den enklaste vägen för att nå framsteg. 

En av lärarna beskrev hur arbetet med poesi sköts åt sidan för att få tid med annat. Det 

visade sig att lärarna upplevde stress vid bedömning och av behovet av att regelbundet 

utvärdera elevernas arbete. Resultatet visade att poesi blev ett område som vart utelämnat 

eller kortvarigt. Detta berodde på att lärarna upplevde det lättare att bedöma elevers 

skrivning utifrån ett ämne som eleverna redan var bekanta med (Lambirth et al., 2012, 

s. 76).  

 

Med liknande utgångspunkt har Wolf (1995, s. 49) undersökt hur viktigt lärare tyckte att 

arbetet med poesi var i skolan. I enkätundersökningen deltog 63 lärare, varav 52 kvinnor 

och 11 män. Lärarna uttryckte bland annat att poesi var viktigt för att det 

ger möjligheter för elever att uttrycka känslor, problem och drömmar, samt utvecklar 

språket och kreativiteten. Vidare kommenterar en av lärarna att poesi är lika viktigt som 

att skriva prosa (Wolf, 1995, s. 49). En fråga från enkätundersökningen behandlade hur 

viktigt det är att läsa och diskutera poesi med eleverna. Resultatet visade att majoriteten av 

lärarna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att läsa och diskutera poesi med sina 

elever. Lärarna som ställde sig positiva till poesiundervisning ansåg att poesi berikar livet 

genom att den speglar känslor, upplevelser och olika definitioner av begrepp. Många av 

lärarna ansåg att poesi var en litteraturform elever bör känna till, de ansåg även att det övar 
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upp språkkänslan, språkmedvetenhet och känslan för rytm. De lärare som ansåg att 

poesiundervisning ’’inte var särskilt viktigt’’ gav kommentaren att de saknade kompetens 

i ämnet (Wolf, 1995, s. 49). I samma enkätundersökning fick lärarna svara på hur viktigt 

de tyckte det var att eleverna skrev poesi i skolan eller hemma. Resultatet visade att 5 lärare 

ansåg det vara mycket viktigt och 45 lärare ansåg det vara viktigt. Sex lärare ansåg det vara 

’’inte särskilt viktigt’’ och sju stycken gav ’’ej svar’’. I den gruppen där lärare tyckte det 

var viktigt att skriva poesi gav de flesta kommentaren att det ger möjligheter till att uttrycka 

tankar, känslor, problem och drömmar. Fem lärare ansåg att skriva poesi får eleverna att 

förstå att det inte är så svårt eller konstigt. Fyra lärare svarade att det ger dem möjligheter 

att bearbeta, utveckla sitt språk samt vara kreativa (Wolf, 1995, s. 49).  

 

5.1.1 Lärares kunskap om poesi 
Lambirth, Smith och Steels (2012) studie visar att kunskaper kring poesiundervisning leder 

till att lärare känner ökat självförtroende och större glädje då de får positiv respons på 

undervisningen från eleverna. En lärare beskriver sin beundran för hur eleverna tar till sig 

poesin. När eleverna leker med ord, ljud och allt som rimmar överförs 

elevernas entusiasm till läraren och hen upplever motivation (Lambirth et al., 2012, s. 78). 

Det som har visat sig vara viktigt för lärare är att de känner sig säkra på att undervisa och 

trivs med att ta del av poetiska texter tillsammans med eleverna. När läraren känner 

kunskap kring ämnet skapas det ett socialt rum för poesin att kunna utvecklas i. När detta 

hände upplevde läraren och eleverna poesins potential av att fängsla läsaren på olika 

sätt. En pedagog utifrån studien upplevde det som att eleverna var skickliga poeter och 

inspirerade hen till att bli en bra lärare i poesi (Lambirth et al., 2012, s. 78-79).  

 

Utifrån tidigare nämnd enkätundersökning genomförd av Wolf (1995) undersökte han vad 

lärare ansåg vara det största problemet med poesiarbete i skolan. Sammanfattningen från 

argumenten visade att 15 lärare ansåg sig kunna för lite vilket begränsade dem. Åtta lärare 

upplevde att det största problemet var elevernas motvilja och fördomar. Sex lärare 

upplevde att tidsbristen var det största problemet (Wolf, 1995, s. 49).  
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5.1.2 Lärares personliga intresse för poesi 
Det råder varierande meningar om betydelsen av det personliga intresset och det 

professionella ansvaret som lärare i poesi. I Lambirths et al. (2012) tidigare nämnda studie 

var det få lärare som uttryckte ett intresse för poesi och sa att de aldrig läst poetiska texter 

för njutningens skull. Vissa hävdade dock att lärare kan lära ut poesi utan att ha en 

personlig kärlek till eller intresse för ämnet. Att bli en bra lärare i poesi är möjligt. Den 

kritiska faktorn är inte lärarens personliga intresse utan deras låga kunskaper. Låga 

kunskaper leder till att lärarna upplever att de inte kan engagera och intressera elever i 

klassrummet. Genom att ha goda kunskaper kan läraren välja texter som uppskattas och 

utmanar eleverna (Lambirth et al., 2012, s. 78).  

 

5.2 Elevers attityder till poesi 
I detta kapitel kommer vi att presentera generella uppfattningar elever har till 

poesiundervisning. Vi kommer även att presentera resultat kring elevattityder utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

5.2.1 Fördomar om poesi  
Hawkins och Certos (2014, s. 203-204) kvalitativa studie i vilken 20 pojkar i årskurs 4-5 

deltog visade att pojkar är villiga och ivriga att engagera sig i poesi. En vanligt 

förekommande fördom är att pojkar har en negativ syn på poesi men resultatet visar att 

flertalet av pojkarna fick ett så pass ökat intresse att de skrev poetiska texter i och utanför 

skolan. Vidare visade studien att de uppskattade erfarenheten och tyckte om att skriva 

poetiska texter där de kunde uttrycka sig och sina känslor. Pojkarna upplevde att de var 

lättare att skriva poetiska texter istället för berättande då de kunde koppla egna erfarenheter 

till dikterna som de skrev. De flesta pojkarna i studien uttryckte att poesi var roligt, 

frigörande och ett tillgängligt sätt att uttrycka känslor på (Hawkins & Certo, 2014, s. 205). 

Det var som att en dörr öppnade sig till deltagande och engagemang till teman som de var 

passionerade av. För vissa så tillät poesin en känsla av frihet som de sällan upplevde i 

skolan (Hawkins, & Certo, 2014 s. 207).  

 

5.2.2 Ett genusperspektiv på inställningen till poesi 
Pojkar uppfattas ofta vara negativa till poetiska instruktioner på grund av vad som 

förväntas och förknippas med maskulinitet. Poesi bör inte undervisas på ett sådant sätt som 

gör att den uppfattas begränsande till det som ofta tillskrivs feminint utan som ett tillfälle 



 

16 
 

 

där elever får möjlighet att uttrycka sig fritt (Hawkins, & Certo, 2014, s. 196, 211).  I likhet 

med vad Hawkins och Certos (2014) studie visar genomförde Wolf (1995) i tidigare nämnd 

studie en undersökning utifrån ett genusperspektiv vilka sorts dikter pojkar och flickor 

föredrog. I studien deltog 38 elever, 15 flickor och 23 pojkar. Eleverna fick dikthäften 

innehållande 10 dikter och helt oberoende av varandra fick eleverna värdera och välja tre 

dikter de tyckte bäst om. En generell favorit, även om den var mer populär hos pojkarna 

än flickorna var ”Dumtummen’’ av Tage Danielsson. ’’Dumtummen’’ är en dikt som 

innefattar djärva rim med två trösterika slutrader.  Resultatet visar även att Siv Widerbergs 

dikt ’’Han ser dum ut’’ och Sonja Åkessons dikt ’’Upprustningen’’ var populära, särskilt 

i de lägre åldrarna. Siv Widerbergs dikt handlar om mobbning och Sonja Åkessons dikt 

kan uppfattas som en utskällning (Wolf, 1995, s. 57-59). Utifrån Wolfs (1995) iakttagelser 

visas det att innehållet är det som gör att eleverna värderar dikten högt. Resultatet visar 

även att flickor i större utsträckning än pojkar har en tendens att fästa sig vid dikters 

stämning. När eleverna blir äldre har den personliga anknytningen till diktens innehåll visat 

sig vara viktig för dem. Resultatet visar att eleverna i de lägre årskurserna föredrog att 

använda sig av innehålls- och stämningskriterier i dikter (Wolf, 1995, s. 64-65).  

 

Hanratty (2010) har gjort en studie där fem skolor med 200 elever sammanlagt deltagit. 

Av de fem skolor som deltog var två pojkskolor, två flickskolor och en samkönad skola.  

Studien är en jämförelse där pojkar och flickors attityder beskrivs. En generell uppfattning 

kring hur effektivt poesi lärs ur var negativ, vilket också återspeglade sig i många elevers 

tillbakadragna attityd (Hanratty, 2010, s. 424). I likhet med Wolf (1995) undersökte även 

Hanratty (2010) vilka typer av dikter pojkar och flickor föredrog. Pojkarna visade större 

intresse för berättande dikter eller dikter som handlade om krig medan flickorna framförallt 

tyckte om det känslomässiga i dikter. Responsen från både pojkarna och flickorna var att 

alla visade intellektuella, emotionella och entusiastiska responser (Hanratty, 2010, s. 413, 

420).  

 

5.3 Bidragande förmågor 
I detta kapitel kommer vi att presentera vad resultat har visat att poesi kan bidra till för att 

stärka elevers språkutveckling, identitet, kreativitet och uttryck.  
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5.3.1 Barns språkutveckling 
I Stange och Wyant (2008) presenteras en lärares egna observationer och erfarenheter i 

klassrummet under poesiundervisning. Läraren som undervisade i årskurs två i en klass 

med 18 elever, 8 pojkar och 10 flickor, beskriver hur hon ser sambandet mellan elevernas 

intresse och lärande. Med hjälp av poesins potential och användningsområden kunde hon 

förbättra elevernas läs- och skrivförmåga (Stange & Wyant, 2008, s. 201-202). Studiens 

resultat visar att användning av poetiska texter och att låta eleverna uppfinna egna dikter 

är kreativa sätt för att förbättra elevers alfabetiska utveckling, stavning 

och språkmedvetenhet. Genom medvetna och varierande val av poetiska texter har barnen 

lättare att förstå ord och utveckla sin vokabulärförmåga (Stange & Wyant, 2008, s. 211-

212).  

 

Bryant, Bradley, Maclean och Crosslands (1989) gjorde en longitudinell studie 

innefattande 64 barn. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan barns tidiga 

kunskap och erfarenhet om barnkammarrim och deras senare språkutveckling. 

Barnkammarrimmen har en koppling till de nästkommande årens framgång i att lära sig att 

läsa och skriva (Bryant, et al., 1989, s. 426-427). När föräldrar introducerar sina barn för 

barnkammarrim är det rätt osannolikt att de gör det med en baktanke och vilja att deras 

barn ska lyckas i läs- och skrivinlärningen. Studien visar att en tidig kunskap om 

barnkammarrim har en betydande roll att spela i förberedelsen för att barnet ska lära sig 

skriva och läsa. Genom rim skapar barnet en känslighet för komponerandet av ljud i orden. 

Rim gör det lättare för barnet att kunna stava till ord då de lär sig att höra språkljuden i 

orden. När de hör rimmet och sambandet i orden blir det lättare att räkna ut hur stavningen 

skulle kunna se ut (Bryant, et al., 1989, 425-426). Detta resultat visar på hur 

barnkammarrim påverkar barns senare språkutveckling.  

 

Vidare har Elster och Hanauer (2002) och Elster (2010) gjort var sin studie som behandlar 

hur poetiska erfarenheter främjar elevers språkmedvetenhet. I Elsters (2010) studie ingår 

två lärares reflektioner. Resultatet visade att barns förståelse för skriftspråkets delar byggs 

upp genom poesiundervisning. När förståelsen byggs upp krävs också en anknytning till 

det talade språket som bidrar till en uppmärksamhet på ljud, stavelser och ords betydelse. 

Genom att använda poesi i klassrummet kan eleverna skapa ett intresse för vad orden 

betyder och upptäcka vilka resurser språket har. Att endast använda poesi som ett verktyg 

för att lära sig om språkljud skulle vara en otjänst mot eleverna i deras kunskapsutveckling, 
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menar Elster (2010). Målet som lärare bör vara att stödja elevernas medvetenhet om fonem 

och grafem. Vidare visar resultatet vikten av medvetenhet kring ords betydelse samt talat 

och skrivet språk för det mänskliga samspelet (Elster, 2010, s. 55). I jämförelse med Elster 

(2010) har även Elster och Hanauer (2002) gjort en studie som visar att 

språkmedvetenheten blir starkare när elever får ta del av poetiska inslag i undervisningen. 

Studien innefattade tre olika grundskolor i 10 klassrum i åldern 5-9 år.  Resultatet visar att 

genom att åldersanpassa poesin skapas en medvetenhet och uppmärksamhet över olika sätt 

som språket kan användas på. Medvetenhet om språket är en nyckel till inlärning, men 

ibland begränsas lärare av att fokus framförallt är på den fonetiska språkmedvetenheten 

(Elster & Hanauer, 2002, s. 48). Vidare visar resultatet att läsning, upprepad läsning, 

skrivning och samtal kring poesi främjar unga läsares språkmedvetenhet. På det 

fonologiska stadiet inkluderar poesin många typer av ljudupprepningar i form av rytm och 

rim. Poesin är rik på repetition och bidrar till elevernas ordförrådsutveckling (Elster & 

Hanauer, 2002, s. 49). Genom att prata med barnen om poesin främjas elevers förståelse 

för språkets form och funktion. När detta görs ökar elevernas ordförråd. Dikter utmanar 

och vidgar elevernas kunskap om ords betydelse, meningsuppbyggnad och deras kunskap 

om ljud och stavelser i språket. Poesi som är anpassad till yngre barn främjar deras 

språkmedvetenhet på grund av att texterna är rika och meningsfulla. Att använda poesi är 

bra för nyfikenheten om ords betydelse och för att låta barnen upptäcka vad språket har för 

resurser (Elster & Hanauer, 2002, s. 54-55). 

 

Carver och Gregg (2007) har gjort en kvalitativ undersökande studie där de under en period 

undervisat en klass med 18 elever där de flesta hade någon form av läs- och skrivsvårhet. 

Studien visade att en fördel med att läsa dikter är att formatet bidrar till en mer 

självsäkerhet i läsningen på grund av korta rader, mycket vit yta på pappret, rymlighet, 

repetition och rytm. Det blir lättare för eleverna att skapa en förståelse för textens innehåll 

när de inte behöver kämpa mycket med att endast avkoda (Carver & Gregg, 2007, s. 466). 

När barn lär sig ett ord är de ofta nöjda med en enkel definition av ordet, därför är det 

viktigt att bygga på och stärka deras nyfikenhet för att ord kan ha många olika nyanser av 

betydelser. I poesin kan ord betyda många olika saker. När eleverna fick studera och leta 

upp synonymer för att använda alternativa ord ledde det till omfattande diskussioner kring 

ords betydelse (Carver & Gregg, 2007, s. 472). 
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Efter att Faver (2008) undervisat i årskurs två kom hon fram till att det är ett effektivt val 

för lärare att använda sig av poesi i undervisning av läsflyt. Skälet ansågs vara att språket 

i dikter är rikt och lekfullt. Hon såg ett lyft i elevernas självförtroende, speciellt hos de 

elever som till en början hade låga resultat i sitt läsflyt. Istället för att eleverna frågade hur 

mycket de måste läsa och om de måste läsa hemma räckte de istället upp handen för att få 

läsa högt och fråga om de fick ta med material hem. Barn uppmuntras till att ha roligt 

samtidigt som de läser poesi. Slutligen visade resultatet att när poesi används som 

upprepande läsning i klassrummet förbättras läsflytet, läsförståelsen och självsäkerheten 

hos barnen (Faver, 2008, s. 352). 

 
5.3.2 Elevers kreativitet och tankevärld 
Cronmiller (2007) gjorde en studie där lärare undervisade poesi på en skola i årskurs 3, 

samt analyserade elevtexter i årskurs 3, 4 och 5. Resultatet visar att trots att poesi har 

egenskapen att utveckla fantasin och stärka elevernas förståelse för språket och omvärlden 

är den ofta missförstådd, ett underskattat hjälpmedel och ett ämne som undviks i skolan. 

När eleverna läser poesi medför det ett engagemang som låter dem vara kreativa och 

fantasifulla. Den övriga läroprocessen kommer att gynnas genom att arbeta med poesi, då 

poesin skapar en högre nivå av tänkande (Cronmiller, 2007, s. 1-2). Om eleverna inte 

förstår ett ord kan läraren råda dem att leta upp det i en ordbok. Att låta elever lära sig nya 

ord på det här sättet leder till att eleverna blir mer aktiva och intresserade av 

undervisningen. Det kan göra att barnen får en beundran till orden och vill senare kunna 

använda dem korrekt i sina texter som de skapar (Cronmiller, 2007, s.16). 

 
Carver och Gregg (2007, s 473) använde sig av olika dikter som gjorde att det blev 

tillgängligt för olika nivåer av läsare. Det blev möjligt för kämpande läsare att bli stärkta 

då de kunde läsa orden i dikterna flytande. De läsare som var starka blev fängslade av 

många olika tolkningar och idéer som dikterna erbjöd. Dikter kan vara ett kraftfullt sätt att 

introducera olika ämnen så som samhällskunskap och naturvetenskap. Dikter kan bringa 

fram mer än fakta och ge känslor och inre bilder över hur någonting är eller har varit. Poesi 

kan hjälpa elevers sätt att tänka genom att ge dem ord och begrepp som formar deras idéer, 

fantasi och argument (Carver & Gregg 2007, s. 474). Genom en noggrann planering av 

struktur, varsamt utvalda dikter och en ständig uppmärksamhet mot elevers respons till 

instruktioner i undervisning om poesi visade sig Carver och Greggs studie (2007, s. 474) 

att det är möjligt för barn i årskurs tre att bli poeter.  
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5.3.3 Etik och moral, identitetsutveckling 
En studie gjord av Stange och Wyant (2008) visar att läsning och skrivning av poesi 

påverkar elevers självförtroende och självkänsla. Studien är gjord i ett klassrum där poesi 

används för att förbättra elevers uppförande och beteende gentemot varandra. Elever 

kommenterar att poesiarbetet bidrar till att de känner sig stolta över sig själva och hur de 

får dem att må bra (Stange & Wyant 2008, s. 209). När eleverna läste poetiska texter och 

reflekterade över dem skapades en medvetenhet som överfördes till deras vardagliga 

handlingar. Studien visar att arbeta med poesi ökar elevers läs- och skrivförmåga och 

främjar förmågan av kritiskt tänkande (Stange & Wyant, 2008, s. 212) och att poesiarbete 

ökade elevernas engagemang samt förbättrade deras förmåga i att fatta beslut samt förstå 

konsekvenserna av sina handlingar. Elever som ingick i klasser där poesi användes för att 

förbättra uppförandet upplevde mindre mobbning och ljugande och ett bättre bemötande 

gentemot varandra (ibid).  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vi har strävat efter att söka material som behandlar elever i årskurs F-3, eftersom det är en 

relevant avgränsning med tanke på vår framtida profession. Under sökningens gång 

ändrades kriteriet något då det fanns svårigheter att hitta tillräckligt med material som 

berörde våra frågeställningar och behandlade årskurserna F-3. Vi ville inte gå alltför högt 

upp i årskurserna då vi kände att det skulle ha förlorat syftet med vår studie. Därför valde 

vi att avgränsa oss med elever upp till årskurs 5 men med störst fokus på F-3. En styrka 

med vårt arbete är att även om syftet inte var att bara hitta referenser som är positiva till 

att arbeta med poesi i undervisningen, så har allas slutsatser i resultatet varit att det bidrar 

med olika positiva effekter i barns utveckling. Att resultatet i stor utsträckning fastställer 

det bakgrunden tar upp ser vi som en styrka i vårt arbete. Däremot kan en svaghet vara att 

området inte är tillräckligt beforskat och de som väljer att undersöka och göra studier i 

ämnet är färgade av sitt eget intresse. En ytterligare svaghet är att de flesta studierna har 

varit kvalitativa studier vilket gör att det kan vara svårt att dra generella slutsatser. Hade vi 

haft tillgång till mer material hade vi eventuellt kunnat styrka vårt resultat bättre. De 

kvalitativa studierna kan vara en svaghet då ett upprepande av samma undersökning inte 

nödvändigtvis skulle ge samma resultat.  

 

Materialet till litteraturstudien består av olika publikationstyper vilket vi ser som en styrka 

då det ökar studiens tillförlitlighet. Informationssökningen kunde ha genomförts på ett 

effektivare sätt genom att börja med sökningar från referenslistor, samt i bakgrunden hittat 

litteratur med kapitel om poesi istället för böcker som endast handlar om ämnet. Sökningen 

i referenslistor, även kallad kedjesökningar gjordes där vi fann ytterligare intressant 

material. Referenslistan i en annan studie är däremot författarens urval och det mesta var 

inte relevant för vår studie, även om vi hittade en del. Sökorden blev inte ändrade då vi 

ansåg att sökningarna inte kunde preciseras ytterligare med andra sökord. Ämnesområdet 

och sökningarna har varit globala, vi har inte inriktat oss på ett specifikt lands undervisning 

då poesi är något som finns i hela världen, men material till studien kommer från USA,  

Irland, England och Sverige. Det finns en önskan om att vi hade hittat mer forskning om 

ämnet av svenska forskare för att direkt kunna applicera på undervisning och attityder i 

Sverige. När vi sökte i SwePub tänkte vi inte på att sökningarna kunde göras på engelska 

vilket kan ha bidragit med att vi missat eventuella referenser som skulle kunna gynna vårt 

arbete. Vi känner ändå att generella slutsatser kan dras av resultatet till svensk undervisning 
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även om skolsystemen och kulturer skiljer sig åt. Vi sparade det mesta av materialet vi 

fann efter våra sökningar som innehöll våra sökord. I materialanalysen valdes det som 

kändes mest relevanta i resultatet till frågeställningarna genom understrykningar i texten. 

Om urvalet kring referenser varit större kan resultatet av hur vi valde referenserna sett 

annorlunda ut. Vår attityd till poesi var från början positiv vilket kan ha påverkat vårt val 

av referenser och hur vi har presenterat de olika delarna i litteraturstudien. Syftet har 

genom arbetets gång alltid varit att se poesins potential i undervisningen. 

Frågeställningarna växte fram allteftersom avgränsningar och förtydligande gjordes för att 

få ett tydligare resultat. 

 
6.2 Resultatdiskussion 
I vår litteraturstudiens bakgrund blir det tydligt att det är nyfikenheten över språk som 

är viktigt för elever.  Att utforska och leka med språket gör att glädje och nyfikenhet skapas 

(Heard, 2007; Wolf, 2004). Vårt resultat visar att poesi är bra för nyfikenheten om ords 

betydelse och för att låta eleverna upptäcka vad språket har för resurser (Elster & Hanauer, 

2002). Heard (2007) menar på att det är viktigt att minnas glädjen som poesin för med sig. 

Faver (2009) resultat visar att läsflytet ökar när eleverna läser poesi, då dikter är lekfulla 

och de upplever en glädje av att läsa.  

 

Att ha en medvetenhet om språket är nyckeln till inlärning (Elster & Hanauer, 2002). En 

medvetenhet om ljud, stavelser och ords betydelse bidrar till en  förståelse för skriftspråket 

och det talade språket byggs upp för barnen (Elster, 2010; Bryant, et al., 1989). I poesi kan 

ord ha olika definitioner. Poesi skapar en medvetenhet och beundran om ords betydelse 

och ökar elevers ordförråd, vilket nämns bland annat av Cronmiller, 2007; Carver och 

Gregg, 2007; Elster, 2010; Elster och Hanauer, 2002. Styrdokumenten framhåller att 

undervisningen ska bidra till att elever utvecklar sitt tal- och skriftspråk (Skolverket, 2016). 

Vidare står det skrivet i styrdokumenten att elever ska få ta del av olika texttyper som 

stimulerar deras intresse samt få anpassad undervisning utifrån deras förutsättningar. 

Löthagen och Staaf (2009) menar att alla elever utifrån deras egna förutsättningar har 

möjligheten att skapa något när de arbetar med poesi. I Carver och Greggs (2007) studie 

framgår det att poesins textformat och rika innehåll går att anpassa utifrån 

förutsättningarna. Detta visade sig gynna de elever som behövdes stärkas så väl som de 

redan starka läsarna (Carver & Gregg, 2007). När undervisningen utformas utifrån elevers 

förutsättningar och behov erbjuds därmed en mer likvärdig utbildning. Vi ser ett tydligt 
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samband av vad resultatet visar att poesi har för möjligheter och vad vi kan läsa om 

i Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2016). Enligt resultatet framgår det att 

elever visar större intresse och entusiasm när de kan koppla till egna erfarenheter (Hawkins 

& Certo, 2014). I styrdokumenten står det att undervisningen ska ha en utgångspunkt i 

elevers tidigare erfarenheter (Skolverket, 2016). Dessvärre har vi erfarit att poesin med 

sina möjligheter får ta liten plats i skolan. När vi själva diskuterar samt kopplar till 

resultatet Hawkins och Certo (2014) kommer vi fram till att det många gånger är svårt att 

applicera sina egna erfarenheter när till exempel en berättande text skapas. Vi håller med 

Wolf (1995) om att poetiska texter kan innefatta upplevelser, känslor, tankar, drömmar och 

fantasi. Att skapa och ta del av poetiska texter ger en känsla av frihet samt medför 

ett engagemang som låter eleverna vara kreativa och fantasifulla (Hawkins & Certo, 2014 

& Cronmiller, 2007). Vi funderar på varför inte poesi får ta lika stor plats som de andra 

texttyperna. Vi förstår vikten av att ta del av olika texttyper, dock ställer vi oss kritiska till 

varför poesin inte prioriteras på samma sätt.  

 

I bakgrunden framhåller Heard (2007) att dikter kan integreras i olika ämnen. Heard (2007) 

teori styrks genom Carver och Greggs (2007) studie då resultatet visar att dikter kan vara 

ett kraftfullt sätt att introducera olika ämnen. Vilka metoder som fungerar bäst och ger bäst 

resultat kan vara svårt att svara på. Däremot visar studiens resultat att genom att undervisa 

i poesi gynnas språkmedvetenhet, elevers kreativitet och uttryck samt den egna identiteten 

(Carver & Gregg, 2007; Cronmiller, 2007; Elster, 2010; Elster & Hanauers, 2002; Stange 

och Wyant, 2008). Enligt styrdokumenten ska elever få utveckla olika uttrycksformer och 

stimuleras genom kreativa arbetssätt (Skolverket, 2016). Genom medvetna val och 

kreativa arbetssätt där eleverna får använda sin fantasi och uttrycka sig fritt visar vår studie 

på goda resultat. Det är alltså inte bara språkmedvetenheten och elevers kreativitet och 

uttryck som gynnas utan som Stange & Wyant (2008) visar utvecklas den egna identiteten. 

När eleverna fick ta del av undervisning i poesi förbättrades elevers uppförande och 

beteende gentemot varandra. Resultatet visade att elevers förmåga i att fatta beslut och 

förstå konsekvenser av sina handlingar förbättrades, vilket också överfördes till deras 

vardagliga handlingar. I styrdokumenten står det att poetiska texter ska behandla 

människors erfarenheter och upplevelser, vilket får elever att se andra perspektiv än sitt 

eget (Skolverket, 2016). 
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Under utbildningen har vi tagit del av kurser som beskriver olika samhällsnormer 

och sociala konstruktioner. Styrdokumenten framhåller vikten av könsneutral 

undervisning där det ska finnas utrymme för att utveckla förmågor och intresse oberoende 

av könstillhörighet (Skolverket, 2016). Resultatet visar att normen säger att pojkar bör ha 

en negativ inställning till poesi. Det framkommer att pojkar avstår från poetiska inslag på 

grund av vad som förknippas med deras maskulinitet (Hawkins & Certo, 2014). Hawkins 

& Certo (2014) och Hanratty (2012) beskriver hur elevers uppfattning kring poesi 

förändras när de få ta del av poesi på ett sätt som inte upplevs begränsat. De beskriver hur 

poesi oftast förknippas med en definition som uppfattas som kvinnlig. Resultatet fastställer 

att attityden till poesi förändras då elever upptäcker dess variation och möjligheter 

(Hawkins & Certo, 2014). I styrdokumenten står det skrivet att de krav och förväntningar 

som ställs på elever ska vara så lika som möjligt så att vad som förknippas med manligt 

och kvinnligt utmanas (Skolverket, 2016). Vi tolkar och tror att om könsroller utmanas 

kommer en positivare attityd till poesi att skapas. Genom att återkoppla till frågan vi 

tidigare ställt om varför poesi inte används i samma utsträckning som andra texttyper, gör 

vi ytterligare en analys på aspekten. I vår bakgrund framgår det att lärare ställer sig kritiska 

till om barn kan skriva poesi (Heard, 2007; Wolf, 2004). Både Wolf (2004) och Heard 

(2007) har teorier om att poesiundervisningen är styrd med förutbestämda frågor och svar. 

Utifrån den forskning vi har analyserat har vi inte hittat något som styrker detta. Utifrån 

den undersökning som Wolf (1995) gjorde visade resultatet att okunskap, fördomar och 

tidsbrist är det största problemet när de gäller poesiarbete i skolan, trots att lärare ställde 

sig positiva till poesiarbetet och tyckte att det var viktigt. Vi menar att det finns ett samband 

mellan elevers förväntningar på ämnet och lärares tankar om ämnet. Om vi kopplar till 

dessa tankar till styrdokumenten ska undervisningen intressera och stimulera varje elev 

(Skolverket, 2016). Vi tror att lärare är medvetna om elevers attityd och i kombination med 

att de känner okunskap om ämnet uteblir undervisningen. Vi har en uppfattning om att 

lärares okunskap skapar osäkerhet vilket i sin tur leder till att de inte tar sig ann 

''utmaningen'' att försöka påverka elevers attityder.  Det som både bakgrunden (Heard, 

2008) tar upp och resultatet (Lambirth et al., 2012) fastställer är att lärare inte behöver vara 

experter i poesi men det är viktigt att de känner en trygghet i att undervisa i ämnet. Med 

utgångspunkt i resultatet har vi funderingar om elever i F-3s syn på poesi. Vi tänker att 

attityderna har sitt ursprung i normer och vi ser poesin som ett verktyg för att förändra 

normen inte bara i utan också utanför skolan. Efter att i vår litteraturstudie ha tagit del av 

forskning tror vi inte att problemet ligger hos de yngre eleverna. Vi menar att när lärarna 
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väljer att avstå från poesi förstärks den stereotypa attityd som redan finns gentemot genren. 

Avslutningsvis, för att poesi inte ska bli ett fortsatt missgynnat ämne i skolan funderar vi 

på om och hur attityder och därigenom normer kan påverkas genom poesiundervisning. 

Om vi synliggör poesin och ger den möjlighet att ta plats i klassrummet redan i årskurs F-

3 tror vi att de resultat denna litteraturstudie har visat kommer att synas i undervisningen. 

 

Genom denna litteraturstudie har vi fördjupat vår kunskap om vad poesin bidrar med att 

utveckla i elevers språkmedvetenhet, identitet och kreativitet samt vilka attityder som 

påverkar poesiarbetets roll i skolan. Genom studiens resultat har dess syfte och 

frågeställningar besvarats. Vi har skapat en uppfattning om vad som krävs av lärare för att 

utforma en undervisning där poesin får ta plats. Genom att ta del av forskning och dess 

resultat kan vi se vilken potential poesin har och vilka metoder och arbetssätt som kan vara 

användbara i undervisningen för elever i årskurs F-3. Vi tror att när läraren applicerar en 

positiv attityd, frihetskänsla, varierande och kreativa förutsättningar skapas en glädje kring 

arbetet. Attityderna måste utmanas och förändras, för att dom ska göra det krävs att poesin 

inte uteblir utan att den får ta en lika stor plats i skolan som andra texttyper gör. Denna 

litteraturstudie är relevant för vår framtida lärarprofession samt intressant för verksamma 

lärare för att uppmärksamma poesins genre och texttyp. Vi ser att det finns ett behov av 

ytterligare forskning, framför allt inom Sverige. Vid fortsatt forskning, till det framtida 

examensarbetet, vore det intressant att undersöka någon av Wolfs (2004) teorier och 

undervisningsförslag och hur de fungerar i praktiken. Vi skulle även tycka det vara 

intressant att undersöka poesiarbete utifrån ett genusperspektiv.  
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Land 
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Syfte Design 
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Resultat Publikationstyp 

Bryant, P. E., Bradley, 
L. L., Maclean, M., & 
Crossland, J. (1989). 
Nursery rhymes, 
phonological skills 
and reading. Journal 
of Child Language 
England 
Google Scholar 

Syftet med studien är att 
stärka hypotesen om 
sambandet mellan 
barnkammarrim och barns 
senare språkutveckling.  

Longitudinell studie. 
64 barn. 
 

 

Resultatet visade att det 
finns ett samband mellan 
barns tidigare 
erfarenheter om 
barnkammarrim och 
deras språkutveckling.  
Rim gör det lättare för 
barn att stava till ord då 
de hör stavelser i orden. 

Tidskriftsartikel 

Carver Sekeres, D., & 
Gregg, M. Poetry in 
third grade: Getting 
started.  
The Reading Teacher 
(2007). 
USA 
ERIC 
 

Syftet var att visa hur man 
med hjälp av poesi kan 
undervisa och vad det kan 
leda till. 

Årskurs 3 
18 elever.  
13 ’’struggeling readers’’. 

Eleverna känner en 
självsäkerhet när de läser 
dikter.  

Eleverna får lättare att 
skapa en förståelse.  

Flera definitioner av 
samma ord.  

Bidrar till att elever lättare 
formar idéer, fantasi och 
argument. 

Tidskriftsartikel 

Certo, J. 
L., & Hawkins, L. K. 

Poesi ses som ett 
missförstått ämne i skolan 

20 stycken pojkar från 
årskurs 4 och 5. 

Resultatet visar att det 
går att skapa en god 

 Tidskriftsartikel 
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(2014) It’s something 
that I feel like writing, 
instead of writing 
because I’m being 
told to: elementary 
boys’ experiences 
writing and 
performing poetry. 
Pedagogies: An 
International Journal 
USA 
ERIC 

och speciellt av pojkar. 
Pojkar anses ha en ovilja att 
ta sig ann poesiarbete. Den 
negativa attityden tros 
komma från missuppfattning 
om vad poesi verkligen är.  

Undersökning höll på 
under en 4-veckors 
period.  
Intervjuer, 
videoinspelningar och 
analysering av arbetet 
från klassrummet.  

klassrumsmiljö där pojkar 
är villiga att ta sig ann 
poesiarbete.  

Pojkar upplever en 
känsla av frihet och 
tycker om att kunna välja 
fritt om vad de vill skriva 
om. 

Cronmiller, S. 
(2007). Essential poet
ry: Activating the imag
ination in the 
elementary 
classroom. Journal for 
Learning through the 
Arts 

USA  
ERIC 

Syftet är att se om poesi har 
någon plats i grundskolan. 
Kan läsa och skriva poesi ge 
eleverna i grundskolan 
verktyg för fantasi. 

Lärare som undervisar 
poesi i åk 3. Analyserar 
elevexempel i åk 3-4-5. 

Utvecklar fantasi och 
stärker elevers förståelse 
för språket. 

Eleverna blir mer aktiva 
och intresserade. 

Korrekthet. 

Tidskriftsartikel 

Elster, C. A. 
’’Snow on My 
Eyelashes’’: 
Language Awareness 
through Age-
Appropriate Poetry 
Experiences.  
YC Young Children 
(2010) 
USA 
ERIC 

Syftet är att utforska värdet 
av poetiska erfarenheter för 
att främja elevers 
språkmedvetenhet. 
Tillsammans med fonetisk 
medvetenhet som en del av 
inlärningsprocessen 

Utifrån två 
klassrumslärares 
erfarenheter. 

Resultatet visat att barn 
bygger upp sin förståelse 
för skriftspråkets delar 
och anknytningarna till 
det talade språket genom 
uppmärksamhet till ljud 
och stavelser samt ords 
betydelse 

Tidskriftsartikel 
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Elster, C. A. & 
Hanauner. Voicing 
Texts, Voices around 
Texts: Reading 
Poems in Elementary 
School Classrooms. 
Research in the 
Teaching of English 
(2002) 
USA 
ERIC 
 

Syftet är att systematiskt 
dokumentera och se på vilka 
sätt lärare delar poetiska 
texter med sina elever.  

3 olika grundskolor. 
10 olika klassrum.  
Ålder 5-9år.  
 

Resultatet visar att 
läsning, upprepad 
läsning, skrivning och 
samtal kring poesi 
främjar unga läsares 
språkmedvetenhet. 
 

Medvetenhet kring 
språkets form och 
funktion.  
Ordförrådsutveckling 

Tidskriftsartikel 

Faver, S.  
Repeated Reading of 
Poetry Can Enhance 
Reading Fluency. 
The reading Teacher 
(2008) 
USA 
ERIC 

Syftet var att se hur 
upprepad läsning ger läsflyt. 
Hur läsning av poesi är 
effektivt för elever vars 
läsnivå är mellan åk 1-3. 

Analyserat material efter 
att ha undervisat i en åk 2 

Läsflyt, läsförståelse. 

Självförtroende. 

Tidskriftsartikel 

Hanratty, B. (2012). 
Poetry and Gender: A 
Comparative 
Evaluation of Boys’ 
and Girls’ Responses 
to Poetry at Key 
Stage 4 in Northern 
Ireland. Research 
Papers in Education 
Irland 
ERIC 

Syftet är att göra en 
jämförelse mellan flickor och 
pojkars attityder och svar 
om poesi.  

200 elever. 
Fem skolor, två 
pojkskolor, två flickskolor, 
en samkönad skola.  
Elever mellan 14-16år.  

Resultatet visade att 
elever upplever poesi 
som något negativt.  

När eleverna fick ta del 
av poetiska texter visade 
de intresse. 
Men slutsatsen visar att 
den genrella 
uppfattningen är negativ 
är negativ och könsroller 
står i fokus. 

Tidskriftsartikel 



 

4 
 

 

Lambirth, A., & Smith, 
S., & Steel, S. 
''Poetry is happening 
but I don’t exactly 
know how’’: Literacy 
Subject Leaders’ 
perceptions of poetry 
in their primary 
schools. Literacy 
(2012). 
England  
ERIC 

Syftet är att visa hur det är 
att undervisa i poesi i 
grundskolan och vilka 
framgångar det kan ha 

10 lärare 
Kvalitativ studie 
Resultat från skolor med 
varierande bakgrunder 

Lärares olika attityder till 
lyrikarbete.  

Stress, skjuts åt sidan, 
utelämnat ämne.  

Kunskap i ämne ger ökat 
självförtroende och 
glädje.  

Persoligt intresse 

Tidskriftsartikel 

Stange, T. V., 
& Wyant, S. L. 
Poetry proves to be 
positive in the primary 
grades. Reading 
Horizons(2008).  
USA 
ERIC 

Syftet är att visa att läsa, 
skriva och ha ett gott 
uppförande är viktigt i lägre 
årskurser. 

En lärare i åk 2, ett 
klassrum med 18 elever, 
8 pojkar, 10 flickor. 
Lärares egna 
observationer och 
erfarenheter. 

Lyrikens potential 
påverkar elevers läs- och 
skrivinlärning. 

Utvecklar elevers 
vokabulära förmåga. 

Påverkar självförtroende, 
självkänsla samt lär sig 
hur man är som 
medmänniska. 

Tidskriftsartikel 

Wolf, L. (1999). Som 
barn är man alltid 
diktare  
(Rapport nr. 3). 
Härnösand: 
Mitthögskolan, Institut
ionen för kultur och 
humaniora. 
Sverige 
SweSub 

Syftet är att visa och 
diskutera varierande 
aspekter av poesi i svensk 
undervisning sedan 1840-
talet.  
Vidare är syftet är visa 
lärares uppfattning kring 
poesi. Det tredje syftet är att 
spegla hur elever värdera 
och bedömer poesi. 

Enkätundersökningar av 
olika slag. 

Iaktagelser 
 

Resultatet visar att lärare 
tycker poesiarbete i 
skolan är viktigt, samt att 
elever läser och skriver 
poesi. 

Lärare anser sig själva 
kunna för lite. 

Elever i lägre åldrar 
fäster sig vid dikters 
stämning och innehåll 
medan äldre elever 

Rapport 
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föredrar personlig 
anknytning. 
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