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ABSTRACT 
_______________________________________________________________________ 
Anna Bertilsson, Anna Norman  

Poetiska texter i undervisningen, förskoleklass till årskurs 3 – En litteraturstudie om 
hur poetiska texter i undervisningen kan användas för att utveckla elevers läsflyt och 
stimulera elever med lässvårigheter.  
Poetic texts in teaching, preschool class to grade 3 - A literature study of how poetic 
texts in the education can develop students' reading fluency and invigorate students with 
reading difficulties.     

         Antal sidor: 22 
_______________________________________________________________________ 
The purpose of this literature study is to illustrate how poetry can be taught in elementary 
school years, where learning how to read is a priority. Reading fluency has previously been 
an underestimated factor in reading education. However, this study shows the importance 
of reading fluency, which is particularly emphasized for students with reading difficulties. 
Furthermore, the study has shown that poetry is a favorable tool for developing pupils' 
reading fluency and can be motivational for pupils with reading difficulties as these texts 
have a short but content rich format. Socio-cultural theory is the basis for the analysis of 
the material. The material examined in this literature study are scientific articles and a 
dissertation.  
 
The result shows that poetry in teaching are favorable on several levels. Students' reading 
fluency can be developed through repeated reading of poetry as this genre is made to be 
presented orally with empathy and expression. Furthermore, the results showed that 
students with reading difficulties found increased motivation to read poetry as teachers 
easily can adapt to the students’ level. Other benefits of using poetry in teaching can be 
found in cross curricular work and when developing students’ ethical, intercultural 
understanding and critical thinking. When teaching poetry, the majority of the articles 
emphasize the importance of the teacher's role in modeling and supporting students 
through scaffolding. Language learning through poetry should be made into a social and 
fun activity.  
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1 Inledning  
Som blivande lärare i förskoleklass till årskurs 3 har vi det kanske viktigaste uppdraget, lära 

barn att läsa. För de flesta barn blir läsning en naturlig process utan större hinder medan det för 

andra blir problematiskt. För elever med lässvårigheter är det avgörande med en kunnig lärare 

och välplanerade lektioner (Zimmerman, Rasinski, Was, Rawson, Dunlosky, Kruse & Nikbakht 

2019, s.70). Rasinski, Homan och Biggs (2009, s.203) framhåller att för elever med 

lässvårigheter är repeterad läsning en effektiv metod för att utveckla läsflyt. De menar att 

poetiska texter är gynnsamma då de kan individanpassas och är ämnade för muntlig 

framställning.  

 

Muntlig framställning såsom sånger och sångtexter var något vi upplevde som lustfullt, 

engagerande och inspirerande redan under vår tidiga skolgång. Det var först på högskolan efter 

föreläsningar om poesi, då vi fått kännedom om poeten Georgia Heard, som ytterligare ett 

intresse väcktes för dikter. Poetiska texter nämns i det centrala innehållet för svenskämnet i 

årkurs 1–3 (Skolverket, 2018b, s.253). Vi blev intresserade av att undersöka vilken betydelse 

för språkutvecklande arbete poetiska texter har i årskurs F-3. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi uppmärksammat att poetiska texter användes mycket sällan i syfte att utveckla 

läsflyt och förståelsestrategier. Vi upplever att de fåtal tillfällen som rim, ramsor, dikter eller 

sånger använts har eleverna engagerats oavsett kunskapsnivå. Som blivande lärare föreställer 

vi oss att årskurserna F-3 vore en ideal miljö att stödja elevers läsutveckling med sånger och 

rytmik. Genom arbete med autentiska texter som genomsyras av språklig kreativitet får eleverna 

tillägna sig kopplingen mellan ljud och bokstav, utöka sitt ordförråd samt träna lässtrategier.  

 

Denna litteraturstudie baserar sig främst på internationella källor då svensk forskning inom 

området är begränsad. Vi har avgränsat oss från förskoleklass till årskurs 3, då dessa årskurser 

är relevanta för vår kommande yrkesroll.  
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet med litteraturstudien är att belysa hur poetiska texter i förskoleklass till årskurs 3 kan 

användas i undervisningen. Vidare undersöks om elever med lässvårigheter kan stimuleras med 

poetiska texter.  

Med utgångspunkt i syftet har vi formulerat följande mer konkreta frågeställningar: 

• På vilka sätt kan poetiska texter användas i undervisningen?  

• På vilka sätt kan poetiska texter utveckla elevers läsflyt? 

• Hur kan arbetet med poetiska texter stimulera elever med lässvårigheter?  
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3 Bakgrund  
I detta avsnitt definieras relevanta begrepp utifrån syfte och frågeställningar. Inledningsvis 

definieras begreppet Poetiska texter (3.1). Därefter presenteras begreppet The Simple View of 

Reading och läsflyt under rubriken Definition av läsning (3.2), sedan presenteras orsaker till 

lässvårigheter (3.3) därefter relevanta teorier (3.4) slutligen ges en kortfattad beskrivning av 

styrdokument (3.5).  

3.1 Poetiska texter   
Under följande rubriker definieras begreppet poetiska texter (3.1.1) och poetiska texter i 

undervisningen (3.1.2) vilka är relevanta för samtliga frågeställningar.  

3.1.1 Definition av poetiska texter  

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 nämns poetiska texter som; rim, ramsor, sånger och 

lyrik (Skolverket, 2018b, s. 253). Följande begrepp kommer nu att definieras. Rim härstammar 

från franskans rime och kännetecknas av att det finns en ljudöverensstämmelse i ordet. Inleds 

ordet med en överensstämmelse kallas det allitteration, i mitten kallas det för assonans och om 

ordet avslutas med en överensstämmelse kallas det för slutrim (Nationalencyklopedin, u.å.3). 

En ramsa är en rytmisk text som inte behöver ha ett sammanhang, målgruppen för ramsor är 

oftast barn (Nationalencyklopedin, u.å.2). En sång är att med sin röst förmedla en text genom 

rytm och musik (Nationalencyklopedin, u.å.4). Lyriken härstammar från antikens Grekland och 

är en av litteraturens grundformer tillsammans med epik och drama. En mer övergripande term 

som innefattar lyrik, dramatik och epik är poesi. Lyrik kännetecknas av att det oftast är korta 

innehållsrika texter som kan följa en viss rytm eller mönster (Nationalencyklopedin, u.å.1). 

Poetry är den engelska termen för lyrik.  

3.1.2 Poetiska texter i undervisningen  

Wolf (2004, s. 31) lyfter fram vikten av att barn i förskoleåldern får ta del av rim och ramsor 

då det gynnar den tidiga läsutvecklingen. Han menar att när barn får erfarenhet av allitteration 

och slutrim så bidrar detta till fonologisk medvetenhet. Vidare lyfter Wolf (2004, s.27–28) fram 

ett flertal argument för att använda lyrik i undervisningen som att det främjar språkutvecklingen 

och utvecklar elevernas emotionella sida samt deras fantasi. Lyrikens rytm och rim bidrar till 

elevernas läs och skrivutveckling och har en betydelsefull roll i elevers motivation, då den av 

många upplevs som rolig och trevlig att ta till sig (Wolf, s.27–28).  
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3.2 Definition av läsning  
Under följande rubriker definieras The Simple View of Reading (3.2.1) och Läsflyt (3.2.2). 

Följande begrepp är relevanta för frågeställningen: På vilka sätt kan poetiska texter utveckla 

elevers läsflyt? 

3.2.1 The Simple View of Reading  

The Simple View of Reading är en teoretisk modell i form av en ekvation för att bli en god 

läsare; läsning = avkodning x förståelse (x motivation). Ekvationen förklarar att god läsförmåga 

innebär att både kunna läsa med god avkodning samt språklig förståelse (Gough & Tunmer, 

1986, s.6–7).  

 

Den första faktorn i ekvationen menar Elbro, Fridolfsson, Herkner och Häggström (2018, s. 35) 

är avkodning, en förutsättning för att behärska avkodning är fonologisk medvetenhet. Forskarna 

menar att fonologisk medvetenhet innebär att det finns en förståelse för att ord består av ljud 

samt att det finns en förståelse för rim, fonem och stavelser. Det behövs även förståelse för hur 

bokstäverna kan länkas samman till ord. Detta kallas alfabetisk avkodning. Slutligen behövs en 

automatiserad avkodning vilket innebär att läsaren avkodar ortografiskt och alfabetiskt vid 

behov (Elbro et al., 2018, s. 35). Den andra faktorn i ekvationen är språkförståelse. Förståelse 

för texter bygger läsaren kontinuerligt upp genom att aktivera sin bakgrundskunskap. Läsaren 

anpassar sin läsning efter textens struktur och har strategier för att tolka innehållet (Persson, 

2018, s. 163). När de båda faktorerna i ekvationen är utvecklade till den grad att de är 

automatiserade menar Gough och Tunmer (1986, s.7–8) att en person kan läsa.   

3.2.2 Läsflyt  

Läsflyt är en viktig komponent för att utveckla god läsförmåga. Trots detta beskrivs läsflyt som 

en grundläggande del i läroplanen som inte ansetts vara betydelsefull (Rasinski et al., 2009, s. 

193; Zimmerman et al., 2019, s.71). Att eleverna har tillägnat sig läsflyt är dock ett krav som 

ställs i slutet på årskurs 3 i den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018b, s.258). 

Carver och Gregg (2008, s.4–5) beskriver att läsflyt kännetecknas av att eleven kan läsa okända 

ord med exakt avkodning, med helordsläsning samt ha en god prosodi. Zimmerman et al. (2019, 

s.73–74) stödjer ovanstående formulering om läsflyt och tillägger att prosodi är en kritisk 

komponent i att läsa flytande och att läsflyt är när eleven kan läsa ord i en text utan ansträngning. 

Rasinski et al. (2009, s.193) belyser att i tidigare läsforskning har läsflyt varit en bortglömd 

faktor. Undersökningsfokus har främst varit att undersöka precisionen i elevers 
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ordavkodningsförmåga, inte att kontrollera om de kan avkoda på ett snabbt och effektivt sätt. 

De menar att de undervisningsprogram som används har ett litet fokus på direkt eller indirekt 

undervisning i läsflyt. 

3.3 Lässvårigheter  
Under ovanstående rubrik definieras begreppet lässvårigheter vilket är relevant för 

frågeställningen: Hur kan arbetet med poetiska texter stimulera elever med lässvårigheter? 

 

Det finns olika tänkbara orsaker till att personer utvecklar lässvårigheter. Wengelin och 

Nilholm (2017 s. 117) beskriver tre möjliga orsaker till lässvårigheter. Den första orsaken är 

biologisk, och med detta menas intellektuella funktionsnedsättningar eller hörselskador som 

kan bidra till svårigheter att lära sig läsa. Även en diagnos som ADHD kan skapa problem med 

läsinlärningen. Wengelin och Nilholm (2017 s.87–88) lyfter dyslexi som en orsak till 

lässvårigheter. Begreppet dyslexi innebär att personen i fråga har svårigheter med den tekniska 

sidan av läsningen, vilket innebär att avkoda. Detta innebär att individen har svårt att läsa ut 

orden korrekt och med god hastighet. Vidare beskriver de att det är svårt att fastställa om en 

person har dyslexi då det finns vetenskapliga brister i att identifiera begreppet. Wengelin och 

Nilholm (2017, s. 120) beskriver att den andra orsaken är demografiska skillnader. Barn har 

olika bakgrund vad gäller social och språklig miljö. Barn med högutbildade föräldrar har oftast 

bättre betyg än barn med lågutbildade föräldrar. Hemmet är en viktig del av barns 

förutsättningar för att lära sig läsa. Den tredje orsaken till läs och skrivsvårigheter kan ligga i 

själva undervisningen. En bristfällig undervisning kan leda till att elever inte utvecklar god läs 

och skrivförmåga. Därför är tidiga och välplanerade insatser i den tidiga läsinlärningen 

betydelsefulla för att kompensera för de elever som ligger i riskzonen (Wengelin & Nilholm, 

2017, s.121).  

 

Rasinski, Rupley, Paige och Nichols, (2016, s.164–165) menar att det finns två kritiska 

komponenter gällande den tidiga läsinlärningen. Dessa är fonologisk medvetenhet och läsflyt. 

De skriver att avkodningen är en kritisk faktor för att komma till den nivå som krävs för att 

läsningen ska bli automatiserad och flytande. Detta anser även Carver och Gregg (2008, s.5) de 

menar att elever med lässvårigheter får kämpa mer med avkodning och ordigenkänning vilket 

i sin tur gör att även prosodin blir lidande. Rasinski et al. (2009, s.193) skriver att läsflyt är en 

framträdande faktor när det gäller elevers bristande läsförmåga. Rasinski et al (2016, s.164) 

framhåller att tidigare ansågs inte läshastighet och läsflyt vara något problem så länge eleven 
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förstod innehållet. Senare forskning har däremot pekat på att långsam läsning utan flyt inte ska 

ignoreras. För dessa läsare tar uppgifter så mycket längre tid att slutföra och det kan påverka 

läsförståelsen.  

3.4 Teorier  
Grundaren av den sociokulturella teorin var Lev Semenovich Vygotskij (1896–1934). Han 

myntade begreppet den proximala utvecklingszonen. Begreppet är av stor betydelse för 

undervisning då det innebär att eleven kan klara av en uppgift som ligger ovanför dennes 

förmåga med stöttning av läraren eller annan elev som befinner sig på en högre nivå (Imsen, 

2006, s. 316–318). Jerome Bruner (1983–2016) blev influerad av Vygotskijs begrepp om den 

proximala utvecklingszonen och skapade därför en egen teori med begreppet scaffolding. 

Scaffolding innebär att läraren inledningsvis har en betydande roll då denne modellerar samt 

stöttar eleven i dennes lärande. Under lärandets gång lämnar läraren successivt över ansvaret 

till eleven då syftet är att eleven slutligen ska lösa uppgiften på egen hand (Fleer, 1990, s. 114–

115).  

3.5 Styrdokument  
Skolan och förskolan skall präglas av de demokratiska värden som framhålls i skollagen 

(2010:800) vilka är att alla människor är lika mycket värda och ingen får utsättas för kränkande 

behandling. Vidare skall skolan skapa sammanhållning där pojkar och flickor är jämställda och 

deras frihet och integritet beaktas (Skolverket, 2018b, s. 5; Skolverket, 2018a, s. 5). Redan i 

förskolans läroplan LPFÖ 98 (Skolverket, 2018a, s.8) betonas vikten av att utveckla barnets 

språkliga förmåga samt att barnet skall ges möjlighet att kommunicera genom olika estetiska 

uttrycksformer såsom musik och sång. Förskoleklassens läroplan betonar vikten av att eleverna 

får uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer men även få lyssna till, samtala om och skriva 

olika typer av texter. Det som uttrycks gällande poetiska texter i det centrala innehållet för 

förskoleklassen är rim och ramsor (Skolverket, 2018b, s. 21–22). I kursplanen för svenska 

gällande årskurs 1–3 står skrivet att eleven skall få uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer 

och en av de förmågor eleven skall utveckla är sin läsförmåga. I det centrala innehållet för 

årskurs 1–3 beskrivs att eleven skall arbeta med poetiska texter såsom rim, ramsor, sånger och 

lyrik (Skolverket, 2018b, s. 252–253).  
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4 Metodavsnitt  
Metoden som används för denna uppsats är en litteraturstudie, vilket innebär att tidigare 

forskning inom området studeras och sammanställs. Nilholm (2017, s.15) beskriver att skälen 

till att genomföra en litteraturstudie är att bidra med vetenskapliga rön samt att undersöka vilken 

kunskap som redan beforskats inom det angivna området. Detta för att undvika återupprepade 

forskningsresultat. I följande avsnitt presenteras hur informationssökningen utförts, 

Informationssökningen (4.1). Därefter presenteras urvalsprocessen Urval (4.2) slutligen 

beskrivs materialanalysen under Materialanalys (4.3).  

4.1 Informationssökning  
För att få en överblick över det tänkta området söktes material i ett flertal olika databaser både 

nationella samt internationella för att inte undgå relevant material. De databaser som använts 

för informationssökningen är PRIMO, Jönköpings Universitys databas som publicerar 

publikationer såsom böcker, artiklar och uppsatser. Den nationella databasen SWEpub, 

publicerar vetenskapliga artiklar samt konferensbidrag från svenska lärosäten. Educational 

Resource Information Center (ERIC) EBSCO och ProQuest, är båda internationella databaser 

som inriktar sig mot ett pedagogiskt innehåll. Ytterligare en internationell databas som använts 

är PsycINFO som har ett psykologiskt innehåll.  

 

Östlundh (2017, s.61) beskriver informationssökningen som en process som kan indelas i två 

steg, den inledande och den egentliga informationssökningen. I den inledande fasen görs en 

översikt över forskningsområdet medan den egentliga informationssökningen är den mest 

omfattande i vilken det slutgiltiga materialet väljs ut. I den inledande fasen för detta arbete 

söktes brett för att skanna av det tänkta området och sätta det i relation till frågeställningarna. 

Då poetiska texter innehåller ett flertal olika begrepp användes ett flertal sökord. De sökord 

som användes var följande; poesi och läsförståelse, poetiska texter, barn, läsinlärning, lyrik, 

läsutveckling, poetry, reading comprehension, grade 1, struggling readers, nursery rhymes, 

language rythm, rhyme, reading difficulties, remedial reading, reading ability, reading failure, 

reading diagnoses, elementary school, elemenatary education och repeated reading. Det visade 

sig i tidigt skede att svensk forskning inom området poetiska texter och läsförståelse var 

begränsad. Därav är majoriteten relevanta artiklar inom området från internationella databaser. 

En närmare presentation av materialet som valts ut från den egentliga informationssökningen 

presenteras under 4.2 i tabellform.  
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Tabell 1 Inledande informationssökning  

Databas  Sökord  Träffar  

Primo  Poesi AND läsförståelse Inga  

 Poetry AND” reading 
comprehension” AND” primary 
school” AND” struggling 
readers”  

31 peer reviewed 

Poetry AND” reading 
comprehension” AND” grade 
1” AND” struggling readers” 

25 peer reviewed  

SwePub  Poesi AND läsförståelse  Inga  

 Poetiska texter* barn*  2 träffar  

Poetiska texter AND 
läsinlärning  

Inga  

Poesi AND barn  7 peer reviewed 

Lyrik AND barn  5 peer reviewed  

Lyrik AND läsutveckling  Inga 

Poetry AND reading 
comprehension AND grade 1 
AND struggling readers  

2 peer reviewed  

Eric EBSCO  Poetry AND reading 
comprehension AND grade 1  

6 peer reviewed  

Poetry AND repeated reading  9 peer reviewed  

Thesaurus Poetry OR nursery rhymes OR 
language rythm OR rhyme  

7843  

Thesaurus  Reading difficulties OR 
remedial reading OR reading 
ability OR redaing failure OR 
reading diagnoses  

15 869  

Thesaurus Elementary school OR 
elementary education OR 
elementary school students  

149 370 

Thesaurus S1 AND S2 AND S3  22 peer rewiewed  

ERIC ProQuest  Poetry* reading skills* grade 
1* struggling readers*  

4 peer rewiewed  

PsycINFO Poetry* reading skills* grade 1* 

struggling readers*  

2 peer rewiewed  

Kedjesökning   3  

 

4.2 Urval  
Då sökningen var specifik ledde det till att sökträffarna var begränsade. För att säkerställa 

vetenskapligheten i artiklarna förvaldes peer reviewed i samtliga sökningar. För att finna 

relevanta artiklar lästes titel, sammanfattning, nyckelord samt slutledning. En del av materialet 

hittades genom kedjesökning i relevanta referenslistor. De artiklar som exkluderades var 
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irrelevanta för åldersgruppen eller hamnade utanför vårt primära fokus. De artiklar som 

inkluderades innehöll nyckelorden struggling readers, reading comprehension, poetry, rhymes 

och elementary school.  

Tabell 2 Egentlig informationssökning  

Författare Titel  Publikationstyp Årtal  Land  

Bryant, P.E., 
MacLean, M., 
Bradley, L.L., and 
Crossland, J. 
 

Rhyme and Alliteration, 
Phoneme Detection and 
Learning to Read 
 

Tidskriftsartikel 1990 

 

United 

Kingdom 

Nilsson, I.   
 

Krakel spektakel, hör 
hur det låter! Studier I 
Lennart Hellsings 
språkvärld 
 

Doktorsavhandling  2001 Sverige  

Carver Sekeres, 
D., & Gregg, M. 
 

Poetry in third grade- 
Getting started 
 

Tidsskriftsartikel 2007 United States 

Carver, Sekeres, 
D., & Gregg, M. 
 

The Stealth Approach: 
Geography and Poetry  
 

Tidsskriftsartikel  2008 United States 

 

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

Poetry Proves to be 
Positive in the Primary 
Grades 
 

Tidskriftsartikel  2008 United States  

Wilfong, L.G  

 

Building Fluency, 
Word-Recognition 
Ability, and Confidence 
in Struggling Readers: 
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4.3 Materialanalys  
I materialanalysen presenteras vårt urval. När materialet valts ut inleddes analysen med att 

färgkoda utifrån det syfte samt frågeställningar som valts ut för arbetet. De kategorier som 

eftersöktes var; poetiska texter i undervisningen, lässvårigheter samt läsflyt. Under analysen 

eftersöktes olika aspekter såsom likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. Förutom de 

ovan nämnda kategorierna eftersöktes även vilken teori forskarna grundade sig på. Artiklarna 

bearbetades först individuellt för att få kunskap om ämnet. Därefter diskuterades materialet 

tillsammans för att få en likvärdig syn. För att få överblick över det analyserade materialet 

användes en matris vilken återfinns i bilagan. Materialet består av nio internationella 

vetenskapliga artiklar med ursprung från främst USA och England, samt en svensk avhandling. 

Materialet behandlar poetiska texter i undervisningen, hur de kan stimulera elever med 

lässvårigheter och hur poetiska texter kan utveckla elevers läsflyt. 

5 Resultat  
I följande avsnitt sammanställs och presenteras resultatet av vårt analyserade material. Vi har 

valt att kategorisera materialet utifrån olika teman, vilka beskrivs under följande rubriker: 

Poetiska texter i undervisningen (5.1) Poetiska texter och elever med lässvårigheter (5.2) Att 

utveckla elevers läsflyt med poetiska texter (5.3)  

5.1 Poetiska texter i undervisningen  
Under följande rubriker besvaras frågeställningen: På vilka sätt kan poetiska texter användas i 

undervisningen? Tidig läsutveckling (5.1.1) Muntlig framställning (5.1.2) Värdegrundsarbete 

(5.1.3)  

5.1.1 Tidig läsutveckling  

Carver och Gregg (2008, s. 3–5) diskuterar de fem förmågor som läsning bygger på; fonologisk 

medvetenhet, avkodning, läsflyt, ordförråd samt läsförståelse och hur dessa kan utvecklas 

genom poesi. De skriver att när poeten använder vanliga ord på ett ovanligt vis utvecklas 

elevernas språkliga förmåga. Rim, rytm och repetition av dikten gör att ordinlärningen blir 

effektiviserad (Carver & Gregg, 2008, s.8–9). Rasinski et al. (2016, s.169) beskriver att 

användning av poesi i undervisningen skall vara en lustfylld och avslappnad aktivitet som bidrar 
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till att upptäcka språket samtidigt som det utvecklar fonetisk kunskap hos eleverna. De skriver 

att läsning av kända och familjära dikter som innehåller rim kan göra eleverna mer medvetna 

om rimmande ord. Carver och Gregg (2008, s.8–9) menar att poetiska texter i undervisningen 

kan användas på flera sätt. Fonologisk medvetenhet kan tränas på ett lekfullt sätt genom att 

läraren använder sig av en dikt och frågar eleverna hur många ord det finns i en viss mening, 

hur många ljud som hörs samt dela upp ord i stavelser.  Detta i sin tur bidrar till att överföra 

denna kunskap till andra ord som rimmar. Vidare skriver Carver och Gregg (2008, s.8–9) att 

diktläsning ökar ordförrådet hos eleverna. Även Stange och Wyant (2008, s.206) håller med om 

att poetiska texter är ett gynnsamt redskap för att utveckla elevernas ord samt 

begreppsförståelse. Rasinski et al. (2016, s.171) har liknande förslag på hur undervisningen 

med poetiska texter kan se ut. Ett förslag de ger är att presentera en ändelse av ett ord 

exempelvis ay. Eleverna får i uppgift att komma på så många ord som möjligt som slutar på 

denna ändelse exempelvis; day, play, say och så vidare. Därefter presenterar läraren orden i en 

rimmande dikt. Läraren och eleverna läser tillsammans medan läraren pekar på orden. Att 

arbeta med repeterad läsning med dikter, rim och ramsor skapar flyt i läsningen. Rasinski et al. 

(2016, s.170) uttrycker att elever som inte tillåts utforska poetiska texter missar att uppleva det 

vackra i språket såsom mening, ljud, rytm och uttryck.  

5.1.2 Muntlig framställning  

Tucker (refererad i Nilsson 2001, s.26) beskriver att en del i vår muntliga kultur är 

barnkammarrim. Redan tidigt i livet intresserar sig barn för språkrytm och språkljud. Språkets 

ljudsida fokuseras i barnkammarrim och är betydande för barnens tidiga läsupplevelser. Nilsson 

(2001, s. 95) har i sin avhandling Studier i Lennart Hellsings språkvärld givit Hellsings 

perspektiv på ramsor, vilka han menar är en kulturform som har pedagogiskt värde de: ” utbildar 

sinnet för rytm och melodi, tränar vår fantasi och vår påhittighet och ger utlopp åt känslan” 

(refererad i Nilsson, 2001, s. 95). Att poesi är en muntlig tradition framhålls även av Stange och 

Wyant (2008, s.203) de nämner att poesi är den första genre som barn kommer i kontakt med. 

Rasinski et al. (2016, s. 169) beskriver att sånger och lyrik är ämnade för att framföras inför 

publik samt att de kan skapa ett läsintresse hos eleverna.  

 

Rasinski et al. (2016, s.169) framhåller vikten av att ha en mottagare till sin text då det kan 

upplevas som meningsfullt och avgörande för att läsaren ska lära sig och ta till sig texten. De 

texter som lämpar sig särskilt för framförande är poetiska texter såsom tal, sånger, manuskript 

och poesi i form av dikter. Rasinski et al. (2016, s. 173) beskriver att lärare i de tidiga 
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årskurserna länge använt sig av körläsning av poesi och rim för att skapa en sammanhållning i 

klassen. Stange och Wyant (2008, s. 206) beskriver arbetet med poetiska texter i ett socialt 

sammanhang där eleverna kan lära av varandra som ett gynnsamt redskap för att de ska kunna 

nå sin proximala utvecklingszon.  Carver och Gregg (2007) beskriver hur de i sin undervisning 

ibland hade aktiviteten Poetry zoom, detta innebar att eleverna körläste fyra till fem dikter 

uttrycksfullt. Ibland utdelades belöning om eleverna exempelvis visat gott uppförande enskilt 

eller i grupp, de fick då välja ut en dikt som klassen skulle läsa. De elever som deltagit 

engagerat, läst med gott flyt och inlevelse kunde belönas med att få välja ut en dikt som de ville 

framföra högt inför klassen (s.468–469).  

5.1.3 Värdegrundsarbete  

Stange och Wyant (2008, s.205–211) beskriver hur arbetet med värdegrunden tillämpades med 

hjälp av poetiska texter. Läraren i den här artikeln använde dikter i undervisningen för att bland 

annat skapa ordning när eleverna skulle förflytta sig i klassrummet. Elevernas uppmärksamhet 

fångades genom att de fick recitera lärarens dikt, vilken handlade om att eleverna gick tillbaka 

till sin plats under tystnad. Denna typ av diktaktivitet gjordes även när eleverna kom till skolan 

samt före och efter lunch (Stange & Wyant, 2008, s.211). När eleverna i Carver och Greggs 

(2007, s.468) klass hade tillägnat sig förståelse för olika dikters innehåll fick de välja ut en rad 

från dikten de ville förverkliga genom egna handlingar. Detta kunde exempelvis vara att sprida 

glädje eller att hjälpa någon i nöd. Stange och Wyant (2008, s. 205–208) beskriver att dikter 

som kunde öka elevers självmedvetenhet, självkänsla och självförtroende användes i 

undervisningen utifrån teman som exempelvis rättvisa, ärlighet, integritet, ansvar och 

medkänsla. I användandet av poetiska texter i undervisningen bad läraren eleverna definiera 

sina känslor. Poetiska självuttryck uppmuntrar lärande, djupare tänkande och medvetenhet om 

beteenden. På detta sätt märkte läraren skillnad i elevernas sociala, emotionella och kognitiva 

hälsa. Poetiska texter i undervisningen hade positivt inflytande på klassgemenskapen, och fick 

eleverna att förstå påverkan av sina handlingar (Stange & Wyant, 2008, s.205–211).  

5.2 Poetiska texter och elever med lässvårigheter  
Under följande rubriker besvaras frågeställningen: Hur kan arbetet med poetiska texter 

stimulera elever med lässvårigheter? Förebygga lässvårigheter (5.2.1) och Att stimulera elever 

med lässvårigheter (5.2.2)  
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5.2.1 Förebygga lässvårigheter  

Stange och Wyant (2008, s.203) beskriver att rim och ramsor för de yngre barnen kan spela en 

betydande roll för att förebygga lässvårigheter. Barn som är medvetna om rim, rytm och 

allitteration och har fonologisk medvetenhet har bättre förutsättningar för att bli goda läsare. 

Rasinski et al. (2016, s.169) menar att elever som fått arbeta med poesi i form av rim har blivit 

medvetna om de ortografiska funktionerna. Denna medvetenhet har lett till förbättrad 

ordigenkänning, läsflyt och förståelse. Att rim och allitteration påverkar läsningen på två sätt 

fick Bryant, MacLean, Bradley och Crossland (1990, s.435–436) övertygande bevis för i sin 

studie. Det finns ett samband mellan en tidig känslighet för rim och en medvetenhet för fonem 

något år senare och denna fonologiska medvetenhet är starkt kopplad till att lära sig läsa. 

Forskarna beskriver att barnen först lär sig att rimma för att sedan bli fonologiskt medvetna, 

vilket leder till läsning. Det skulle också kunna vara så att det finns ett direkt samband mellan 

rim och läsning som inte har med fonologisk medvetenhet att göra. Anledningen till detta kan 

vara att de ord som rimmar som börjar med samma ljud också stavas liknande och har många 

lika bokstäver (Bryant et al., 1990, s.435–436).  Bhide, Power och Goswami (2013, s.113) har 

en annan vinkling i sin artikel. De menar att det finns ett samband mellan att elever som har 

lässvårigheter kan ha en försämrad auditiv rytmuppfattning och försämring av musikalisk 

taktuppfattning. Vidare menar de att musikalisk träning i rytm och takt skulle kunna förbättra 

den fonologiska medvetenheten samt läsinlärningen.  

5.2.2 Att stimulera elever med lässvårigheter  

I analysen blev det tydligt att poetiska texter är ett gynnsamt verktyg att använda med elever 

som har lässvårigheter. Carver och Gregg (2008, s.4–5) skriver att poetiska texter kan användas 

i form av språklekar vilket i sin tur kan medföra att barn uppskattar att läsa och lyssna till poesi. 

Poetiska texter såsom rim, ramsor och dikter kan anpassas till elevens intressen, ålder och 

mognad utan att vara förlöjligande. Omläsning av dikter leder till läsflyt och djupare förståelse. 

Carver och Gregg (2007, s.466) lyfter fram att forskning visat att poetiska texter är en effektiv 

genre för elever med lässvårigheter. Positivt med poetiska texter är att de kan utmana elever 

med lässvårigheter utan att vara för svåra. Korta rimmande dikter kan göra att det upplevs 

inbjudande för eleven att läsa och skapa mening med texten. Även Rasinski et al. (2016, s.166) 

bekräftar det positiva i att arbeta med poetiska texter och tillägger att traditionell undervisning 

av fonologi och ordigenkänning kan vara oinspirerande för elever då de ser uppgifter som 

meningslösa och att undervisningen saknar förankring till elevernas vardag. Rasinski et al. 

(2016, s. 166–167) menar istället att poetiska texter i undervisningen kan göra att elever får 
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möjlighet att arbeta med givande och meningsfulla uppgifter. Sker det dessutom genom 

scaffolding tillsammans med en lärare som kan ge stöttning och modellera texterna där lämplig 

text valts ut ges god effekt. Med poetiska texter tränas avkodning, läsflyt, förståelse och 

samtidigt utökas ordförrådet (Rasinski et al., s. 166–167).  

Wilfong (2008, s.5–6) beskriver en intervention som gjordes med poetiska texter i årskurs 3. 

De 36 elever som deltog hade lässvårigheter. Syftet med interventionen var att öka elevernas 

läsflyt, ordigenkänning samt återberättande av en text. Undervisningen utformades så att en 

elev och en volontär läste poetiska texter. Till en början modellerade volontären för eleven som 

gradvis övertog ansvaret. Ytterligare en intervention som gjorts med 30 elever i årskurs 1–3 

med lässvårigheter är Zimmermans et al. (2019, s. 70–76) studie med metoden Fluency 

Development Lesson (FDL). Syftet var att se om elevernas läsflyt kunde gynnas med intensiv 

träning på sommarlovet genom repeterad läsning och muntligt framförande av poetiska texter. 

Eleverna var indelade i grupper om tre till fyra. Lektionerna var uppbyggda så att läraren 

modellerade en ny dikt dagligen med uttryck och inlevelse, sedan fick eleverna körläsa dikten 

för att sedan läsa dikten i par. Dikten togs sedan hem och lästes ett flertal gånger för att sedan 

framföras vid nästa lektion (Zimmerman et al., 2019, s. 77–78). 

5.3 Att utveckla elevers läsflyt med poetiska texter 
Under ovanstående rubrik besvaras frågeställningen: På vilka sätt kan poetiska texter utveckla 

elevers läsflyt?  

 

Rasinski et al. (2009, s.195) framhåller att det finns en missuppfattning hos elever gällande 

läsflyt. Somliga elever tror att läsflyt enbart handlar om att läsa fort, vilket är en felaktig 

uppfattning då läsflyt handlar om att kunna läsa med inlevelse och att skapa mening i det lästa. 

Zimmerman et al. (2019, s. 73–76) poängterar dock att läshastighet är en betydelsefull 

komponent i att vara en skicklig läsare men att texten skall läsas uttrycksfullt så att en lyssnare 

kan uppleva det lästa som meningsfullt. Rasinski et al. (2009, s. 195) föreslår att lärare kan 

modellera för eleverna hur det låter vid läsning som inte är flytande exempelvis genom att läsa 

enformigt och monotont för att sedan diskutera skillnaderna med eleverna.  

 

Rasinski et al. (2009, s.194) skriver att elever tillägnar sig läsflyt genom övning och repetition. 

Detta anser även Rasinski et al. (2016, s.169) då de skriver att repeterad läsning har visat sig 

vara ett bra verktyg att använda för att förbättra läsflyt, särskilt för de elever som uppvisar 

lässvårigheter. Rasinski et al. (2009, s.196) skriver om metoden assisterad läsning som visat sig 
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vara gynnsam för att träna elevers läsflyt. Assisterad läsning innebär att eleven läser en text 

samtidigt som den lyssnar till samma text antingen som en inspelning eller att texten läses av 

en mer framgångsrik läsare. Eleven repeterar läsningen tills texten kan läsas med samma flyt 

som modellen. Vidare belyser Rasinski et al. (2009, s.197) att vissa texter lämpar sig mer att 

läsa högt än andra, dessa är exempelvis poesi, lyrik och sångtexter. Dessa texter tillåter att 

läsaren muntligt tolkar innehållet för att på sitt eget sätt skapa mening i texten samt att dessa 

texter är gjorda för att repeteras, detta är något som även framhålls av Carver och Gregg (2008, 

s.10). Vidare skriver Carver och Gregg (2008, s.4–5) att eftersom poesi har ett samband mellan 

känsla och ljud med pauseringar och betoningar på stavelser är det gynnsamt att läsa för att 

utveckla läsflyt. Att repetera dikten gör att eleven snabbare känner igen orden för varje gång 

dikten läses, vilket leder till läsflyt samt att eleven inte behöver analysera ordets betydelse mer 

än första gången det läses.  

 

Ett annat argument för repeterad läsning beskrivs av Wilfong (2008, s.5) som menar att poetiska 

texter är intressanta och oftast inte så tunga för eleverna att ta till sig. Även Stange och Wyant 

(2008, s.211) fann att alla elever i klassen förbättrade sitt läs och skrivflyt genom att läsa och 

komponera poesi. Detta visade sig i tester som gjordes i stavning och ordigenkänning. Liknande 

resultat uppvisades i Wilfongs (2008, s.4) studie då det framkom att repeterad läsning av poesi 

ledde till att eleverna gjorde märkbara framsteg när det gällde att läsa ord per minut.  

 

Carver och Gregg (2008, s.5) menar att poesi förser elever med det de behöver för att läsa exakt, 

automatiskt och uttrycksfullt, det vill säga med flyt. Även Zimmerman et al. (2019, s. 72) menar 

att elever som utvecklas i sitt läsflyt förbättrar sin läsförståelse vilket också poängteras av 

Carver och Gregg då de skriver om poesi som en användbar genre för att träna läsförståelse då 

den inbjuder till olika tolkningsmöjligheter samt erbjuder något för alla elever oavsett deras 

läsförmåga. Carver och Gregg (2008, s.9) framhåller att poesi i form av gåtor uppskattas av 

elever oavsett om de läser med flyt eller inte. Rasinski et al. (2009, s.198) lyfter fram att i 

nuvarande amerikanska läsundervisningsprogram är texterna som används ofta informella och 

är gjorda för att läsas tyst. Rasinski et al. (2009, s.198) är oroade över att detta kan leda till att 

denna form av repeterad läsning har som mål att eleverna läser mekaniskt tills de kan läsa texten 

snabbt. Detta tränar inte eleverna i att läsa med inlevelse vilket är betydelsefullt för 

läsförståelsen. Zimmerman et al. (2019, s.76) har utvecklat metoden Fluency Development 

Lesson (FDL) vilken bygger på att elever utvecklar sitt läsflyt genom repetition av poetiska 
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rytmiska texter. Zimmerman et al. (2019, s.76) menar att dessa texter är utvalda då de är gjorda 

för att framföras och det i sin tur gör att det finns en mening med att lära sig texten väl. 

 

Rasinski et al. (2016, s.165) beskriver vikten av att elever får möjlighet att träna läsflyt tidigt 

då det är något som inte prioriteras längre upp i årskurserna. Det blir också svårare då elever 

behöver komma upp i högre antal ord i sitt ordförråd ju äldre de blir. Är läsningen krävande 

och långsam kommer eleverna inte upp i denna nivå. Tester har visat att elever som presterar 

sämre på läsförståelsetester har problem med läsflyt av olika slag. Rasinski et al. (2016, s.166) 

poängterar att frågan inte är om fonologisk medvetenhet och läsflyt är viktigt utan hur det ska 

läras ut för att bli engagerande och motiverande för elever med lässvårigheter. 

6 Diskussion  
I nedanstående avsnitt diskuteras informationssökningen under rubriken Metoddiskussion (6.1) 

under rubriken Resultatdiskussion (6.2) diskuteras resultatet i förhållande till syfte och 

frågeställningar men även i relation till yrkesverksamheten. Avslutningsvis presenteras förslag 

på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  
Redan i ett tidigt skede av informationssökningen visade det sig att svensk forskning inom 

området var begränsad. Då inget underlag för hur poetiska texter används i svenskämnets 

undervisning hittades, har utgångspunkten varit internationell forskning som fått sättas i 

relation till skrivningen om poetiska texter från kursplanen i svenska. Då majoriteten av allt 

material var på engelska upplevdes arbetet mer tidskrävande än om majoriteten av artiklarna 

hade varit på svenska.  

 

Det framkom i den inledande informationssökningen att forskarna inom området var eniga om 

poetiska texters positiva inverkan på elevers tidiga läsutveckling. Därav var det svårt att hitta 

artiklar skrivna av forskare som ställt sig kritiskt till detta. Genom kedjesökning hittades 

relevant material men det visade sig dock att ett flertal forskare återkom och hade skrivit flera 

artiklar inom området, vilket kan leda till en ensidig syn och påverkan på resultatet. Trots detta 

valde vi att ta med artiklar med forskare som återkom eftersom de var relevanta utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Det analyserade materialet utgörs enbart av kvalitativ forskning 

och det var svårt att finna mer omfattande studier inom området. Detta kan vara en svaghet då 

studierna var gjorda på ett litet antal elever vilket kan göra det svårt att få en generaliserande 
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bild av området.  Det var problematiskt att avgöra om artiklarna var tillräckligt vetenskapliga 

då ett flertal av dem innehöll färgglada bilder och undervisningstips, vilket ledde till att de 

valdes bort. Det var svårt att finna avvikande mönster mellan texterna. 

Poetiska texter är ett omfattande begrepp vilket gjorde det svårt att hitta de mest relevanta 

sökorden och ledde till sidospår under informationssökningen. Sökordet rhyme ledde till 

irrelevanta artiklar med fokus på fonologisk medvetenhet som i sig är ett vitt begrepp. När 

sökningen specificerades till Nursery Rhymes hittades relevanta artiklar. Majoriteten av 

artiklarna är skrivna mellan 2000–2010 vilket kan vara en svaghet då det inte finns tillräckligt 

med ny forskning inom området.  Fördelen med att sökträffarna var begränsade till ett litet antal 

gjorde att samtliga artiklar kunde överblickas innan de mest relevanta valdes ut. De mönster 

som framkom under analysen av artiklarna ledde fram till att vi ändrade våra frågeställningar. 

Till en början hade vi frågeställningen Vad säger forskning om läsinlärning med inriktning på 

elevers läsflyt och läsförståelse? Vi insåg att frågeställningen var för omfattande då den 

innehöll tre stora begrepp. Vi valde läsflyt eftersom det återkom i majoriteten av vårt material. 

Under analysen framkom att det fanns flera möjligheter med att arbeta med poetiska texter i 

undervisningen. Med dessa insikter valde vi att öppna upp till en bredare frågeställning vilken 

behandlar hur poetiska texter kan användas i undervisningen istället för enbart fokus på den 

tidiga läsutvecklingen.   

6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att belysa hur poetiska texter i förskoleklass till årskurs 3 kan 

användas i undervisningen. Det var även att undersöka om elevers läsflyt kunde utvecklas med 

hjälp av poetiska texter och om dessa kunde stimulera elever med lässvårigheter. Utifrån de 

teman vi beskrivit i resultatdelen har vi valt att diskutera frågeställningarna under följande 

rubriker: Poetiska texter i undervisningen (6.2.1), Att utveckla läsflyt och stimulera elever med 

lässvårigheter (6.2.2), slutligen ges förslag på Vidare forskning (6.2.3).  

6.2.1 Poetiska texter i undervisningen  

Ett mönster som blivit tydligt i vår analys är att rim och dikter utvecklar elevers ordförråd, och 

tränar fonologisk medvetenhet. Något som inte framkom i vårt resultat är användningen av 

sångtexter och ramsor, då artiklarna fokuserade på dikter och rim. Då begreppet poetiska texter 

innefattar rim, ramsor, sångtexter, dikter och lyrik så hade vi förväntat oss ett större utbud av 

artiklar som berörde samtliga områden. En skillnad som framkom av resultatet var att rim 

användes främst för barn i förskoleåldern medan dikter användes för barn i skolåldern. I Bryant 
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et al. (1990, s. 435–437) longitudinella studie som gjordes på 66 barn i fyra till sexårs åldern 

framkom att rim och allitteration gynnade fonologisk medvetenhet. Det bidrog även till en 

känslighet i att uppfatta rim vilket har en positiv påverkan på den tidiga läsinlärningen. 

Eftersom ovanstående studie är genomförd i England har det fått oss att spekulera i om det kan 

vara kulturellt betingat hur barnkammarrim värdesätts. I läroplanen för förskoleklassen samt åk 

1–3 beskrivs att eleverna ska få arbeta med rim och ramsor (Skolverket, 2018b, s.22). Lundberg 

(2007, s. 21) beskriver i Bornholmsmodellen att han medvetet valt att inte fokusera på rim och 

ramsor, det framgår dock inte varför. Han skriver sedan att rim och ramsor kan öppna upp 

barnens öron för den poetiska kraft som språket har samt att de skänker glädje. Vidare 

poängterar Lundberg (2007, s. 21) att den skatt som finns av rim och ramsor bör få stor plats i 

förskolans pedagogik. Anmärkningsvärt är dock att rim och ramsor inte nämns i läroplanen för 

förskolan.  

 

Det som däremot är gemensamt för förskolans och grundskolans läroplaner är att verksamheten 

skall genomsyras av värdegrunden. De grundläggande värden som förskolan och grundskolan 

står för grundar sig i att elever skall få utveckla förmågan till inlevelse och förståelse för sina 

medmänniskor (Skolverket, 2018a, s.7; Skolverket, 2018b s.7). Detta är något Heard (1989, 

s.8) menar att elever kan träna sig i när de arbetar med dikter. När elever ska lära sig skriva 

dikter är det betydelsefullt att det de skriver kommer inifrån och är något de känner djupt. Denna 

förmåga kräver träning och reflektion (Heard, 1989, s.8). Stange och Wyant (2008, s.208) och 

Carver och Gregg (2007, s.467) beskriver att poetiska texter i undervisningen bidrog till ett 

bättre klassrumsklimat då eleverna lärde sig att uttrycka sina känslor genom poesi, samt sätta 

sig in i hur andra känner. Yttrandefrihet samt att visa och bli visad respekt är en rättighet i 

barnkonventionen som numera tillhör svensk lagstiftning. Barnkonventionens grundpelare 

belyser att alla barn är lika mycket värda och att deras bästa alltid skall komma i det främsta 

rummet. Barn har rätt till utveckling och att få bilda egna åsikter samt att uttrycka dessa 

(Barnombudsmannen, u.å.). Ovanstående betonas även i Skollagen kapitel 1 §10 (SFS, 

2010:800).  

 

Att uttrycka sig genom muntlig framställning är en demokratifråga som eleverna redan tidigt 

behöver tränas i, detta beskrivs av Tjernberg (2018, s.89). Hon menar att eleverna behöver 

tillägna sig förmågan att tala inför grupp såväl som de behöver kunna lyssna när någon talar.  I 

resultatet framkom ett mönster som visade att poetiska texter lämpar sig väl för muntlig 

framställning, då flera forskare poängterar att genren är gjord för att framföras och läsas högt. 



   

 

19 

 

Framförallt är ett undervisningsförslag återkommande i flera artiklar, att läsa poetiska texter 

genom körläsning. I resultatet framgår att elever har blivit motiverade till att läsa när de fått 

arbeta med poetiska texter. Att få uppträda eller presentera något inför klasskamrater har för 

många varit en motivationsfaktor vilket beskrivs av Rasinski et al. (2016, s.169). Gärdenfors 

(2010, s.69) skriver att elevernas motivation är en avgörande förutsättning vad gäller förmågor 

såsom att lära sig läsa och skriva. Imsen (2006, s.526) skriver om kausal cirkularitet, vilket 

innebär att självkänslan har en betydande roll för elevers skolprestationer. De elever som lyckas 

i sina prestationer får en god självkänsla, medan motsatt förhållande om de misslyckas. Att inte 

lyckas med skolprestationer kan ge en negativ självkänsla. Stanovich (1986, s.380–384) 

beskriver ovanstående fenomen med uppåtgående och nedåtgående spiraler som 

Matteuseffekten. I förskoleklass till årskurs 3 läggs grunden för läsning, men även för lust och 

motivation till fortsatt lärande. Detta ställer höga krav på lärare, då det påverkar elevernas 

framtida skolgång.  

 

I Skolverkets riktlinjer (Skolverket, 2018b, s. 12–13) beskrivs att läraren ska samverka med 

andra lärare för att möjliggöra att eleverna får arbeta ämnesöverskridande. Vid analysen av 

materialet upptäcktes möjligheter med att arbeta ämnesöverskridande för att lära in begrepp 

med poetiska texter. Carver och Gregg (2007, s. 3) beskriver i sin artikel att de arbetat 

ämnesöverskridande med geografi samt litteracitetsutveckling genom att använda sig av 

poetiska texter. De menar att poesi är gynnsamt för att lära sig, samt diskutera ämnesspecifika 

begrepp. Även Heard (1989, 25–26) beskriver att hon arbetar ämnesöverskridande med poesi. 

Hon betonar vikten av att låta poesin bli en naturlig del i undervisningen istället för något som 

görs en gång om året, då eleverna får svårt att se meningen med det.  

6.2.2 Att utveckla läsflyt och stimulera elever med lässvårigheter  

Analysen av resultatet visade att båda faktorerna av ekvationen The Simple View of Reading 

kan tränas med hjälp av poetiska texter. Ett framträdande mönster var att repeterad läsning av 

poetiska texter gav möjlighet för eleverna att utveckla sitt läsflyt då genren är gjord för att läsas 

om och om igen. I bakgrunden beskrivs begreppet The Simple View of Reading som visar 

läsningens komplexitet. När eleverna går i årskurs 3 ska de ha tillägnat sig strategier för att 

kunna förstå en text och de ska kunna läsa med flyt (Skolverket, 2018b, s. 263). Rasinski et al. 

(2009, s.203) beskriver att läsa med flyt är en nyckelkomponent för att elever ska lyckas i sin 

läsutveckling. Genom att använda sig av poetiska texter kan denna förmåga tränas samtidigt 

som elever lär sig uppskatta det skrivna språket. Chall och Snow (1988, s.53) menar att elever 



   

 

20 

 

i de lägre skolåldrarna läser för att lära sig att läsa, där det primära fokuset ligger på att utveckla 

ordförråd samt att läsa med flyt. När eleverna börjar årskurs 4 är läsningen ett verktyg för att ta 

sig an svårare texter då eleverna ska läsa för att lära. Övergången mellan dessa stadier framhålls 

av Chall och Snow (1988, s. 53) som en kritisk period vilken är avgörande för elevers framtida 

akademiska framgång. Fourth Grade Slump innebär att elever halkar efter när de ska läsa för 

att lära när de når mellanstadiet. År 2019 infördes läsa, skriva, räkna garantin för elever i 

förskoleklass till årskurs 3. Garantin innebär att kartläggning görs i förskoleklass i matematik 

och svenska med syftet att upptäcka elever som är i behov av stöd för att kunna sätta in tidiga 

insatser (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020).  

 

I resultatdelen beskrivs två interventioner gjorda av Wilfong (2008) och Zimmerman et al. 

(2019) vilka beskriver att elever med lässvårigheter gynnades i sin läsning genom repeterad 

läsning av poetiska texter. Resultatet visade på några likheter mellan interventionerna. En av 

likheterna var att de utfördes på elever som redan hade lässvårigheter. En annan likhet var att 

de utgick från scaffolding då läraren modellerade texterna för eleverna. Interventionerna 

gjordes med ett litet antal elever vilket kan diskuteras om metoderna är tillräckligt beprövade. 

En skillnad mellan interventionerna var att en av dem gjordes under skoltid en gång per vecka 

och pågick under 11 veckor medan den andra gjordes fem veckor under sommarlovet med 

intensivträning 40 minuter dagligen. Båda interventionerna betonade att den poetiska texten 

skulle läsas hemma så många gånger som möjligt för att utveckla elevernas läsflyt. Tänkvärt är 

om utfallet varit liknande om en annan genre använts på samma sätt eller om den avgörande 

faktorn var att eleverna fick undervisning en till en eller i en liten grupp. Det som talar för att 

just denna genre är gynnsam är att eleverna framhöll att de tyckte om formatet och innehållet 

av dikterna. Carver och Gregg (2007, s.466), Stange och Wyant (2008, s.207), Rasinski et al. 

(2009, s.196–198), Rasinski et al. (2016, s.173) är eniga om att poetiska texter är en utmärkt 

genre för repeterad läsning, särskilt för elever med svårigheter då de inte är för långa men ändå 

kan vara på individens intellektuella nivå.   

6.2.3 Vidare forskning  

Trots alla fördelar med poetiska texter i undervisningen verkar det finnas ett svalt intresse från 

lärares sida att arbeta med genren. Wolf (1995, s.56) har gjort en mindre undersökning om 

lärares attityder till lyrik. Överlag ansåg lärarna i denna undersökning att arbetet med lyrik är 

viktigt, men det fanns en oro över att undervisa i det. Heard (1989, s. 24) menar att det blir 

problematiskt att undervisa i poesi om läraren inte själv känner sig bekväm med det då det 
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smittar av sig på eleverna. Liksom lärarna i denna undersökning kan vi känna igen oss då vi i 

utbildningen och under verksamhetsförlagd utbildning har exponerats relativt lite i denna genre. 

Wolf (1995, s.56) skriver att det trots detta är upp till årskurs 3 som eleverna arbetar mest med 

denna genre och att det sedan i årskurs 4–6 avtar betydligt.  

 

Denna litteraturstudie har väckt idéer till framtida forskning inom området. Då Wolfs 

undersökning om lärares attityd till lyrik är från 1995 hade det varit intressant att undersöka 

vidare vad lärare idag har för inställning till poetiska texter. Det hade även varit intressant att 

undersöka hur de ser på och arbetar med poetiska texter utifrån skolverkets skrivning 

(Skolverket, 2018b, s. 253). Då resultatet visade att poetiska texter lämpade sig väl för muntlig 

framställning och repeterad läsning hade det varit intressant att undersöka hur lärare ställer sig 

till att använda poetiska texter som läsläxa för att på så vis utveckla elevers läsflyt.  
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u
sica

l 

In
terven

tio
n
 fo

r P
o
o
r R

ea
d
ers: A

 

C
o
m

p
a
risio

n
 o

f E
ffica

cy w
ith

 a
 L

etter 

-b
a
sed

 In
terven

tio
n

 (2013) M
ind 

brain and education 

E
ngland  

E
R

IC  

Syftet m
ed studien var att 

undersöka huruvida en 
m

usikintervention skulle 
kunna ge jäm

förbara 
vinster m

ed en fonem
-

grafem
intervention för 

barn i 6–7 års åldern m
ed 

lässvårigheter.  

E
n m

usikintervention gjord på 19 barn i 
åldrarna 6–7 år m

ed lässvårigheter.  

Interventionsstudie 

R
esultatet visade att en teoretiskt 

driven m
usikintervention m

ed 
rythm

 hade fördelar på 
literacitetsutvecklingen sam

t på 
den fonologiska m

edvetenheten.  

T
idskriftsartikel.  
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 L
ori G

. W
ilfong B

u
ild

n
in

g
 flu

en
cy, 

w
o
rd

-reco
g
n
itio

n
 a

n
d
 co

n
fid

en
ce in

 

stru
g
g
lin

g
 rea

d
ers: T

h
e p

o
etry 

a
ca

d
em

y (2008) T
he reading teacher  

U
nited States  

E
R

IC
  

 Syftet var att göra en 
studie om

 poesi kunde 
öka W

C
PM

- (w
ords read 

correctly per m
inute), öka 

läsflytet sam
t skapa 

självförtroende för elever 
m

ed lässvårigheter.  

 86 elever i årskurs 3, varav 36 (pojkar 
24, 12 flickor) hade lässvårigheter, 
övriga 50 var kontrollgrupp.  

Interventionsstudie  

 R
esultatet visade på vinster för alla 

deltagare m
en särskilt för de m

ed 
lässvårigheter.  

 T
idskriftsartikel  

 

T
im

othy V
. R

asinski, W
illiam

 H
. 

R
upley, D

avid D
, Paige, W

illiam
 D

ee 
N

ichols, A
ltern

a
tive text typ

es to
 

im
p
ro

ve rea
d
in

g
 flu

en
cy fo

r 

co
m

p
eten

t to
 stru

g
g
lin

g rea
d
ers 

(2016) International Journal of 
instruction  

U
nited States  

E
R

IC
  

Syftet m
ed artikeln är att 

ge förslag på arbete m
ed 

läsundervisning som
 

skiljer sig från den 
traditionella 
undervisningen, genom

 
poesi och rim

ning.  

Ingen undersökning utan en 
sam

m
anställning av forskning på 

om
rådet.  

 
T

idskriftsartikel  

P.E
 B

ryant, M
. M

aclean, L
.L

. 
B

radley, and J. C
rossland R

h
ym

e a
n
d
 

a
llitera

tio
n
, P

h
o
n
em

e d
etectio

n
 a

n
d
 

lea
rn

in
g
 to

 rea
d
. (1989) 

D
evelopm

ental Psychologi  

E
ngland  

H
ittad genom

 kedjesökning (G
littrig 

diam
ant dansar)  

Syftet m
ed studien var att 

undersöka om
 rim

 och 
allitteration leder till 
läsning.  

Studien som
 var longitudinell gjordes på 

66 barn från olika sam
hällsklasser. 

M
ätningarna gjordes i fyra om

gångar 
när barnen var 4:7 år, 5:7, 5:11, 6:7.  

R
esultatet visade att det finns ett 

sam
band m

ellan rim
, allitteration 

och läsning.  

T
idskriftsartikel  
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 I. N
ilsson K

ra
kel sp

ekta
kel, h

ö
r h

u
r 

d
et lå

ter stu
d
ier i L

en
n
a
rt H

ellsin
g
s 

sp
rå

kvä
rld

 (2001) L
ibris  

Sverige   

SW
E

pub  

 E
n avhandling om

 
H

ellsings verk.  

 D
iskuterar H

ellsings B
arnkam

m
arrim

, 
dikter och sånger ur en hörande 
synvinkel sam

t m
untligt berättande.   

  D
oktorsavhandling  

D
. C

arver Sekeres, M
. G

regg. P
o
etry 

in
 th

e th
ird

 g
ra

d
e: G

ettin
g
 sta

rted
. 

(2007) T
he R

eading T
eacher. 

U
ntited States  

K
edjesökning  

Syftet m
ed artikeln är att 

visa hur poesi kan 
användas i 
undervisningen i en 
årskurs 3. O

ch för att visa 
på vilka förm

ågor 
eleverna kan utveckla 
m

ed hjälp av poesi.  

U
ndervisnings tips från två lärare i en 

årskurs 3. A
rtikeln är skriven utifrån en 

klass m
ed 18 elever varav 13 är 

”struggling readers” och de andra 5 ses 
som

 goda läsare.  

G
enom

 poesi kan elever utveckla 
sin ordförståelse och sitt ordförråd. 
Ä

ven läsflyt och sin förm
åga att 

göra egna föreställningar och 
tolkningar av dikter. D

e kan få 
kännedom

 om
 begrepp sam

t om
 

idiom
 och sym

bolism
 genom

 
dikter. 

T
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