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Sammanfattning 

Syftet med studien var att synliggöra hur lärare som jobbar i förskoleklass upplever sitt eget 

förhållningssätt till högläsning och samtal inom skönlitteratur och framför allt arbetet med 

En bro av poesi Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning med frågor 

som behandlade dels generell läsning av skönlitteratur i förskoleklass, dels boken En bro av 

poesi. Boken är en poesisamling som skapades för att stimulera till poesiläsning och samtal 

om poesi med elever i unga åldrar. En bro av poesi gavs som gåva till alla elever i 

förskoleklass i hela Sverige under hösten 2021. Enkäten fick in 251 svar och empirin 

analyserades utifrån en sociokulturell utgångspunkt med tillhörande centrala begrepp. 

Majoriteten av lärarna i förskoleklass upplevde att de högläser ofta samt att högläsning och 

samtal har en positiv inverkan på deras elevers intresse, utveckling och välbefinnande. 

Lärarna kände även en trygghet i utformandet av högläsningsaktiviteter. Ytterligare visade 

resultatet att många av lärarna har arbetat med En bro av poesi i sin förskoleklass och att 

projektet har tagits emot på ett positivt sätt av dessa lärare. Enligt de lärare i förskoleklass 

som har använt boken har den underlättat arbetet med poesi och skapat underlag för 

gemensamma samtal. En bro av poesi har utmanat både lärare och elever till att läsa mer 

poesi. De konkreta hjälpmedlen har, enligt lärarna som använt dessa, förstärkt arbetet med 

poesi och skapat en positiv bild av poesi hos både dem själva och eleverna. Dock har boken 

inte tilltalat alla lärare och det finns fortfarande en stor del av lärarna som inte använt En bro 

av poesi. Resultatet har även analyserats och diskuterats i relation till studiens forskningsläge 

och dagens samhällskontext där ungas minskade intresse för läsning är ett faktum.  
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Inledning 

Högläsning är en situation som vi upplever uppstår dagligen på förskolan i olika 

sammanhang. Förskollärares förhållningssätt under högläsning skiljer sig åt då vissa följer 

upp högläsningen med samtal om boken och andra endast läser för en lugn stund med barnen. 

Vid boksamtal finns vanligtvis ett syfte utifrån läroplanen, exempelvis att barnen ska 

utveckla sitt språk eller sin förmåga att uttrycka sig. Att förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) 

är tolkningsbar kan vara en av anledningarna till att förskollärares förhållningssätt kring 

högläsning skiljer sig åt.  

På våra VFU:er har vi upplevt läsning i många olika sammanhang. En del avdelningar 

arbetade terminsvis med projekt kring en specifik bok. Projekten innehöll vanligtvis 

aktiviteter som kopplades till boken genom bland annat samtal, målning och dans. 

Högläsningen hade därmed ett planerat syfte utifrån läroplanen. Vidare förekom även 

läsning varje dag med syftet att barnen skulle varva ned, vilket vanligtvis skedde när de 

yngsta barnen sov. Under denna situation lästes boken utan planerat innehåll vilket ofta 

resulterade i uteblivna samtal. Vi menar att dessa situationer ledde till att barngrupperna fick 

gemensamma upplevelser kring läsning oavsett syftet och utformningen, men att 

förhållningssätten hade olika utvecklingsmöjligheter. Förskollärares skilda förhållningssätt 

till högläsning väckte ett intresse hos oss. Vi önskade veta mer om hur förskollärare upplever 

sitt förhållningssätt till högläsning och huruvida dessa skiljer sig åt lika mycket på andra 

förskolor som det gjorde på våra praktikplatser. För att ta reda på detta bestämde vi oss för 

att göra en kvantitativ enkätundersökning i vårt självständiga arbete för att få in en större 

mängd data.  

Eftersom det har genomförts många studier om högläsning och samtal inom förskolan 

valde vi att smalna av vårt arbete. Vi fick höra talas om det läsfrämjande projektet där boken 

En bro av poesi (2021) skänkts till alla sexåringar i hela Sverige förra läsåret. Genom att 

kombinera projektet med vårt intresse för förskollärares skilda förhållningssätt till 

högläsning och samtal utformade vi studiens syfte. Eftersom boken var en gåva till alla 

elever i förskoleklass valde vi att rikta in hela studien mot högläsning i förskoleklass.  

Vetskapen om En bro av poesi lade även grunden för utformningen av våra olika 

delstudier. Studiens inledande avsnitt skrevs gemensamt och sedan skrev Madeleine 

delstudie 1 om högläsning och samtal medan Tova skrev om användningen av En bro av 

poesi i delstudie 2. Vi valde att skapa en gemensam enkät med två olika avsnitt som svarade 

till de olika delstudiernas forskningsfrågor. När empirin samlats in tematiserade och 

presenterade vi resultaten från enkäten var för sig i två olika avsnitt. Dessa låg sedan till 

grund för de två analyserna som också genomfördes separat. Slutligen skrevs diskussion och 

konklusion utifrån de två olika delstudierna gemensamt. 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras hur ungas intresse för läsning sjunker samtidigt som Skolverket 

(2022) ställer krav på lärares läsfrämjande uppdrag i förskoleklass. Vidare sker flera 

satsningar på läsfrämjande arbete och kapitlet lyfter projektet runt En bro av poesi som ett 

exempel på en sådan satsning. 

Statens medieråd samlar årligen in statistik kring ungdomar och barns medievanor och 

den senaste publicerade rapporten Ungar och medier (2021) visar att andelen dagliga läsare 

i åldrarna 11–18 år fortsätter att sjunka. Denna trend har trätt fram sedan mätningarna 

startade 2012. Förläggarföreningens rapport Läsandets årsringar (Nordlund & Svedjedal, 

2020) påtalar riskerna med barns minskade läsning. Den minskade lästiden leder till att 

barnen får mindre lästräning vilket påverkar både läsförståelse och det egna läsintresset 

negativt. 

För att påverka den nedgående trenden kring barns läsning sker fler satsningar på 

läsfrämjande. Riksdagen beslutade 2013 om nationella mål för just litteratur- och 

läsfrämjande. De nationella målen innefattar bland annat att läsförmågan ska förbättras, öka 

antalet regelbundna läsare och sprida kunskap om läsningens betydelse. Målen ska 

tillsammans leda till att alla, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av litteraturens värld 

(Sveriges riksdag, 2022-10-05). Utifrån de nationella målen har svenska Kulturrådet skapat 

två handlingsprogram för att stödja läsfrämjande arbete genom informationsutbyte och 

bidrag till förskola, skola och bibliotek. I den senaste handlingsplanen lyfter Kulturrådet 

vikten av läsförståelse för att ha möjlighet att vara en del av det demokratiska samhället 

(Kulturrådet, 2019). 

Under hösten presenterade Skolinspektionens sin senaste granskning Läsfrämjande 

arbete i grundskolan (2022). En del i att utveckla elevers läsförmåga är att arbeta 

läsfrämjande eftersom de elever som är positivt inställda till läsning väljer att läsa mer och 

på det sättet utvecklar sin läsförmåga. Rapporten visar att 20 av 25 granskade 

mellanstadieskolor måste utveckla sitt läsfrämjande arbete. Bland annat tar lärare inte reda 

på elevernas läsintresse för att använda som utgångspunkt i arbetet med läsning. Lärare 

behöver även bli bättre på att stödja eleverna i deras val av texter. Eleverna i granskningen 

uppger att de inte får samtala om sin läsning lika mycket som de önskar och att skolans 

miljöer inte främjar läsning. Eleverna önskar att lärare synliggör sitt eget intresse för 

elevernas läsning mer genom samtal, boktips och att läraren ska finnas tillgänglig under 

lässtunden. Även rektorns roll i utvecklandet av läsfrämjande arbete behöver enligt 

granskningen bli mer aktiv då arbetet idag vilar på enskilda lärares axlar och samverkan 

mellan skolans olika ämnen uteblir. Slutligen visar granskningen att det läsfrämjande arbetet 

minskar i de högre årskurserna, då fokus i stället hamnar på betyg. 

Det finns flera skäl till att läsning är viktigt och åtgärder behövs för att främja läsning. 

Skolverkets artikel Högläsning (Pihlgren, 2019) belyser att användandet av högläsning 

tillsammans med diskussioner gynnar barns språk- och läsutveckling. Vidare understryker 

artikeln vikten av att påbörja arbetet i tidig ålder och med genomtänkta arbetssätt för att 

uppnå god kvalitet på undervisningen. 2021 skapades ett läsfrämjande projekt av Svenska 

Akademien i samarbete med Skolverket, Litteraturbankens Skola, Läsrörelsen och förlaget 

En bok för alla. I projektet fick alla sexåringar i Sverige boken En bro av poesi i gåva. Alla 
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skolor med förskoleklass fick även egna exemplar för att använda i undervisning med elever 

i lågstadiet. Syftet med projektet är att uppmuntra vuxna att läsa tillsammans med barn och 

att öka vuxnas medvetenhet kring vikten av gemensam läsning. Eftersom både vuxnas och 

barns nyfikenhet och intresse för skönlitteratur och i synnerhet poesi minskar önskar 

projektet att bidra till att öka intresset kring just denna typ av litteratur (Svenska Akademien, 

2021).  

En bro av poesi är en diktantologi sammansatt av Ann Boglind och Anna Nordlund. 

Boken består av 60 dikter med en blandning av äldre och nyskrivna dikter. Vissa av de äldre 

dikterna är mellan 100 och 200 år gamla och inkluderas eftersom både Nordlund och Boglind 

vill visa att även äldre dikter har relevans idag. Alla dikter har illustrationer som skapats för 

att passa dagens samhälle och hjälpa läsaren att förstå texten. Efter varje dikt finns några 

frågor om texten som hjälper de vuxnas arbete i samtal kring boken tillsammans med barnen 

(Svenska Akademien, 2021). En intervju med Nordlund och Boglind presenteras i Svenska 

Akademiens verksamhetsberättelse där de förklarar hur urvalet av dikterna har gått till. 

Redaktörerna önskade att dikterna skulle ha något väsentligt att säga för den tid vi lever i 

och att barnen skulle kunna relatera till dem. Innehållet i dikterna som samlats varierar i 

svårighetsgrad eftersom redaktörerna anser att: “Barn kan läsa vuxenpoesi och vuxna kan 

läsa barnpoesi.” (Svenska Akademien, 2021, s. 34). Boglind och Nordlund (2021) har även 

skapat en skriftlig handledning till boken som innehåller en fördjupning över hur vuxna kan 

arbeta med dikterna tillsammans med barn. Vidare har tio dikter utifrån boken skapats till en 

miniserie av Utbildningsradion där de gestaltas med olika uttrycksformer. Dessa filmer ska 

hjälpa vuxnas arbete kring dikterna tillsammans med barnen (Svenska Akademien, 2021).  

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse från 2021 lyfter ett exempel på hur en 

förskoleklass har arbetat kring projektet med En bro av poesi. Monica Frankzén, 

förskollärare i förskoleklass, har aktivt arbetat med det läsfrämjande projektet i sin klass då 

hon anser att boken ger stora möjligheter för eleverna att utöka sin förmåga att uttrycka 

känslor och tankar kring texter och berättelser. Klassen började arbetet genom att barnen 

fick bekanta sig med dikterna som skulle användas. Arbetet utfördes genom att eleverna fick 

svara på frågor som var kopplade till dikterna där de fick prata om ord och begrepp som 

kanske kändes främmande för dem. Detta arbete genomfördes för att väcka elevernas 

intresse och tankeverksamhet kring dikterna. Frankzén förklarar att både barn och vuxna 

utmanas i arbetet med En bro av poesi. För att arbetet med boken ska vara givande krävs det 

vägledning för barnen av en vuxen och där uttrycker Frankzén att UR:s filmer har varit ett 

bra stöd (Svenska Akademien, 2021). 

Eftersom boken delades ut till alla barn i förskoleklass under hösten 2021 och för att 

förskoleklasser försetts med arbetsmaterial till boken kan arbetet med läsfrämjande 

undersökas i relation till En bro av poesi i förskoleklass. Arbetet med poesi överensstämmer 

med skolans läroplan som förskoleklassen följer och där står det att:  

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla 

sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att 

ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur 

som andra typer av texter och händelser. (Lgr22, 2022, s.22).  
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Boken kan fungera som underlag för lärarna att genomföra högläsning med efterföljande 

samtal, samtidigt som eleverna erbjuds att möta en annan skönlitterär genre än berättelser, 

sagor och bilderböcker.  

Mot bakgrund av det bristande intresset för läsning och satsningen på läsfrämjande arbete 

i förskola, skola och samhälle samt Skolinspektionens (2022) senaste granskning som visar 

på brister i det läsfrämjande arbetet kan satsningen på tidig undervisning förstås som en 

åtgärd för att förändra ungas syn på läsning. En bro av poesi träder fram som ett konkret 

verktyg för denna förändring eftersom boken delades ut till just förskoleklassen. Utifrån 

ovanstående avsnitt är det relevant att lyfta frågan: hur har projektet tagits emot av lärare i 

förskoleklass? 
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i förskoleklass upplever att de arbetar läsfrämjande 

med högläsning och samtal kring skönlitteratur för att bidra till elevers lärande och om 

lärarna upplever att deras förhållningssätt till poesi har förändrats genom arbetet med boken 

En bro av poesi.  

Utifrån ovanstående syfte kommer dessa forskningsfrågor användas som underlag i 

studien: 

 

• Hur upplever lärare i förskoleklass att de arbetar med högläsning och samtal kring 

skönlitteratur? 

• Hur upplever lärare i förskoleklass sitt förhållningssätt till poesi som underlag för 

högläsning och samtal i förskoleklass? 

• Hur upplever lärare i förskoleklass att de använder En bro av poesi för högläsning 

och samtal med eleverna?  

• Hur upplever lärare i förskoleklass att deras förhållningssätt till poesiläsning med 

eleverna har förändrats under arbetet med boken En bro av poesi? 
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Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Forskningsläget har delats upp 

mellan de två delstudierna. Delstudierna fokuserar på forskning inom generell högläsning 

och samtal samt poesi i relation till barns utveckling.  

Tillvägagångssätt för att finna forskning 

Forskningsmaterialet har tagits fram ur ERIC vilket är en vetenskaplig databas. De 

framtagna texterna har noggrant studerats med avgränsningen peer-reviewed samt utifrån 

innehåll och struktur. Urvalet för forskningen har genomförts med sökorden reading 

comprehension OR reading skills, reading aloud OR extratextual talk, preschool teacher, 

poetry OR poems, language development, child*, preschool*. Sökningen utfördes på 

engelska för att inkludera internationell forskning i studien. Texterna granskades och valdes 

därefter ut baserat på hur väl de stämde överens med studiens syfte och bakgrund. Vidare 

användes kedjesökning, vilket enligt Petterson, Kjellin och Palmqvist (2020) innebär att 

forskaren finner fler relevanta forskningstexter via referenserna i forskning som redan tagits 

fram. Genom kedjesökning fann vi även svensk forskning som kunde användas i studien. 

Forskningsläget presenteras i olika avsnitt nedan.  

Utgångspunkt 

Sulkanen (2013) har sammanställt PISA resultat och forskning om ungdomars litteracitet i 

Europa. Sammanställningen visar att ett sjunkande intresse för läsning och försämrad 

läsförmåga är ett internationellt fenomen. Sulkanen (2013) framhäver att insatser för att 

forma läsande individer måste ske tidigt i skolan för att eleverna ska ha en chans att lyckas 

under sin framtida skolgång. Vidare lyfter Sulkanen (2013) att användandet av långsiktiga 

läsprogram är en framgångsfaktor för skolor och att läsfrämjande arbete måste inkluderas i 

alla ämnen under alla skolår. För att öka läsning och läsförståelse menar författaren att elever 

måste erbjudas positiva läsupplevelser för att på så sätt höja deras förtroende för sig själva 

som läsare. Även stöttning från omgivningen är viktig för att positiva läsupplevelser ska 

kunna uppstå. Med de förändrade kraven på läsförståelse i världen menar Sulkanen (2013) 

att arbetet med läsutveckling måste genomföras i hela samhället och inte bara i skolan. 

Högläsning och samtal 

Högläsning och samtal är något som har studerats sedan många år tillbaka av flertalet 

forskare. Bland annat har Kindle (2011) genomfört en kvalitativ observationsstudie som 

jämförde fyra förskollärares olika förhållningssätt kring högläsning och samtal med en och 

samma text. Resultatet visar att när samtal används på ett medvetet sätt i samband med 

högläsning ger det barnen möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Kindle (2011) 

förklarar att högläsning och samtal ger barnen möjlighet att förstå innebörden i texten i en 

större utsträckning än vad de hade förstått på egen hand vilket också hjälper barnen i sin 

framtida läsförståelse. Resultatet visar att förskollärarnas olika uppfattningar och skilda 
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förhållningssätt påverkar barnens lärande och upplevelse av samma text. Studien lyfter att 

förberedelserna inför högläsning och samtal påverkar innehållet och att planeringen är 

viktigt för att upprätthålla kvaliteten på undervisningen. Öppna frågor under samtalen bidrar 

starkt till barns språkutveckling eftersom dessa uppmuntrar till kritiskt tänkande och 

utvecklade svar. Studien synliggör att lärarnas brist på förberedelser resulterar i att de själva 

inte kunde förklara vissa ord och fonem som barnen hade funderingar kring. Lärares brist av 

förberedelser hämmar således barnens lärande och särskilt deras språkutveckling. Enligt 

Kindle (2011) innebär detta att förskollärare behöver utveckla sin professionalitet och bli 

medvetna om hur högläsningen och samtalens kvalitet kan förbättras. När förskollärare 

skapar relevant och intressant innehåll till högläsning och samtal kan barnen dra nytta av 

detta i sin läsutveckling.  

Litteraturläsning och samtal stödjer utvecklingen av elevers språk och tolkningsprocesser. 

Economou (2014) har studerat läsning i svenska klassrum med elever från flera delar av 

världen. Studien uppmärksammar hur eleverna delar med sig av sina egna erfarenheter i 

relation till läsning samtidigt som de tar del av andra perspektiv, tider och kulturer. Utan 

samtal synliggörs inte elevernas tankar och reflektioner runt boken. Slutligen lyfter 

Economou (2014) vikten av att se alla elever som kompetenta läsare oavsett bakgrund samt 

att elevers olika livserfarenheter berikar de gemensamma samtalen.  

Även Zucker et al. (2013) har undersökt betydelsen av högläsning och samtal för barns 

lärande i förskoleklass. Resultatet i deras studie visar att mängden av högläsning och samtal 

har betydelse för barnens ordförråd. Under högläsning och samtal får eleverna möjlighet att 

ta del av flera olika typer av texter och därmed skapas förutsättningar för ett rikare ordförråd. 

Ytterligare en aspekt som studien visar är att förberedelser inför utformningen av lärares 

extratextuella samtal hade en positiv inverkan på elevernas språkutveckling. Extratextuella 

samtal innebär att gruppen pratar utifrån bokens innehåll samt läsarnas tidigare erfarenheter. 

Utvecklingen som dessa samtal resulterade i kvarstod även hos eleverna senare under 

skolgången. Studien lyfter alltså att förberedelserna inför högläsning och samtal behöver 

utvecklas. Lärarna läste vid flertalet tillfällen endast texten ur boken och utelämnade samtal 

om exempelvis bokens tryck samt förklaringar av ord. Detta överensstämmer med Kindles 

(2011) forskning. Barnens språkutveckling gynnas av att få ordens innebörd och betydelse 

förklarat för sig och därför måste lärarna utveckla sina förberedelser.  

Vidare har även Klingner et al. (2010) forskat om hur specialpedagoger i USA stödjer 

barn med inlärningssvårigheter att utveckla strategier för att utveckla sin läsförståelse. 

Forskningen visar att lärare behöver vägledning i hur de ska stödja barnen. Klingner et al.:s 

(2010) omfattande observationsstudie visar att lärarna endast delar med sig av lättare 

strategier, som att läsa samma text flera gånger, men att eleverna inte uppmuntras att använda 

mer komplexa strategier som att identifiera textens budskap eller att sammanfatta 

berättelsen. Vidare visar studiens resultat att lärarna inte utmanande eleverna i att använda 

metakognitiva strategier eller analysera textens struktur vilket är viktiga komponenter för att 

underlätta utvecklandet av läsförståelse. Det är utifrån dessa resultat som Klingner et al. 

(2010) hävdar att lärare behöver utveckla sitt arbetssätt för att stödja elevernas läsförståelse.  



  

8 

 

Motivation i relation till barns läsning och utveckling 

Något som kan kopplas till barnens utveckling av läsförståelse är motivation och 

engagemang. Baker och Wigfield (1999) genomförde en studie för att undersöka hur elevers 

läsning kan kopplas till deras motivation att läsa. Studien visar att det krävs att barn deltar i 

aktiviteter utanför den obligatoriska läsningen för att de ska utvecklas till erfarna och villiga 

läsare. Eleverna som var motiverade samt självsäkra på sin förmåga att läsa visade sig läsa 

mer frekvent och de elever som var omotiverade till läsning undvek aktiviteterna som 

innehöll läsning. Detta är något som även lyfts i Guthrie et al.:s (1999) studie som undersökte 

barns motivation och läsmängd i förhållande till deras läsförståelse. Studien synliggör att 

motivationen ökar barnens läsmängd vilket i sin tur ökar deras läsförståelse. Den ökade 

läsförståelsen grundar sig i att läsaren blir motiverad att ta in informationen för att sedan 

kunna läsa vidare. Resultatet visar att barnens språkförmåga förbättras genom att läsa mycket 

vilket därmed utvecklar läsförståelsen som vidare kopplas tillbaka till barnens motivation 

och engagemang. Snow (2002) menar att läsare som är motiverade att förstå olika texter kan 

ifrågasätta dessa och skapa mening utifrån dem. Förståelse av texter innefattar att läsaren 

aktivt ifrågasätter texter och kan ta dem ur sin kontext. Detta görs fördelaktigt genom sociala 

interaktioner och läsarens egna erfarenheter.  

Cipielewski och Stanovich (1992) lyfter att elever som har en tidig framgång inom sin 

läsning tenderar att fortsätta utvecklingskurvan och blir benägna att fortsätta läsa texter. 

Detta leder till att deras läsförståelse även förbättras. Elever som har svårare med sin 

läsförståelse tenderar att få dåligt självförtroende vilket gör att de läser mer sällan. Resultatet 

av detta blir att eleverna som redan har det kämpigt läser ännu mindre och stannar i sin 

utveckling som läsare.  

Användandet av upplevelsebaserad läsning kan även det påverka barns motivation till 

läsning. Schmidt (2021) har genomfört en fallstudie när en kommun i Sverige etablerade 

Kulturakuten. Kulturakuten är en insats i fritidshemmen som arbetar stödjande med 

läsfrämjande arbete genom upplevelsebaserad läsning. Upplevelsebaserad läsning innebär 

att upplevelse och personligt engagemang kopplas samman med läsningen. Detta skedde när 

gemensam läsning efterföljdes av att barnen fick skapa en fortsättning till historien med 

drama eller musik. Aktiviteten avslutades med ett gemensamt improviserat framträdande där 

barn och pedagoger var både utförare och åskådare. Genom upplevelsebaserad läsning får 

barnen möjlighet att leva sig in i bokens historia på ett djupare plan än när fokus är på 

funktionell läsning som innebär den automatiserade avkodningen som krävs för att ta till sig 

ordens innebörd. Den interaktiva högläsningen med efterföljande dramatisering och 

musikskapande gör barnen till medskapare i berättandet. Schmidts (2021) studie visar att 

fokus på upplevelsebaserad läsning skiljer sig från barnens erfarenheter kring läsning i 

skolan där individuell tyst läsning oftast förekommer. En del av barnen i fallstudien uppgav 

att deras lärare inte läser högt för dem och alla barn uppgav att det inte sker gemensamma 

samtal vid högläsning i deras klasser. Genom Kulturakutens aktiviteter vidgas barnens 

läserfarenheter från skolan. Schmidts (2021) kunskapsanspråk är att skolans fokus på 

funktionell läsning måste kompletteras med mer upplevelsebaserad läsning för att främja 

barns läsmotivation och samtidigt ge barnlitteraturen ett större utrymme som utgångspunkt 

i undervisningen. 
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Poesi som didaktiskt verktyg i undervisning 

Effekterna av att använda poesi i undervisning tillsammans med barn och elever har studerats 

under en längre tid och på flera platser i världen. Bland annat har Wilson (2007) med sin 

forskning undersökt hur poesi används inom pedagogiken i England. Wilson hävdar att 

användandet av olika typer av dikter erbjuder eleverna olika typer av lärande. Genom att 

erbjuda eleverna en bred litteraturlista i det pedagogiska arbetet med poesi vidgas elevernas 

egna språkliga ramar. Vidare lyfter Wilsons forskning att det inte bara är eleverna som kan 

stöta på utmaningar, både innehållsmässigt och språkligt, i arbetet med poesi. Även 

pedagogen kan möta svårigheter och måste därför vara villig att utforska dessa svårigheter 

tillsammans med sina elever. Att lärare utmanas i det gemensamma arbetet med poesi är 

även något som Pramling och Pramling Samuelsson (2010) lyfter. Utifrån en sociokulturell 

syn på lärande argumenterar Wilson (2007) för att lärare måste använda scaffolding för att 

ge barnen det stöd de behöver i stunden i det egna kreativa språkliga skapandet.  

Även i Sverige har poesi studerats i pedagogiska sammanhang. Pramling och Pramling 

Samuelsson (2010) har undersökt barn i åldrarna tre till sju år och lärares lärande i poesi-

undervisning. Barnen i förskola och skola skapade dikter och poesi tillsammans och fastän 

projektet mottogs med bävan visade barnen tillsammans med lärarna stor glädje under 

arbetet. Barnen approprierade kunskap om en ny genre samtidigt som de lekte med språket 

och utmanande både sitt skrift- och talspråk. Pramling och Pramling Samuelsson (2010) 

lyfter att barnen genom att utveckla den bekanta språkleken lär känna Sveriges poetiska 

kulturarv samtidigt som de använder språket som ett kommunikativt redskap på ett för dem 

nytt sätt.  

Vidare visar forskning att arbetet med poesi stödjer utvecklandet av fonologisk 

medvetenhet. Fazio (1997) har undersökt inlärningen av dikter hos barn med och utan 

språkstörningar och studien visar att arbetet med dikter utvecklar barnens fonologiska 

medvetenhet. Fazio menar att det därför är viktigt att påbörja det språkutvecklande arbetet i 

tidig ålder. Resultatet från studien indikerar även att användandet av multimodalitet är 

fördelaktig i arbetet med dikter. Genom att kombinera högläsning av dikter med andra sinnen 

än hörseln underlättades minnesutvecklingen och den fonologiska medvetenheten. Förutom 

att använda ljus, ljud och bild förstärktes dikter med passande handrörelser. Användandet av 

handrörelser hjälpte alla barnen, speciellt barnen med språkstörningar, att ta till sig dikterna 

vilket understryker de positiva effekter som multimodala verktyg har för inlärningen.  

De positiva effekterna av att använda poesi för att utmana barns och elevers tidiga 

fonologiska medvetenhet har även visats i både turkisk och svensk forskning. I Turkiet har 

Dinler och Cevher-Kalburan (2021) genomfört en studie med programmet Poetry Focused 

Supportive Educational Program (PFSEP) i två förskoleklasser. En av klasserna deltog i 

programmet i två månader medan kontrollgruppen inte deltog. Klassen som deltog i PFSEP 

tog del av bland annat inhemska och utländska poesiböcker, olika aktiviteter som utgjordes 

av ordlekar, rörelse, musik, drama, skapande och anordnandet av en poesifestival. Resultatet 

av studien visar att barn som aktivt arbetat med poesiprogrammet utvecklat sin fonologiska 

medvetenhet. Experimentgruppen hade utvecklat sin förståelse för att meningar består av 

ord, att ord kan rimma, att ord kan börja och sluta med samma ljud samt att ord består av 
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stavelser. Dessa var de underkategorier som Dinler och Cevher-Kalburan (2021) valt att dela 

upp fonologisk medvetenhet i.  

Som tidigare nämnts har liknande studier genomförts i Sverige. Lundberg, Larsman och 

Strids (2010) studie har undersökt hur program som är inriktade på användning av rim, ljud 

och fonem genomförts bland 1060 elever. I likhet med Dinler och Cevher-Kalburans (2021) 

studie visar resultatet från Lundberg, Larsman och Strids (2010) studie att stor utveckling av 

barns fonologiska medvetenheten sker när lärare iscensätter aktiviteter och miljöer med 

fokus på detta. De positiva effekterna av de två olika poesiprogrammen (Dinler & Cevher-

Kalburan, 2021; Lundberg, Larsman & Strid, 2010) överensstämmer med Sulkanens (2013) 

analys om att långsiktiga läsprogram är en framgångsfaktor för att stödja elever i deras läs- 

och språkutveckling.  

Förutom utveckling av fonologisk medvetenhet visar Eva-Woods (2008) forskning att 

poesi kan hjälpa läsaren att utveckla sin metakognition vilket innebär att eleverna utvecklar 

en medvetenhet kring sitt eget tänkande både känslomässigt och intellektuellt. Eva-Woods 

(2008) använde sig av think-and-feel-alouds för att stödja eleverna med att synliggöra sina 

egna tankeprocesser i läsandet. Genom att läsa och samtala om poesi i par och i större 

grupper började eleverna sätta ord på de strategier som de använde för att ta till sig dikter. 

Desto mer eleverna läste och samtalade om poesi desto fler förståelsestrategier använde de. 

Eleverna visualiserade dikter, kopplade dikter till egna livserfarenheter och andra texter och 

identifierade sig med diktens-jag vilket var strategier ingen använde före think-and-feel-

alouds genomfördes. Att uppmärksamma nyckelord var även en strategi som utvecklades 

bland eleverna när de fick samtala om poesi. Eva-Woods (2008) konstaterade att eleverna 

använde sensoriska och känslomässiga strategier framför kognitiva processer i samtal om 

dikterna. Vidare visar studien att arbetet med poesi i think-and-feel-alouds fungerade som 

en ingång till poesins värld även för elever som har svårigheter med traditionella 

textanalyser. 

Scaffolding hjälper barnens utveckling inom läsning 

Christenson (2016) genomförde en studie som visar att genom scaffolding kan barn få 

möjlighet att behärska svårare texter än vad de klarar av på egen hand. Läraren kan med 

stöttning hjälpa barnet förstå innehåll och betydelse av texter som ligger på en högre 

kunskapsnivå än vad barnet klarar självständigt. Även inom pedagogisk forskning om 

poesi har användandet av scaffolding i undervisningen undersökts. Hadaway, Vardell och 

Young (2001) lyfter att poesi erbjuder en lustfylld ingång i det talade språket. Deras studie 

på barn som ska lära sig ett andra språk lyfter att utforskande av olika typer av litteratur 

gynnar barnens språkliga resa men att poesi vanligtvis inte uppmärksammas i 

undervisningsplaner. Genom att exkludera poesi i det språkliga utforskandet tillsammans 

med barn tillvaratas inte de positiva effekter som poesi kan erbjuda. Hadaway, Vardell och 

Young (2001) har bland annat studerat pedagoger som använder poesi som scaffolding in i 

det talade språket med barn som inte har engelska som modersmål. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studien kommer utgå från det sociokulturella perspektivet eftersom undersökningen handlar 

om det lärande som sker i samspel när högläsning och samtal kombineras. De sociokulturella 

begrepp som anses relevanta för studien redogörs för nedan.  

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin utgår från Lev Semenovic Vygotskijs (1896–1934) tankar och 

idéer. Vygotskij var en psykolog från Ryssland och fastän han dog i ung ålder lämnade han 

ett stort arv till kommande teoretiker med det arbete han utförde före sin bortgång. Vygotskij 

var intresserad av att studera hur människan förstår och tolkar sin omgivning samt fantasin 

och kreativitetens roll i människans varande. Vygotskijs sociokulturella perspektiv innebär 

att man förstår människan som en social och kreativ varelse. Vygotskij ansåg att människan 

lär i samspel med andra och sin omgivning samt att detta lärande börjar redan i ung ålder 

hos barn. Vi skapar alltså vår egen mening och föreställningsvärld i sociala sammanhang 

med andra (Lindqvist, 1995).  

Inom den sociokulturella teorin anses språket och tänkandet höra ihop och utan social 

kommunikation hade den mänskliga utvecklingen stannat av. Tänkandet och språket berikar 

varandra och ska därför inte åtskiljas. Genom språket kan vi förklara vårt tänkande och 

tänkandet hjälper oss med språket (Vygotskij, 2001). Vygotskij (1978) påstod att människan 

inte upplever världen direkt utan att upplevelsen kräver att människan tolkar sin omgivning. 

För att kunna tolka omvärlden använder människan medierande redskap. 

Artefakter och medierande redskap 

Medierande redskap kan bestå av olika artefakter. Säljö (2000), professor i pedagogisk 

psykologi, förklarar att artefakter är redskap runt omkring som omger oss i vardagen. 

Användandet av artefakter leder till att människan kan lära och genomföra mer än vad 

individen hade klarat utan användandet av artefakter. Anteckningar av nyckelord i 

högläsning är exempelvis en artefakt som ger deltagarna större möjlighet att förstå texten än 

ifall endast personen tillåtits att använda sina egna tankar.  

Vid användandet av artefakter medierar människan sin omgivning och de medierande 

redskapen kan vara både språkliga och fysiska (Vygotskij, 1978). När människan ska förstå 

och tolka sin omgivning görs detta med medierande redskap. Verktyget används för att 

kommunicera med omvärlden och personens förståelse av omvärlden sker via redskapet. 

Detta betyder att när människan reagerar och agerar i och på sin omvärld sker det med hjälp 

av medierande redskap. Redskapen hjälper oss att hantera omvärlden vilket förklarar 

argumentet om att människan inte upplever världen direkt utan via medierande redskap 

(Säljö, 2000). På samma sätt som Vygotskij (2001) uttryckte att språket och tänkandet inte 

bör åtskiljas eftersom dessa berikar varandra bör inte medierande redskap, dess sociala 

omgivning och personens tänkande separeras eftersom alla dessa samverkar i människans 

tolkning av omvärlden (Säljö, 2000). 
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Fysiska artefakter hjälper människan att förstå sin omvärld och artefakter kan som 

tidigare nämnts även vara språkliga. Säljö (2000) hävdar att resurserna inom språket är de 

mest betydelsefulla medierande redskapen. Genom resurser inom språket sker en stor del av 

människans kommunikation och kunskapsbildning vilket leder till meningsskapande genom 

sampel. Genom att använda mediering kan vi ta till oss ny kunskap om världen som 

människan sedan tolkar och omtolkar (Vygotskij, 1978). Det krävs dock att människan kan 

använda dessa medierande redskap för att ta till sig ny kunskap (Säljö, 2000).   

Appropriering 

För att människan ska kunna använda medierande redskap behöver personen först lära sig 

hur dessa används. Inom sociokulturellt perspektiv används begreppet appropriering för att 

beskriva denna process. Enligt Säljö (2000) innebär appropriering ett utvecklat kunnande 

om hur medierande redskap och artefakter kan användas. Eftersom appropriering inte har ett 

slut, då det finns få ting man kan bli färdiglärd inom, kan människan appropriera kunskap 

om ett visst redskap i flera olika situationer under hela sitt livsförlopp. Säljö (2000) beskriver 

appropriering som en stegvis utveckling där personen tar till sig olika redskap och genom 

erfarenheter lär sig att bruka dem på passande sätt.  

Proximal utvecklingszon  

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp inom teorin som innebär att barn med hjälp 

av andra människor kan uppnå en djupare kunskap än vad de hade klarat av på egen hand. 

Barn är ständigt i en kunskapsprocess och med hjälp av assistans från antingen en vuxen 

eller ett mer kompetent barn kan individen komma vidare i dess proximala utvecklingszon. 

Vygotskij menar att för att nå barnet i dess proximala utvecklingszon måste vi synliggöra 

barnets nuvarande kunskap och finna verktyg för att barnet ska uppnå framtida och 

kommande kunskaper. För att lärande ska ske måste undervisningen alltså anpassas utifrån 

individens nivå. Genom att applicera synsättet i verkligheten kan lärare eller andra i 

omgivningen undvika misstaget att lägga innehållsnivå för högt eller lågt för det individuella 

barnet eftersom det då inte leder till någon utveckling (Vygotskij, 1978). 

Scaffolding 

Scaffolding är ett begrepp som förtydligar lärarens uppgift och roll när barnet befinner sig i 

den proximala utvecklingszonen. Scaffolding handlar om den stöttning ett barn kan få av en 

mer kompetent, antingen vuxen eller annat barn, för att tillägna sig mer kunskap inom sin 

utvecklingszon. Det engelska begreppet scaffolding kan jämföras med en byggnadsställning 

för att visualisera hur processen går till. För att scaffolding ska ske måste läraren lägga 

lärandet på en passande nivå för det individuella barnet och rikta barnets fokus mot det som 

behövs för att ny kunskap ska tillägnas. Vidare får läraren som stöttar barnet inte heller ta 

över situationen utan denne måste lämna utrymme för barnet att själv få utforska och finna 

lösningar eftersom lärande hos barnet annars uteblir (Säljö, 2020).  
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Samspel 

När man utgår från den sociokulturella teorins synsätt på den proximala utvecklingszonen 

och scaffolding blir det tydligt att samspel är ett fundament i teorins syn på lärande (Säljö, 

2020). Pihlgren (2017) är ytterligare forskare som har fördjupat sig i Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Förutsättningen för att människan ska lära och utvecklas grundar 

sig i samspelet med andra. I gruppkonstellationer har alla olika erfarenheter och genom 

samspelet kan individen ta till sig ny kunskap och utvecklas. Genom samspel får människan 

även möjlighet att uttrycka sina tankar och reflektera med andra vilket också bidrar till 

individens utveckling.  

Sammanfattningsvis innebär det sociokulturella perspektivet att lärande sker genom 

samspel och att artefakter och medierande redskap är nödvändiga för att lärande ska ske. 

Genom scaffolding kan individen appropriera ny kunskap och därmed nå den proximala 

utvecklingszonen. Analysen kommer ha sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 

och dessa begrepp. Genom att koppla lärarnas förhållningssätt och praktiska arbete till de 

teoretiska begreppen samt hur deras arbete kan påverka elevernas lärande blir teorin relevant 

för studien. Exempelvis kan poesi ses som ett medierande verktyg och vi analyserar då på 

vilket sätt lärarna väljer att använda poesi samt hur det medierande verktyget påverkar 

elevernas lärande. Ett ytterligare exempel är scaffolding som kan kopplas till lärarnas 

förhållningssätt såsom om de använder samtalsfrågor i samband med högläsning för att 

stödja barnen i arbetet med poesi för att främja elevernas lärande. Alla begrepp som redogörs 

för ovan kommer att användas i analysen på detta sätt.  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens genomförande under rubrikerna insamlingsmetod, urval, 

analysmetod och reflektioner över metoden.  

Insamlingsmetod  

Studien är kvantitativ vilket innebär att studien har utgått från många deltagares svar. En 

enkätundersökning har genomförts för att samla in en större mängd data att analysera. Valet 

att genomföra en kvantitativ studie härstammar från studiens syfte och för att kunna besvara 

forskningsfrågorna med ett större urval av respondenter. Högläsning och samtal förekommer 

vardagligt i förskoleklass men lärarnas förhållningssätt och syn på detta kan skilja sig åt. Det 

finns många olika typer av texter, bland annat poesi, och genom en kvantitativ undersökning 

kan användandet av poesi i förskoleklasser runt om i Sverige synliggöras. Användandet av 

en kvantitativ metod är fördelaktig eftersom studien vill undersöka hur lärare i förskoleklass 

över hela landet arbetar med högläsning och upplever projektet En bro av poesi. För att 

samla in underlag till studien skapades en webbenkät riktad till målgruppen pedagoger i 

förskoleklass (jmf. Åberg-Bengtsson & Pramling, 2021).  

Enkäten bestod av frågor med färdiga svarsalternativ och några öppna frågor där 

respondenterna kunde formulera sina egna svar vilket innebar att enkäten var semi-

strukturerad. Genom frågor med förutbestämda svarsalternativ blir svaren jämförbara medan 

de öppna frågorna kräver en djupare tolkning innan dessa kan jämföras. Detta innebar att 

frågor med bestämda svarsalternativ många gånger var att föredra för att den analytiska 

processen skulle vara anpassade till studiens begränsade tidsförlopp. Användandet av öppna 

frågor begränsades till de frågor som ansågs nödvändiga. Frågorna i enkäten var konkret 

formulerade och flertalet frågor bestod av flera svarsalternativ. På detta sätt har respondenten 

större möjlighet att svara på ett adekvat sätt utifrån dennes uppfattningar. Christoffersen och 

Johannessen (2015) hävdar att enkätens kvalitet ökar om det finns svarsalternativ som fångar 

in alla respondenters uppfattningar på ett heltäckande sätt. Av denna anledning fanns därför 

svarsalternativet upplever inga hinder på fråga 7 och 16 (se bilaga). Några frågor innehöll 

ett alternativ där respondenten kunde skriva ett eget svar ifall inga av de övriga alternativen 

överensstämde. Detta gjordes för att inga frågor skulle bli felaktigt besvarade eller 

ignorerade av respondenterna. Slutligen bestod några frågor av värderingsfrågor på 

ordinalnivå, med svarsalternativen i logisk och uteslutande rangordning, och respondenten 

kunde välja ett värde mellan 0–10 från instämmer inte alls till instämmer helt utifrån givna 

påståenden (jmf. Christoffersen & Johannessen, 2015). Christoffersen och Johannessen 

uppmanar att sådana värderingsfrågor delas in i fem olika nivåer men med Excel, som var 

det valda enkätprogrammet för studien, var endast utformning med värde 0–10 möjligt.   

För att få många deltagare till studien lades tid på enkätens utformning. Vid första anblick 

skulle enkäten intressera respondenterna vilket möjliggjordes genom att ha projektet En bro 

av poesi som rubrik. Rubriken valdes eftersom lärarna som arbetat med projektet antogs vilja 

lämna återkoppling på ett projekt där deras roll varit betydelsefull. Vidare var det även 

viktigt att respondenterna skulle välja att besvara enkäten och därför togs hänsyn till 

tidsaspekten. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) skrämmer tidskrävande enkäter 
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bort deltagare och därför hölls enkäten kort och bestod av 27 frågor. Frågorna har utformats 

för att ge tillräckligt med underlag för att kunna besvara studiens syfte. Enkäten tog i 

genomsnitt 5 minuter att besvara vilket respondenterna meddelades om i förväg. 

Respondenternas personliga information behandlas i enkätens sista avsnitt eftersom detta 

inte väcker intresse hos deltagarna vid första anblick (jmf. Christoffersen & Johannessen, 

2015). 

Enkäten utformades i fyra olika avsnitt och inleddes med rubriken En bro av poesi och 

ett försättsblad med information om oss som genomför undersökningen samt studiens syfte 

(jmf. Christoffersen & Johannessen, 2015). Vidare förklarades att respondenternas 

deltagande var frivilligt och anonymt, vilket överensstämmer med Vetenskapsrådets (2017) 

etiska principer. Sedan klickade respondenterna vidare till avsnitt två i enkäten som 

behandlade generell högläsning och samtal i förskoleklass. Avsnitt tre i enkäten behandlade 

projektet En bro av poesi i relation till högläsning och samtal och slutligen avslutades 

enkäten med ett kort avsnitt om deltagarnas personliga uppgifter. Frågor kring respondentens 

yrkesroll användes i ett försök att säkerställa att respondenterna består av studiens önskade 

urval. Avsnitt två och tre i enkäten låg till grund för de två delstudierna. Enkäten skapades i 

Excels frågeformulär vilket underlättade bearbetningen efter svaren samlats in. Svaren 

analyserades och jämfördes efter att empirin överförts till ett Excel dokument där alla värden 

synliggjordes.  

Utifrån Christoffersen och Johannessen (2015) rekommendation genomfördes en 

förstudie där enkäten skickades ut till våra kurskamrater i en gemensam Facebookgrupp. Där 

gavs studenterna möjlighet att ge sina tankar och åsikter kring språket och 

frågeformuleringarna. Förstudien samlade in konstruktiv kritik och enkäten redigerades och 

uppdaterades därefter utifrån dessa kommentarer. Genom denna metod kunde stavfel och 

möjliga missförstånd undvikas innan enkäten skickades ut till respondenterna.  

Urval 

Respondenterna i studien består av pedagoger som arbetar i förskoleklass. På samma sätt 

som val av metod har utgått från studiens syfte gjorde även valet av respondenter det. 

Eftersom boken En bro av poesi delades ut till barn i förskoleklass och alla skolor fick egna 

exemplar av böckerna är lärare i förskoleklass lämpliga för att svara på studiens syfte. 

Deltagarna till studien kommer från slutna Facebookgrupper riktade till förskollärare och 

grundskollärare vilket överensstämmer med Christoffersen och Johannessens (2015) 

bekvämlighetsprincip. Eftersom studiens arbetsgång sträcker sig över en kort tid 

möjliggjorde detta tillvägagångssätt att enkäten nådde ut till ett större antal respondenter. 

Facebookgrupperna som enkäten lades ut i är “Pedagoger i förskoleklass”, “Årskurs F-3 

Tips och idéer”, “Kooperativt lärande i förskola och förskoleklass” och “Idébank för 

förskollärare/lärare”. Av dessa grupper fick vi endast respons ur “Pedagoger i förskoleklass” 

och “Idébank för förskollärare/lärare”. Troligtvis beror detta på att medlemmarna i dessa 

grupper var mer aktiva med cirka 5–10 inlägg om dagen medan de andra grupperna endast 

var aktiva med fåtal inlägg i veckan. Användandet av Facebookgrupper leder till att enkäten 

med lätthet når ut till många respondenter, men vi såg ett stort bortfall av medlemmarna i 

grupperna som inte valde att svara (jmf. Åberg-Bengtsson & Pramling, 2021). För att minska 
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bortfallet har påminnelser om studien lämnats i de aktuella Facebookgrupperna, där både de 

som har och de som inte har arbetat med En bro av poesi uppmanades att delta i enkäten.   

Databearbetning och analysmetod  

För att analysera det insamlade materialet från enkäten sammanställdes datan med hjälp av 

programmet Excel. Empirin flyttades över till arbetsblad i Excel för att sedan analyseras. 

Totalt svarade 251 respondenter på enkäten och därför analyserades datan i procent då det 

överensstämmer med Christoffersen och Johannessen (2015) som uttrycker att 

procentandelar är lättare för läsaren att tyda än antal.  

Inledningsvis genomfördes univariata analyser i de båda delstudierna. Univariat analys 

innebär att en av frågorna undersöks åt gången. Detta gjordes vid de större frågorna som 

hade flertalet svarsalternativ samt vid värderingsfrågorna (se bilaga). Först sammanställdes 

resultatet i stapeldiagram och cirkeldiagram för att ge en bättre visuell översikt. 

Diagrammets format bestämdes utifrån vad vi önskade att synliggöra. Stapeldiagram är 

fördelaktiga att använda för att synliggöra skillnader i svaren medan cirkeldiagram är 

passande för att synliggöra spridningen av respondenternas svar på en specifik fråga (Åberg-

Bengtsson & Pramling, 2020).   

Vidare var det intressant att söka efter mönster och samband i den insamlade datan och 

av denna anledning genomfördes bivariata analyser. Resultatredovisningen presenterades på 

samma sätt som i de univariata analyserna. Bivariata analyser användes för att synliggöra 

samband i respondenternas svar kring deras förhållningssätt och deras arbete med högläsning 

och samtal eftersom metoden möjliggör för jämförelser mellan olika variabler. Några av 

enkätens frågor utformades medvetet för att kunna jämföras med varandra. Detta gjordes 

genom att göra ett kombinationsdiagram i Excel med frågorna som skulle ställas mot 

varandra (jmf. Åberg-Bengtsson & Pramling, 2020).  

Under analysarbetet genomfördes även ett urval kring vilka frågor som skulle presenteras 

i resultatredovisningen. Enkäten undersökte huruvida lärarna hade valt att samarbeta med 

vårdnadshavare kring generell läsning och i deras arbete med En bro av poesi. För att hålla 

studien stringent valdes dessa frågor bort eftersom de inte var nödvändiga för att svara på 

studiens syfte. Även de personliga frågorna om pedagogers examen och tid i förskoleklass 

ansågs inte tillföra något till analysen och har därför medvetet valts bort.  

Delstudierna svarar på olika forskningsfrågor och därför analyserades och presenterades 

dessa enskilt. Resultatet analyserades i relation till den sociokulturella teorin och analysen 

diskuterades utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis var det intressant att synliggöra om 

något samband mellan de två delstudierna gick att tyda ur materialet vilket vi tydliggjorde i 

studiens diskussion och konklusion. 

Reflektioner över metoden 

Det finns reflektioner kring metoden som behöver tas i beaktande när det gäller studien. 

Dessa reflektioner gäller för det första reliabilitet, det vill säga ifall studien är tillförlitlig 

utifrån hur noggrann datainsamling och bearbetningen är. För det andra gäller reflektionerna 

validitet, det vill säga huruvida studien undersöker det den uttalar sig om och för det tredje 
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generaliserbarhet, ifall studiens resultat går att generalisera till en större befolkning och 

slutligen etiska hänsynstaganden (Christoffersen & Johannessen, 2015).   

Inledningsvis lyfter Christoffersen och Johannessen (2015) att en studies resultat behöver 

upprepas flera gånger för att anses vara tillförlitligt. Boken gavs ut förra året vilket resulterar 

i att det inte funnits tillfälle att undersöka projektet tidigare och därför påverkas studiens 

reliabilitet. Däremot ökar vår studies reliabilitet eftersom enkäten innehåller flera specifika 

frågor kring högläsning och samtal samt poesi i stället för en generell fråga som kan tydas 

på olika sätt av respondenterna (jmf. Åberg-Bengtsson & Pramling, 2020). Studiens 

reliabilitet påverkas även av att urvalsgruppen svarar på enkäten ungefär ett år efter att boken 

En bro av poesi kom till förskoleklassen. Att besvara något som ligger närmare i tiden är 

mer tillförlitligt eftersom uppfattningar påverkas av tiden (Christoffersen & Johannessen, 

2015). I denna studie hade det dock inte varit möjligt att genomföra undersökningen när 

lärarna började arbeta med boken i realtid. Därför har studiens syfte och forskningsfrågor 

formulerats kring lärares upplevelser eftersom det är detta som enkätstudien kan svara på.  

Att enkätens frågor är riktade till lärares upplevelse kring deras arbete med högläsning 

och samtal påverkar även studiens validitet positivt. Frågorna överensstämmer med studiens 

syfte och svaren från enkäten blir relevanta och giltiga eftersom de kommer från varje 

enskild lärares egen uppfattning om sitt förhållningssätt och utifrån detta ökar 

begreppsvaliditeten (jmf. Christoffersen & Johannessen, 2015). Validiteten ökar även 

genom att en förstudie genomfördes då det möjliggjorde bearbetning av frågorna för att de 

skulle överensstämma med studiens syftesformulering (Christoffersen & Johannessen, 

2015).  

Studiens generaliserbarhet påverkas negativt av att urvalet har hämtats från 

Facebookgrupper då respondenterna har valfritt deltagande och därför inte representerar hela 

urvalsgruppen. Det finns ingen data som påvisar att medlemmarna i de valda 

Facebookgrupperna representerar alla Sveriges lärare i förskoleklass och studiens resultat 

blir därför inte generaliserbar. Respondenterna som svarade på enkäten representerar en liten 

andel av medlemmarna i Facebookgrupperna och bortfallet påverkar studiens validitet (jmf. 

Åberg-Bengtsson & Pramling, 2020). Medlemmarna som valde att inte delta i studien kan 

vara de som saknar intresse för läsfrämjande arbete och poesi i förskoleklassen. I sådant fall 

kan bortfallet klassas som systematiskt vilket påverkar vår studies tillförlitlighet negativt 

(jmf. Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Vidare påverkar faktumet att respondenterna kommer från Facebookgrupper även 

studiens validitet (jmf. Christoffersen & Johannessen 2015). Enkäten gavs inte ut 

personligen och deltagarna är därför anonyma och det går inte att fastställa om 

respondenterna faktiskt jobbar i förskoleklass även om en fråga kring yrkesrollen ställdes i 

enkäten. Även händelser som skedde innan respondenterna valde att svara på enkäten kan 

påverka studiens validitet. En lärare som haft en väl utförd högläsning precis innan den 

svarar på enkäten kan eventuellt vara positiv i sina svar medan en lärare som haft en sämre 

utförd högläsning troligtvis är negativ i sina svar.  

Under bearbetningen av resultatet upptäcktes att vissa svarsalternativ som är relevanta 

saknades i några frågor. Exempelvis hade nio av respondenterna svarat faktaböcker på fråga 

3 (se bilaga) vilket vi inte inkluderat eftersom vår studie rör läsning av skönlitteratur. 
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Förstudien skickades till ett annat urval än enkätens respondenter vilket gjorde att denna 

feedback inte uppkom i förstudien.  

Vid bearbetning av resultatet synliggjordes att flertalet respondenter skrivit nej på valfritt 

svar i stället för att kryssa i aldrig eller nästan aldrig under poesiavsnittet. Enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) ska de olika svarsalternativen motsvara 

respondenternas verklighet för att de inte ska behöva fundera över vilket alternativ som 

passar dem. Eftersom flera respondenter inte tyckte aldrig eller nästa aldrig passade dem 

skulle vid närmare eftertanke aldrig och nästan aldrig varit två separata svarsalternativ. 

Även vi har svårt att tyda hur många som faktiskt aldrig har jobbat med boken när de är 

under samma svarsalternativ. 

Ytterligare har även etiska hänsynstaganden kring metoden tagits för att säkerställa att 

studien följer Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Användandet av Excel var 

fördelaktigt eftersom respondenterna därmed förblev anonyma och inga övriga etiska 

förhållningsregler behövde då tas i beaktande (jmf. Christoffersen & Johannessen, 2015).  
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Resultat & analys 

Resultat och analys presenteras utifrån de två delstudierna, där första delstudien behandlar 

lärares förhållningssätt kring generell högläsning och samtal samt poesi. Den andra 

delstudien behandlar lärares förhållningssätt kring poesi utifrån boken En bro av poesi. 

Resultat 

Totalt deltog 251 respondenter i enkäten varav 95% har behörighet att undervisa i 

förskoleklass. Av dessa består 65% av förskollärare och resterande procent av 

grundskollärare. Alla respondenternas svar kommer därför användas genomgående under 

vår bearbetning av resultatet. Som nämnts behandlar delstudie 1 enkätens första avsnitt där 

alla frågor var obligatoriska för respondenterna att svara på. Således har den första delstudien 

insamlad empiri från alla 251 deltagare. Enkätens andra avsnitt innehöll frågor som var 

frivilliga för respondenterna att besvara och därför varierar antalet insamlade svar för 

delstudie 2, vilket framgår under varje figur. Nedan kommer endast den empiri som anses 

relevant för studien presenteras utifrån det urval som genomfördes under analysarbetets 

gång.  

Delstudie 1 

Figur 1.1 visar att 88 % av respondenterna högläser varje dag eller nästan varje dag medan 

endast 49% följer upp med samtal lika ofta. 12% av respondenterna högläser en gång i 

veckan medan 40% av lärarna följer upp med samtal 1–3 gånger i veckan. Högläsningen 

genomförs alltså ofta medan efterföljande samtal förekommer mer sällan. 

 

 
Figur 1.1  

 

Figur 1.2 visar att totalt 59% av respondenterna svarade att de vill läsa oftare för sina elever. 

Resultatet synliggör att av dem som uppgett att de läser varje dag eller nästan varje dag har 

48% uppgett att de vill läsa oftare för sina elever. Detta är 83% av alla som svarade att de 

vill läsa oftare vilket resulterar i en stor majoritet. Av de som läste mer sällan, 1–3 gånger i 
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veckan och 1–3 gånger i månaden, svarade 11% att de ville läsa oftare för sina elever. Det 

var 2% av de 13 % som läser inom det spannet som inte vill läsa oftare. 40% av de resterande 

som inte vill läsa oftare läser redan varje dag eller nästan varje dag.  

 

 
Figur 1.2  

 

Frågan vad brukar du läsa högt för dina elever var en flervalsfråga vilket innebär att 

procenten i stapeldiagrammet överstiger 100%. Procenten avser hur många av totalt 251 

respondenter som tryckte i respektive alternativ. Genren faktatexter har lagts till utefter 

kategoriseringar av respondenternas egna svar. Kapitelböcker läses mest av lärarna och tätt 

därefter kommer bilderböcker, sagor samt rimlekar och ramsor. Bortsett från faktatexter 

som inte fanns med som alternativ är sånger och poesi underrepresenterade och ingen av 

dessa båda genrer uppnår 50%.  

 

 
Figur 1.3 

 

På frågan om högläsningens positiva effekter kunde respondenterna välja flera alternativ 

vilket innebär att svaren presenteras på samma sätt som i figur 1.3. Alla respondenter anser 

att högläsning och samtal har en positiv inverkan. Språkutveckling, förmåga att uttrycka 

tankar, förmåga att utveckla resonemang om budskap i texter, intresse för läsning och 

läsförståelse har en övervägande majoritet av respondenternas svar. Lärarna anser alltså att 
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högläsning och samtal har en hög positiv inverkan på dessa områden. Enligt cirka hälften av 

respondenterna har högläsning och samtal positiv inverkan på välbefinnande i klassen, 

relationer och sammanhållning i klassen och kunskaper om svensk litteratur och svenska 

språket vilket är lite färre procent än tidigare nämnda kategorier. Enligt cirka 40% av 

respondenterna har högläsning samtal en positiv inverkan på läsförmåga, uttrycka sig genom 

olika estetiska uttrycksformer och ditt eget välbefinnande. Det finns en stark samsyn hos 

respondenterna att högläsning och samtal har en positiv inverkan hos eleverna eftersom 

ingen svarade ingen positiv inverkan.  

 

 
Figur 1.4 

 

Vid bearbetning av fråga sju togs några alternativ bort i resultatredovisningen eftersom de 

insamlade svaren i dessa kategorier understeg 1% och de ansågs inte tillföra något till 

analysen (se bilaga). Utöver detta lades även för lite personal i relation till barngrupp till 

som kategori eftersom några respondenter uppgav detta som ett hinder i den fria textrutan. 

Enligt respondenterna upplever 58% att inget hindrar dem från att läsa vilket 

sammanfaller väl med andelen lärare som uppgett att de läser högt med sina elever varje dag 

eller nästan varje dag (88%) eller 1–3 gånger i veckan (12%) (se figur 1.1). Bland de lärare 

som upplever att det finns hinder är kategorin tidsbrist störst och tätt därefter kommer elever 

i behov av särskilt stöd. Dessa tillsammans utgör 45% av de 67% som upplever ett hinder i 

högläsningen vilket är en övervägande majoritet.  

 

 
Figur 1.5  
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Själva utformningen av högläsningen verkar inte upplevas som ett hinder för lärarna. Figur 

1.6 visar hur respondenterna upplever trygghet kring sin utformning av högläsningen för att 

stimulera elevernas intresse. På värderingsfrågan ligger endast 4% av respondenterna på ett 

värde mellan 0–4. 75% av respondenterna, en stor majoritet, befinner sig inom värdet 8–10 

vilket synliggör att de flesta av lärarna känner sig trygga med hur de ska utforma sin 

högläsning för att stimulera elevernas intresse.  

 

 
Figur 1.6 

 

Utöver att respondenterna känner sig trygga med att utforma högläsning och samtal tycker 

de även att arbetet kring detta är lätt. Av respondenterna svarade 9% inom värdet 7–10 och 

ingen av respondenterna uppgav värde 9–10. En övergripande majoritet, 79%, har svarat 

inom värde 1–4 och 23% har svarat instämmer inte alls (värde 0) på frågan. Det 

överensstämmer alltså med hur respondenterna graderade sin trygghet kring utformningen 

av läsning och samtal.  

 

 
Figur 1.7 

 

Vid påståendet Jag tycker att poesi är svårt och är därför inte bekväm med att läsa poesi 

med eleverna svarade de flesta respondenter (19%) värde 5 vilket kan tolkas som ett neutralt 

svar. Endast 6% av respondenterna uppgav ett värde mellan 9–10 gentemot 14% som uppgav 

värde 0–1. 29% av respondenterna befann sig inom värde 6–8 gentemot 33% som befann 

sig inom värde 2–4. Fler respondenter upplever sig alltså bekväma med att lära ut poesi och 
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anser att det är lätt jämförelsevis med de som inte känner sig bekväma och tycker att poesi 

är svårt, även om skillnaderna är större än vid generell högläsning (figur 1.6 och 1.7).  

 

 
Figur 1.8 

Delstudie 2 

Resultatet i delstudie 2 presenteras på samma sätt som delstudie 1 men med fokus på En bro 

av poesi utifrån enkätens andra avsnitt.  

Bland respondenterna som svarade på enkäten var användandet av En bro av poesi spritt. 

En majoritet uppgav att de använt boken i sin undervisning i någon utsträckning samtidigt 

som 37% uppgav att de aldrig eller nästan aldrig använt boken. I svarsalternativet annat har 

flertalet respondenter uppgett att de använt boken under temaveckor eller projekt. Dessa svar 

har tematiserats och gett underlag till fler kategorier än enkätens ursprungliga svars-

alternativ.  

 

 
Figur 2.1 (251 respondenter) 

 

Alla dikter i boken efterföljs av en till tre kortare förslag på samtalsfrågor. Från enkäten går 

det att tyda att en stor del av läsningen ur boken i förskoleklass efterföljs av samtal utifrån 

dessa samtalsfrågor. Det finns till och med lärare som svarat att de använder samtalsfrågorna 
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oftare än vad de läser boken. Inte lika många följer upp samtalen med egna samtalsfrågor 

även om 49% av respondenterna uppgav att de använder egna samtalsfrågor i någon 

utsträckning. Sammanfattningsvis går det att tyda att bland de respondenter som använt 

boken har 97% av dessa använt bokens samtalsfrågor.  

 

 
Figur 2.2 (251 respondenter & 237 respondenter) 

 

Både respondenterna som använder, och inte använder, En bro av poesi uppgav att de 

upplever hinder i arbetet med boken. Eftersom frågan var en flervalsfråga överstiger 

procenten 100% då en respondent kunde uppge flera hinder. Det vanligaste hindret lärarna 

uppgav var att de valde annan litteratur framför poesiboken. Även lärarnas och elevernas 

inställning till poesi sågs som ett hinder. Vidare framkom det att en del inte fått boken fastän 

alla elever i förskoleklass och alla skolor ska ha fått exemplar av boken. Utöver dessa 

meddelade 10% att de inte var medvetna om att boken fanns. Trots flertalet rapporterade 

hinder upplevde närmare en tredjedel inga hinder för att använda En bro av poesi i sin 

undervisning. 

 

 
Figur 2.3 (238 respondenter) 
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Några respondenter lyfte att barn med annat modersmål mötte svårigheter i arbetet med 

boken under frågans svarsalternativ annat. Citaten nedan visar att respondenterna upplevde 

att de språkliga kraven som dikterna ställer på dess läsare gjorde att dessa elever hade större 

hinder i arbetet med boken. 

 

“Upplevde att de elever som har svenska som 

andraspråk hade svårt att förstå.” 

 

 
“Språket, väldigt abstrakt i vissa dikter. 

Arbetar på flerspråkig skola.” 

Citat 2.1 

 

Data från enkäten visar att lärares uppfattning om elevers intresse att läsa dikter ur En bro 

av poesi skiljer sig åt. En knapp majoritet har uppgett att eleverna har visat intresse medan 

35% lämnat negativa svar och 14% instämmer delvis (värde 5).  

 

 
Figur 2.4 (214 respondenter) 

 

I figur 2.5 synliggörs lärares upplevelse av att deras förhållningssätt till poesiläsning med 

eleverna har förändrats under arbetet med boken. En del uppgav att deras förhållningssätt är 

detsamma som innan boken presenterades medan 53% instämmer i hög grad (värde 6–10) i 

att boken påverkat dem och deras undervisning. 

 

 
Figur 2.5 (208 respondenter) 
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Frågan om lärare upplevde att deras förhållningssätt hade förändrats följdes upp med en 

öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att beskriva sin upplevda förändring. De olika 

svaren tematiserades för att jämföras och presenteras. Lärare i förskoleklass uppgav att En 

bro av poesi bland annat har förändrat deras egen inställning till poesi, elevernas intresse 

och hur de utformar sin undervisning. Slutligen har en del respondenter uppgett att de trots 

boken och dess handledning fortfarande upplever att poesiläsning i förskoleklass är 

utmanande att genomföra.  

 

 
Figur 2.6 (90 respondenter) 

 

Citaten nedan exemplifierar hur boken har påverkat lärares förhållningssätt till poesiläsning 

på olika sätt. En del uppgav att boken inte har underlättat arbetet med att förse 

förskoleklassen med åldersanpassad poesi medan andra lyfter just barnens engagemang och 

en ökad förståelse för deras förmågor som en del i deras förändrade förhållningssätt.  

 

 

“Ögonöppnaren för att lära ut om poesi i 

förskoleklass. Mina elever älskade temat med poesi 

och stor positiv respons från vårdnadshavare.” 

 

 
“Jag tyckte det var svårt att hitta poesi som 

passade för 6-åringar.” 

“Har inte varit bekväm med poesi men genom 

boken har jag utmanat mig själv att läsa och 

diskutera med barnen.”  

 

 ”Insett att det inte behöver vara så knepigt, 

att ungarna är duktiga på att förstå bortom 

orden och mellan raderna.” 

Citat 2.2 
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På frågan om lärarna upplever att En bro av poesi har haft positiv inverkan på eleverna 

svarade över hälften av lärarna att de upplevde positiv inverkan på språkutveckling, förmåga 

att uttrycka tankar och känslor samt förmåga att utveckla resonemang om budskap i texter. 

Frågan var en flervalsfråga och därför överstiger procenten 100% då en respondent kunde 

kryssa för flera svarsalternativ. Läsförmåga är det alternativ med minst svar (19%) av 

svarsalternativen som rör utveckling medan läsförståelse fick 32%. 8% rapporterade att de 

inte ansåg att boken hade några positiva effekter och 3% meddelade att de behövde mer 

underlag för att kunna svara på frågan. 

 

 
Figur 2.7 (207 respondenter) 

 

En majoritet av lärarna uppgav att de använt de hjälpmedel som lanserats för att stötta lärare 

och andra vuxna i att läsa och samtala om dikterna i En bro av poesi med barn. Även detta 

var en flervalsfråga och svarsprocenten visar att många av lärarna har kombinerat UR plays 

filmer och handledningen med läsningen av En bro av poesi. 

 

 
Figur 2.8 (212 respondenter) 
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Respondenterna fick även lämna omdömen om de olika hjälpmedlen. Efter att den öppna 

frågan om lärarnas uppfattning kring hjälpmedlen tematiserades visar resultatet att 

majoriteten av lärarna som valde att använda hjälpmedlen uppskattade dem.  

 

 
Figur 2.9 (119 svar) 

 

Citaten nedan exemplifierar hur respondenterna uttryckte sig kring hjälpmedlen. Även här 

lyfter en del respondenter att elever med annat modersmål än svenska eller andra 

språksvårigheter gynnas av att poesiläsningen fördjupas med användandet av andra 

multimodala verktyg. Förutom att hjälpmedlen underlättade för eleverna uppgav en del 

respondenter att de själva vägletts i sitt arbete medan andra inte funnit stöd i dessa.  

 

“Mycket bra. Utan dem hade jag haft svårt att komma 

igång och presentera boken för eleverna.” 

 

 
“Filmerna var roliga för barnen. 

Handledningen var för lång.” 

“Mycket god hjälp och bra idéer. Jag arbetar med 

flerspråkiga barn och utan hjälpmedel hade det varit svårt 

att förstå.” 

 

 
“Inget jag fastnade för fast jag var 

positiv.” 

“UR´s filmer underlättade mycket för barn med annat 

modersmål och språkstörningar eller annan svårighet.” 

 

Citat 2.3 

 

På frågan om lärarna kommer att fortsätta att använda En bro av poesi svarade nästan hälften 

av respondenterna ja. 15% svarade att de kommer börja arbeta med boken, vilket kan 

jämföras med att 37% uppgett att de aldrig eller nästan aldrig läst boken tillsammans med 
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sina elever (se figur 2.1). Detta betyder att 22% av enkätens respondenter inte har arbetat 

med En bro av poesi och heller inte vill börja arbeta med boken. Respondenterna som har 

uppgett att de kommer fortsätta arbeta med En bro av poesi har i större utsträckning svarat 

att de anser att eleverna har visat stort intresse för boken (m. 7,4) vilket visar sig i 

svarsalternativets högre medelvärde.  

 

 
                 Figur 2.10 (230 respondenter)                  Figur 2.11 

 

Av respondenterna svarade 88% att de läser varje dag eller nästan varje dag vilket är en 

övervägande majoritet (se figur 1.1). Nedanstående figur visar hur respondenterna har svarat 

på frågan hur ofta de läst En bro av poesi i relation till hur ofta de högläser valfri litteratur 

(se figur 2.1 och 1.1). Staplarna med färgkoder visar hur ofta respondenterna uppgett sig 

använda En bro av poesi. Dessa är placerade i diagrammet på det alternativ som 

överensstämmer med respondenternas svar på hur ofta de läser valfri litteratur. Resultatet 

synliggör att majoriteten av de respondenter (32%) som aldrig eller nästan aldrig läst En 

bro av poesi är samma respondenter som har uppgett att de läser varje dag eller nästan varje 

dag. Respondenterna som uppgav att de läser 1–3 gånger i veckan (5%) har uppgett att de 

läser boken 1–3 gånger i månaden och aldrig eller nästan aldrig. Respondenterna som inte 

läser ofta läste heller inte boken ofta.  

 

 
Figur 2.12 
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Analys 

Båda delstudierna har utgått från studiens forskningsfrågor i analysen som delats upp utifrån 

nämnda områden. Analysen har även kopplats till det sociokulturella perspektivet. 

Delstudie 1 

Hur upplever lärare i förskoleklass att de arbetar med högläsning och samtal kring 

skönlitteratur? 
  

Resultatet synliggör (se figur 1.1) att respondenterna läser ofta medan uppföljande samtal 

förekommer mer sällan i relation till deras högläsning. Således innebär detta att det 

förekommer mycket högläsning av lärarna i förskoleklass men resultatet visar att endast 

hälften av dessa tillfällen följs upp med samtal. Eleverna går då miste om den stöttning som 

genom samtal kan ge ny kunskap vid cirka hälften av tillfällena för högläsning, vilket kan 

kopplas till att eleverna då inte alltid erbjuds scaffolding (jmf. Säljö, 2020).  

Vidare visar resultatet att cirka hälften av de som redan läser varje dag eller nästan varje 

dag även vill läsa oftare. Av de respondenter som läser mer sällan uppgav endast en femtedel 

att de inte vill läsa oftare. Resultatet går således att tolka som att lärarna som redan läser ofta 

vill läsa oftare vilket bidrar till elevernas möjlighet att appropriera ny kunskap genom 

högläsning (jmf. Säljö, 2000).  

Resultatet visar att det förekommer en variation av texter som används av lärarna i 

förskoleklass (se figur 1.3). Kapitelböcker, rimlekar och ramsor, bilderböcker och sagor 

används av en övervägande majoritet vilket kan bero på att dessa genrer är vanligt 

förekommande texter och användandet av dessa kräver inte fördjupad kunskap hos lärarna. 

Poesi, sånger och faktatexter är kategorier som kan antas kräva högre kompetens av lärarna 

för att kunna behärska att lära ut dessa till eleverna. Faktatexter skulle troligtvis haft en större 

andel svar eftersom kategorin inte fanns som ett svarsalternativ och respondenterna som 

använder detta kan ha valt att inte fylla i på annat. Eleverna exponeras ofta för högläsning 

och om högläsningen även skulle följas upp av samtal får eleverna möjlighet att hitta verktyg 

för att mediera i omvärlden (jmf. Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). Elevernas exponering för 

texter tillsammans med samtal ger dem möjlighet att behandla och tolka olika typer av texter 

med en mer kompetent person, i detta fall läraren, och eleverna kan därmed även nå den 

proximala utvecklingszonen (jmf. Vygotskij, 1978).  

Respondenterna var överens om att högläsning och samtal har en positiv inverkan inom 

många olika områden (se figur 1.4). De svarsalternativ som en övervägande majoritet av 

respondenterna kryssat för har några saker gemensamt. Läsförståelse hör ihop med 

språkutveckling och kan därför kopplas tätt samman med den kategorin. Nästan alla 

respondenter anser att högläsning påverkar elevernas intresse för läsning positivt. Enligt 

läroplanen (Lgr22, 2022) behöver elever utveckla ett intresse för högläsning för att 

läsutveckling ska kunna ske, vilket stämmer bra överens med detta resultat. Förmåga att 

uttrycka tankar och känslor samt förmåga att utveckla resonemang om budskap i texter fick 

också hög andel svar och dessa hör tätt tillsammans. För att kunna resonera behöver eleven 

kunna uttrycka sig och för att uttrycka tankar och känslor krävs språklig förmåga. Detta kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet där tänkande och språk hör ihop. I teoriavsnittet 

tydliggjordes att “genom språket kan vi förklara vårt tänkande och tänkandet hjälper oss med 
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språket” vilket kan kopplas till hur lärarna upplever högläsning och samtals positiva 

inverkan på elevernas lärande (jmf. Vygotskij, 2001). Lärarna är alltså medvetna om de 

positiva effekter som högläsning och samtal har för eleverna men väljer trots detta att inte 

alltid följa upp sin läsning med samtal (se figur 1.1).  

Tidsbrist och elever i behov av särskilt stöd är de två hinder som hade övervägande 

majoritet hos lärarna (se figur 1.5). Även här finns ett samband då tidsbrist kan bero på att 

verksamheten inte har tillräckligt med resurser i form av personal, planeringstid eller 

liknande. Elever i behov av särskilt stöd är också en kategori som påverkas starkt av resurser 

i form av personal, kompetens och tid. Tidsbristen kan även kopplas till varför vissa genrer 

inte behandlas av lärarna då de kanske inte har tiden att lägga på att lära sig använda nya 

texter. Poesi kan ses som ett språkligt redskap som lärarna ännu inte kan förmedla till sina 

elever vilket gör att eleverna går miste om detta eventuella lärande (jmf. Säljö, 2000).  

Majoriteten av respondenterna känner sig bekväma i hur de ska utforma högläsning och 

samtal men trots detta sker de uppföljande samtalen mindre frekvent än högläsningen. 

Lärarna uppgav även att de anser att högläsning och samtal påverkar elevernas intresse 

positivt och det hade därför varit fördelaktigt om samtalen uppkom lika ofta som 

högläsningen. Att lärarna känner sig trygga kring högläsning och samtal kan även kopplas 

till deras upplevelse om att detta är lätt (se figur 1.7). Slutsatsen utifrån detta kan antas vara 

att om lärarna känner sig trygga i sitt förhållningssätt upplevs även högläsning och samtal 

som lätt. Högläsning och samtalens utformning är viktig för att möjliggöra samspel vilket 

främjar elevernas lärande. Som tidigare nämnts ger den sociala interaktionen med andra 

eleverna möjlighet att lära sig och ta till sig andras kunskap (Pihlgren, 2017). Av denna 

anledning är det viktigt att lärarna vet hur de ska utforma sin högläsning och att de känner 

sig trygga i sitt arbete för att möjliggöra detta till eleverna, vilket den övervägande 

majoriteten av respondenterna upplever sig göra.  

Avslutningsvis kan det konstateras att respondenterna är eniga i sina svar kring arbetet 

med högläsning och samtal. Majoriteten av lärarna upplever att högläsning och samtal är lätt 

att genomföra och att de är bekväma i att utforma situationerna för att stimulera elevernas 

intresse. Respondenterna använder sig av liknande texter i sitt arbete och det handlar 

troligtvis om att de vill känna en trygghet i den text som de ska förmedla till eleverna.   

 

Hur upplever lärare i förskoleklass sitt förhållningssätt till poesi som underlag för 

högläsning och samtal i förskoleklass? 

Av studien framgår det att poesi är en genre som används i mindre utsträckning av lärarna 

för högläsning och samtal. Andra forskningsfrågan i studien handlar om hur lärare upplever 

sitt förhållningssätt till poesi för högläsning och samtal vilken besvaras utifrån två av 

enkätens frågor (se figur 1.3 och 1.8) som är kopplade till poesi.  

Resultatet från enkäten visar att respondenterna väljer litteratur inom andra genrer före 

poesi. Poesi hamnade som den tredje minst förekommande genren hos lärarna trots att 41% 

uppgav att de använder poesi i högläsningen. Rimlekar och ramsor kan ingå i poesi men 

begreppet poesi kan antas låta mer avancerat. Lärarna kanske använder poesi men vet inte 

vad som ingår i genren och detta är något som inte framkommer i enkäten. Utifrån resultaten 

kan det antas att respondenterna väljer att inte använda poesi eftersom de troligtvis inte har 
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approprierat tillräcklig kunskap om poesiundervisning (jmf. Säljö, 2000) vilket hindrar 

elevernas eventuella lärande inom poesi.  

Detta motsägs dock av respondenternas upplevelse ifall poesi är svårt eftersom störst 

andel av respondenterna svarade en femma på värderingsfrågan om de upplever att poesi är 

svårt. En femma på värderingsfrågan kan tolkas som att respondenterna inte anser poesi som 

vare sig svårt eller lätt då det är ett neutralt svar och detta kan därför antas vara de 

respondenter som inte använder poesi. En sjättedel av respondenterna upplever att poesi är 

lätt och en mindre andel, cirka hälften så många, upplever att poesi är svårt vilket kan tolkas 

som att lärarna tycker poesi är mer lätt än svårt. Respondenternas upplevelse kring 

användandet av poesi som ett medierande redskap skiljer sig därför åt (jmf. Vygotskij, 1978; 

Säljö, 2000).  

Avslutningsvis kan det utifrån delstudie 1 konstateras att lärarna ger eleverna möjlighet 

till lärande genom att frekvent använda sig av högläsning och samtal samt att de ger tillgång 

till många olika slags texter. Lärarna är medvetna om hur de ska utforma sin högläsning och 

samtal vilket skapar en trygghet i klassen. Genom detta får eleverna verktyg att mediera i 

världen och samspela med andra. Samtal används inte lika frekvent som högläsning av 

lärarna vilket gör att alla elever kanske inte får den stöttning som de behöver för att ta till sig 

kunskapen i texten och går miste om eventuellt lärande. Poesi är något som inte används lika 

frekvent av lärarna vilket därmed hindrar elevernas lärande inom poesi.  

Delstudie 2 

Hur upplever lärare i förskoleklass att de använder En bro av poesi för högläsning och 

samtal med eleverna? 

Ovanstående analys om respondenternas förhållningssätt till användandet av poesi för 

högläsning och samtal visar att respondenterna inte väljer att använda poesi i sin 

undervisning i första hand. Detta trots att majoriteten uppgav att de inte anser det vara svårt 

att läsa poesi tillsammans med eleverna. Nedan kommer lärares förhållningssätt till poesi 

genom användandet av En bro av poesi att analyseras.  

Resultatet visar att lärare i förskoleklass använder En bro av poesi i sin undervisning på 

olika sätt. För det första läser lärarna ur boken olika ofta och med skilda upplägg (se figur 

2.1). Även om en majoritet av lärarna uppgav att de högläser varje eller nästan varje dag 

har endast 1% uppgett att de använt En bro av poesi varje dag eller nästan varje dag (se 

figur 1.1 och 2.1). Utifrån det presenterade resultatet går det att konstatera att det inte finns 

något samband mellan de som dagligen läser och de som valt att använda boken i 

förskoleklass (se figur 2.12). Det går dock att se att lärare som uppgett att de sällan högläser 

också har använt boken mer sällan. Sammanfattningsvis går det att se att det finns en stor 

skillnad mellan hur mycket eleverna möter boken En bro av poesi i förskoleklass.  

Vidare uppgav lärarna att de samtalar tillsammans med eleverna om dikterna i boken i 

stor utsträckning (se figur 2.2). Resultatet visar att bokens samtalsfrågor används nästan lika 

frekvent som boken läses. Dock har fler respondenter angett att de samtalar om boken oftare 

än vad de högläser ur den och hur detta skulle se ut i praktiken kan empirin inte svara på. 

Användandet av egna samtalsfrågor förekommer men inte i samma uträckning som de givna 

samtalsfrågorna. Utifrån det sociokulturella perspektivet är samtal en situation för samspel 
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där eleverna, tillsammans med läraren, kan ta del av gruppens olika erfarenheter och på så 

sätt fördjupa sitt lärande (Pihlgren, 2017). De efterföljande samtalen är därför viktiga för 

elevernas gemensamma läsupplevelse av poesin. Vidare hävdar Vygotskij (2001) att 

tänkande och språket hör ihop och att dessa inte ska skiljas åt. Genom att genomföra samtal 

i relation till högläsningen får eleverna möjlighet att sätta ord på sina tankar och på så sätt 

utveckla både språkliga och socioemotionella förmågor. 

Vidare visar resultatet att lärarna upplevde att arbetet med En bro av poesi har haft en 

positiv inverkan på elevernas utveckling, klassammanhållning och fungerat läsfrämjande (se 

figur 2.7). Som tidigare nämnts ger samtalsfrågorna utrymme för barnen att delge sina tankar 

med hjälp av språket (jmf. Vygotskij, 2001) och majoriteten av lärarna har uppgett att 

eleverna utvecklar förmåga att uttrycka tankar och känslor samt resonemang om budskap i 

texter. Att läsförmåga är det alternativ som fått minst svar gällande positiv inverkan tyder 

på att lärarna i arbetet fokuserar mer på högläsningen och samtal än att använda boken för 

att delge eleverna strategier för att själva börja läsa.  

Eftersom resultatet visar att ungefär hälften av lärarna anser att En bro av poesi har haft 

positiv inverkan på elevernas förmåga att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 

kan det tolkas som att lärarna kombinerar högläsningen med någon form av estetisk 

uttrycksform. Detta innebär i sin tur att lärarna väljer att inkludera medierande redskap när 

eleverna ska ta till sig dikten. De estetiska uttrycksformerna kan ses som redskap eleverna 

använder för att förstå och tolka dikten, vilket fördjupar deras lärande. Artefakter som pennor 

och papper, lera och pysselmaterial ger barnen möjlighet att möta poesin i en ny dimension 

(jmf. Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). 

Förutom att använda estetiska uttrycksformer i arbetet med En bro av poesi har 

respondenterna använt UR plays filmer och bokens tillhörande handledning (se figur 2.8). 

Resultatet visar att dessa hjälpmedel uppskattades av lärarna. Förutom att bidra med 

ytterligare dimensioner till läsningen vilket ökade elevernas förståelse för dikterna 

uppskattade, enligt lärarna, även eleverna själva filmerna (se figur 2.9). Även här ger lärarna 

uttryck för att kombinerandet av olika artefakter och medierande redskap gynnar elevernas 

intresse och skapar möjligheter att ta till sig ny kunskap (jmf. Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). 

Lärarnas val att använda dessa redskap tyder på att de anser att multimodala verktyg bidrar 

till att främja lärande hos eleverna då de ökar elevernas intresse. 

En del respondenter lyfte på eget bevåg deras syn på arbetet med En bro av poesi 

tillsammans med elever med språkstörningar eller annat modersmål än svenska. Bland annat 

meddelade respondenterna att de upplevde att barn med språkförbristningar eller annat 

modersmål mötte språkliga hinder i arbetet och att användandet av hjälpmedel underlättade 

mycket för dessa elever (se citat 2.1 och 2.3). Respondenterna gav uttryck för att de med 

medierande redskap, som filmer eller andra konkreta tips från handledningen, kunde utforma 

undervisningen för att även nå eleverna med annat modersmål än svenska (jmf. Säljö, 2000). 

Utan filmerna hamnar undervisningen utanför elevernas proximala utvecklingszon och 

lärande riskerar att utebli eftersom gapet mellan erfaren kunskap och ny kunskap blir för 

stort (jmf. Vygotskij, 1978). Filmerna fungerar som scaffolding, en byggnadsställning, för 

att eleverna med hjälp av stöd ska förstå språket och poesin (jmf. Säljö, 2020). 

Sammanfattningsvis går det att tyda resultatet som att En bro av poesi har varit ett 

välkomnat projekt i många förskoleklasser medan andra lärare varken uppmärksammat eller 
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använt böckerna. Arbetet fungerar som ett verktyg för att utmana barnen både språkligt, 

emotionellt och socialt (se figur 2.7). Genom En bro av poesi utmanas alltså elevers lärande 

inom flera olika områden. Vidare använder många av respondenterna hjälpmedlen och dessa 

har uppskattats av både lärare och elever.  

 

Hur upplever lärare i förskoleklass att deras förhållningssätt till poesiläsning med 

eleverna har förändrats under arbetet med boken En bro av poesi?   

Resultatet visar att en majoritet av lärarna anser att deras förhållningssätt till poesiläsning 

har förändrats med En bro av poesi (se figur 2.5). I och med arbetet med boken har 

respondenter uppgett att de är både mer bekväma och har ett större intresse för poesi samt 

att det nu är lättare att inkludera dikter i undervisningen (se figur 2.6 och citat 2.2). Genom 

boken och dess handledning har lärare approprierat kunskap om hur de kan utforma 

undervisning med poesi i förskoleklass. Inom sociokulturellt perspektiv ses appropriering 

som en ständigt pågående process (Säljö, 2000) och lärare kan därför med hjälp av verktyg 

ständigt utvecklas i sin yrkesroll oavsett tid i yrket. Lärares ständiga utvecklingsprocesser 

ger lärarna möjlighet att främja elevers lärande på nya och utvecklade sätt. 

Med hjälp av En bro av poesi har en del respondenter uppmärksammat ett intresse för 

poesiläsning hos eleverna. Utifrån hur enkätfrågan var formulerad var detta intresse 

antagligen något som lärarna inte var medvetna om tidigare (se figur 2.6). För att kunna möta 

eleverna i deras proximala utvecklingszon är det fördelaktigt för läraren att ha kunskap om 

elevernas intresse för ämnet. Genom att använda sig av elevernas tidigare erfarenhet kan 

läraren koppla dikterna till elevens omvärld och genom scaffolding utmana lärandet (jmf. 

Vygotskij, 1978; Säljö, 2020). Vidare uppgav närmare en tiondel av respondenterna att de 

nu ser poesiläsning som ett underlag för samtal (se figur 2.6). Att kombinera högläsning av 

poesi med samtal ger eleverna tillfälle att delge sina tolkningar av dikten. Genom scaffolding 

kan läraren anpassa samtalet efter klassen och ställa frågor som utmanar eleverna på deras 

nivå för att lärande ska uppstå (jmf. Säljö, 2020). 

Det kan även tilläggas att resultatet visar att det finns lärare som anser att deras 

förhållningssätt inte har påverkats av arbetet med En bro av poesi (se figur 2.5). När 

respondenterna får utrymme att fördjupa sitt svar meddelar 3% att de fortfarande anser att 

arbetet med poesi är krångligt (se figur 2.6). Sålunda har projektet underlättat arbetet med 

poesi för en majoritet av lärarna i förskoleklass men inte för alla. 

De uppskattade hjälpmedlen i form av filmer och handledning har enligt flertalet 

respondenter lett till att arbetet med En bro av poesi har varit möjligt att inkludera i 

undervisningen i förskoleklass (se figur 2.9 och citat 2.3). Detta visar att även vuxna 

approprierar ny kunskap och genom scaffolding, som i detta fall består av stödmaterial, 

utvecklar sitt förhållningssätt och sin poesiundervisning (jmf. Säljö 2000; Säljö 2020).  

Vidare anger respondenterna att en majoritet av eleverna har visat intresse för En bro av 

poesi (se figur 2.4). Då flertalet lärare svarade att boken fungerat som en ingång för att börja 

arbeta med poesi kan även detta ses som ett förändrat förhållningssätt hos eleverna. När det 

gäller lärares förhållningssätt till poesiläsning är det intressant att undersöka ifall lärarna 

kommer fortsätta arbeta med En bro av poesi. Resultatet visar en tydlig korrelation mellan 

lärarnas upplevelse av barnens intresse för boken och om de planerar att fortsätta arbeta med 

boken. De respondenter som har svarat att de kommer fortsätta använda boken har i högre 
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grad angett att eleverna har visat intresse för läsningen än de som inte kommer fortsätta 

använda boken i undervisningen. Av de lärare som kommer fortsätta arbeta med boken var 

medelvärdet (m.) av respondenternas upplevelse av elevers intresse 7,4 (se figur 2.11). 

Lärarna som svarade att de inte kommer fortsätta använda boken angav att eleverna visat 

betydligt mindre intresse vid läsningen (m. 2,7). Respondenterna som svarade att de planerar 

att börja arbeta med boken har i dagsläget antagligen inte arbetat med boken och deras elever 

har därför inte haft möjlighet att visa intresse under arbetet. Denna korrelation tyder på att 

elevernas uppvisade intresse för En bro av poesi påverkar lärarnas val av att fortsätta 

använda boken. En möjlig tolkning utifrån detta är att elevernas bristande intresse påverkar 

samspelet som enligt sociokulturellt perspektiv är en viktig komponent för att lärande och 

utveckling ska ske (jmf. Pihlgren, 2017). Att få elever att lyssna och samtala om något de 

inte är intresserade av kan vara ett hinder som påverkar samspelet vilket i sin tur påverkar 

undervisningen negativt.   

Sammanfattningsvis har En bro av poesi utmanat lärare att läsa och samtala om poesi 

tillsammans med sina elever. Flertalet respondenter har uppgett att deras inställning till 

poesiläsning och användandet av poesi tillsammans med elever har påverkats positivt av 

projektet även om det inte haft denna inverkan på alla respondenter. Även de konkreta 

hjälpmedlen har påverkat lärarnas inställning till att börja använda poesi i förskoleklass. Med 

ett förändrat förhållningssätt till poesiundervisning kan lärarna erbjuda eleverna ett lärande 

som de tidigare inte erbjudits.  
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Diskussion 

Nedan kommer resultat och analys diskuteras och kopplas till studiens syfte, forskningsläge 

och teoretiska utgångspunkt. Diskussionen har skrivits gemensamt och båda delstudierna 

behandlas i samma avsnitt.  

Inledningsvis går det utifrån resultat och analys att konstatera att de respondenter i vår 

studie som högläser varje dag eller nästan varje dag endast följer upp med samtal cirka 

hälften av dessa tillfällen. Detta stämmer väl in med tidigare studier och forskning. 

Skolinspektionens (2022) granskning visar att det läsfrämjande arbetet i mellanstadiet är 

bristfälligt och att arbetet minskar ju äldre eleverna blir. Eleverna i granskningen uppgav 

även att de inte får samtala tillräckligt mycket om sin läsning vilket även barnen i Schmidts 

(2021) studie hävdade. Även i vår studie framkommer en brist på uppföljande samtal i 

relation till hur ofta lärarna läser. 

 Genom att kombinera högläsningen med samtal får eleverna större möjlighet att förstå 

och ta till sig texten, vilket utvecklar den språkliga förmågan samtidigt som eleverna får 

synliggöra de tankar och reflektioner som uppkommer under läsningen (Kindle, 2011; 

Economous, 2014). Likaså var respondenterna i denna studie överens om att högläsning och 

samtal har en positiv inverkan på elevernas utveckling, bland annat deras språkutveckling 

och förmåga att uttrycka tankar och känslor genom samtal. Trots detta väljer respondenterna 

att inte alltid följa upp högläsningen med samtal. En förklaring till varför samtal exkluderas 

kan vara den tidsbrist som respondenterna uppgav (se figur 1.5).  

Zucker et al.:s (2013) studie synliggör att mängden högläsning spelar en stor roll för 

barnens utveckling då detta är avgörande för barnens litterära exponering vilket lärarna 

möjliggör genom att läsa ofta för eleverna. Vår studies syfte uppkom från vår upplevelse av 

att läsning förekommer i många olika sammanhang och med olika förhållningssätt. Eftersom 

resultatet visar att högläsning sker oftare än efterföljande samtal kan det antas att läsning 

förekommer i många olika sammanhang såsom boksamtal, läsvila eller den gemensamma 

lugna stunden. Att läsning sker i olika sammanhang kan även kopplas till att respondenterna 

uppgav att högläsning och samtal har positiv inverkan på flera områden såsom 

välbefinnande, uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer och relationer och 

sammanhållning i klassen (se figur 1.4). Det är positivt att respondenternas svar visar att 

läsning förekommer i olika sammanhang eftersom Baker och Wigfield (1999) hävdar att 

elever behöver möta olika typer av texter i andra sammanhang än traditionella lässtunder för 

att fördjupa sina kunskaper. Att lärarna ger eleverna möjlighet till litterär exponering kan 

kopplas till scaffolding eftersom högläsning i olika sammanhang stöttar eleverna i 

tillägnandet av svårare texter och utveckling inom andra områden (jmf. Christenson, 2016; 

Säljö, 2020).  

Vidare uppgav respondenterna som använde En bro av poesi att arbetet med boken gav 

eleverna möjlighet att utveckla bland annat förmåga att uttrycka tankar och känslor samt 

resonemang om budskap i texter. Detta kan tolkas som att eleverna som arbetade med En 

bro av poesi även de utvecklar metakognitiva processer genom appropriering av förståelse-

strategier via samtal på liknande sätt som eleverna i Eva-Woods (2008) studie (jmf. Säljö, 

2000). När respondenterna använde En bro av poesi följdes högläsningen upp med samtal 
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mer frekvent än vid annan högläsning. Att respondenterna i denna studie angav att de i hög 

grad använder samtal vid poesiläsningen kan därför anses vara fördelaktigt.  

Lika viktigt är elevers motivation till läsning eftersom den påverkar deras läsutveckling. 

Bland annat påstår Cipielewski och Stanovich (1992) att desto tidigare elever läser desto 

bättre blir deras läsutveckling och motivation till att vilja fortsätta läsa eftersom dessa 

faktorer påverkar elevernas självförtroende. Även Snows (2002) studie synliggör att 

motiverade elever har lättare att greppa och förstå olika texter samt skapa underlag till 

resonemang hos eleverna som de kan sätta in i sin omvärld. Att respondenterna högläser ofta 

hjälper eleverna att tidigt få motivation till läsning samt att de ges möjlighet att få redskap 

till att mediera omvärlden (jmf. Säljö, 2000). Användandet av En bro av poesi utvecklade 

intresse för läsning hos eleverna enligt 41% av respondenterna medan endast 19% ansåg att 

den bidrog till elevernas läsförmåga. Enligt Skolinspektionens (2022) granskning är det 

viktigt att elever tidigt under deras skolgång motiveras till läsning eftersom intresset med 

tiden leder till utveckling av läsförmåga. Respondenterna i vår studie verkar alltså inte vara 

medvetna om att intresset som eleverna visar för En bro av poesi i sin tur kan leda till att 

förbättra elevernas läsförmåga eftersom intresset ökar deras motivation till att läsa.  

De hjälpmedlen som fanns till boken har även underlättat arbetet med att bibehålla 

elevernas visade intresse för poesi enligt de respondenter som har använt boken. När 

Pramling och Pramling Samuelsson (2010) undersökte poesiundervisning bland unga 

uppmärksammade de att barnen visade ett stort engagemang under arbetets gång. Att poesi 

har klassats som en för svår genre för barn kan utifrån vår studie och Pramling och Pramling 

Samuelssons arbete ifrågasättas eftersom unga elever verkar visa välvilja till att utforska 

poesi tillsammans med lärare och andra elever. Användandet av hjälpmedlen underlättade 

arbetet med poesi enligt respondenterna, speciellt med elever som har språkstörningar och 

framför allt med elever som har annat modersmål än svenska. I likhet med detta lyfter Fazio 

(1997) att användandet av multimodala verktyg gynnar inlärning av poesi särskilt för ovan 

nämnda elevgrupper. På så sätt blir användandet av multimodala verktyg en tillämpning av 

fysiska medierande redskap som skapar möjligheter för elever att nå sin proximala 

utvecklingszon med hjälp av scaffolding (jmf. Vygotskij, 1978; Säljö, 2020). Förutom 

användandet av hjälpmedlen lyfter respondenterna att de kopplat högläsning av poesi och 

samtal till användandet av olika uttrycksformer på samma sätt som poesiprogrammen 

utformade av Dinler och Cavher-Kalburan (2021) och Lundberg, Larsman och Strid (2010). 

Även i arbetet med En bro av poesi möttes poesin med olika infallsvinklar och medierande 

redskap (jmf. Vygotskij, 1978). Utifrån lärarnas användning av olika uttrycksformer går det 

att tolka att En bro av poesi leder till att lärarna i högre grad väljer att planera läsningen med 

olika aktiviteter. Enligt Kindle (2011) påverkar lärares förberedelser och planering inför ett 

lästillfälle kvaliteten på undervisningen. 

Lärarna uppgav även att de anser att användandet av En bro av poesi ger positiva effekter 

på elevers språkutveckling. Detta kan kopplas till utvecklingen av det talade språket som 

Hadaway, Vardell och Young (2001) argumenterar för att poesi fungerar som ett verktyg för 

scaffolding (jmf. Säljö, 2020). Ytterligare forskning visar att poesiprojekt i skolan har haft 

effekt på elevernas fonologiska medvetenhet (Dinler & Cevher-Kalburan, 2021; Lundberg, 

Larsman & Strid, 2010). Även om En bro av poesi inte har ett uttalat fokus på fonologisk 
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medvetenhet visar resultaten att lärarna upplever att användandet av boken har positiv 

inverkan på barns språkliga utveckling. 

Nästan alla respondenter (99%) uppgav att de läser varje dag eller nästan varje dag eller 

1–3 gånger i veckan men trots detta var det endast 63% som uppgav att de använde En bro 

av poesi under läsåret. Av de som använde boken svarade endast 14% att de använde boken 

varje dag eller nästan varje dag eller 1–3 gånger i veckan. Detta innebär att En bro av poesi 

inte används lika ofta i högläsning och samtal som annan litteratur. Respondenterna uppgav 

alltså att de läser ofta men pratar om texterna mer sällan vid den generella högläsningen. En 

bro av poesi gav dock nya möjligheter till lärarna och lärarna valde att följa upp 

poesiläsningen med samtal mer frekvent än vid annan läsning. Att lärarna följer upp med 

samtal oftare när de arbetar med En bro av poesi kan bero på att boken ställer högre krav på 

läraren. Dikternas innehåll kan vara svårare att förstå och behöver därför pratas om för att 

eleverna ska kunna appropriera dikterna (jmf. Säljö, 2000). En bro av poesi gavs som gåva 

av Svenska Akademien och Skolverket och därmed kanske lärarna känner att dessa 

institutioner har förväntningar på lärarna som de vill uppfylla.  

Vidare kan de samtalsfrågor som efterföljer varje dikt även ha bidragit till lärarnas 

utformning av högläsning och samtal och därmed underlättades deras arbete. En bro av poesi 

är ett färdigt läromedel som lärarna kan ta in i sin undervisning vilket innebär att de inte 

behöver lägga sin tid, som lärarna uppgett är knapp, på att hitta en bok med bra innehåll att 

planera samtal utifrån. Att lärare uppskattar de färdiga samtalsfrågorna syns även i resultatet 

då användandet av bokens givna samtalsfrågor var mer frekvent förekommande än samtal 

utifrån lärare och elevers egna frågeställningar. Resultatet visar att En bro av poesi följs upp 

med samtal vid nästan varje tillfälle som den används men å andra sidan används boken inte 

lika frekvent som annan litteratur. Det kan alltså utifrån resultatet tolkas som att samtalen 

sker lika ofta oavsett vilken litteratur som läraren väljer att använda. Vid de tillfällen En bro 

av poesi används följs läsningen nästan alltid upp med samtal men samtidigt sker läsningen 

mer sällan och det kan då antas att samtal utifrån boken genomförs i samma grad som samtal 

kring annan litteratur. Antalet samtal ökar alltså inte nödvändigtvis med En bro av poesi utan 

förblir detsamma som vid generell högläsning. Det kan tänkas vara så att om respondenterna 

hade använt boken mer skulle troligtvis även samtalen öka eftersom läsningen av En bro av 

poesi nästan alltid efterföljs med samtal.   

Det fria handlingsutrymme som lärare i förskoleklass har kring sitt undervisningsinnehåll 

kan vara en bidragande faktor till varför lärarna inte följer upp all sin högläsning med samtal 

(jmf. Lgr22, 2022). Att lärarna inte alltid följde upp sin högläsning med samtal kan även 

kopplas till studiens respondenter. En övervägande majoritet av studiens deltagare hade en 

förskollärarexamen. Kan det vara så att respondenternas utbildningsnivå påverkar deras 

förhållningssätt till högläsning och samtal? Förskolans läroplan ger förskollärare ett 

tolkningsbart handlingsutrymme och större möjlighet att välja vad deras undervisning ska 

inkludera eftersom den innehåller strävansmål medan läroplanen för förskoleklass är mer 

tydlig kring vad lärarna ska innefatta i sin undervisning (jmf. Lpfö18, 2018; Lgr22, 2022). 

Således kan det utifrån detta antas att förskollärare utifrån sin utbildning har ett annat 

förhållningssätt och en annan syn på läroplanen än vad grundskollärare har, även om de idag 

följer samma läroplan. Å andra sidan visar Skolinspektionens (2022) granskning att det 

läsfrämjande arbetet sjunker i de högre årskurserna. Detta trots att yrkesutbildningar för de 



  

39 

 

högre årskurserna har ett större fokus på undervisning inom skolans kunskapsområden. Detta 

tyder på att lärares olika legitimationer inte påverkar deras läsfrämjande arbete.  

Vårt antagande utifrån resultatet är att respondenterna inte uppfattar annan litteratur som 

ett lika konkret undervisningsverktyg som En bro av poesi kan anses vara. När lärarna 

känner större krav och förväntningar samt tillges material verkar samtal förekomma mer 

frekvent enligt resultatet. Av detta kan det därför antas att mer styrning i utformandet av 

högläsning och dess innehåll leder till att lärarna genomför fler samtal. Skolinspektionens 

(2022) granskning visar även att läsningen minskar på grund av att ansvar ligger på den 

enskilde läraren och att rektorn inte tar ett övergripande ansvar för det läsfrämjande arbetet. 

Genom en större styrning uppifrån kan det alltså antas att användandet av högläsning och 

samtal skulle öka av lärarna och att undervisningen därmed förbättras för eleverna. Genom 

styrning av undervisnings-innehåll, med konkreta läromedel liknande En bro av poesi, skulle 

lärarna behöva ägna mindre tid till att välja material till sin högläsning och samtal, vilket är 

positivt då många lärare uppgav tidsbrist som ett vanligt förekommande hinder gällande 

högläsning. Å andra sidan ger den friare ledningen lärare möjlighet att anpassa högläsningen 

utifrån klassens behov. Enligt Kindle (2011) har planering och utformning av högläsning 

och samtal en stor betydelse för vilken typ av lärande som möjliggörs hos eleverna. 

Samtidigt hävdar Klingner et al. (2010) att lärare behöver vägledning i utformandet av 

undervisning för att stödja elevers utveckling av läsförståelse. Det är alltså viktigt att 

underlätta lärarnas arbete kring högläsning och samtal för att eleverna ska gynnas på bästa 

möjliga sätt. Lärarnas brist på tid kan också påverka barnens möjlighet att nå den proximala 

utvecklingszonen eftersom planering hjälper lärarna att hitta verktyg till sin stöttning (jmf. 

Vygotskij, 1978). En mer aktiv rektor och mer central styrning skulle kunna underlätta det 

läsfrämjande arbetet för lärarna.  

Vidare är positiva upplevelser av läsning viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sin 

läsförmåga vilket sker genom en god och trygg läsmiljö (Sulkanen, 2013). Respondenterna 

uppgav att de kände sig trygga i sitt förhållningssätt till högläsning och samtal vilket ger 

eleverna möjlighet till positiva läsupplevelser. Genom att erbjuda eleverna 

upplevelsebaserad läsning kan eleverna stärka sin språkliga förmåga och sitt självförtroende 

vilket också ökar deras motivation till att läsa mer (Schmidts, 2021). Som tidigare nämnts i 

bakgrunden minskar idag barns läsintresse vilket påverkar deras läsförmåga negativt 

(Statens medieråd, 2021). Detta gör det ännu viktigare för lärare att ge elever möjlighet att 

utveckla ett intresse för läsning. När lärare utformar undervisning kring högläsning är det 

således betydelsefullt att eleverna kan ta till sig textens innehåll och betydelse. Trots detta 

visar Klingner et al.:s (2010) studie att lärare ofta väljer ett förhållningssätt som förmedlar 

lättare strategier kring läsning och att eleverna då går miste om mer komplexa 

tillvägagångssätt för att behandla lästa texter. Resultatet synliggör att lärarna använder poesi 

mer sällan än annan litteratur och att de flesta respondenter troligtvis inte använt genren 

regelbundet innan utgivningen av En bro av poesi, då poesi ofta valdes bort av 

respondenterna. Genom att använda texter som kräver gemensamma samtal av elever och 

lärare för att kunna tolkas och förstås, likt dikterna i En bro av poesi, kan eleverna tillägna 

sig mer komplexa lässtrategier. Ifall lärarna väljer bort genren går eleverna miste om läsning 

som utmanar dessa kompetenser. 
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Vidare visar resultatet att en del av lärarna uppgav att de före arbetet med En bro av poesi 

upplevde ett inre motstånd mot att arbeta med poesi (jmf. Wilson, 2007). Detta kan vara 

ytterligare en möjlig faktor till varför en del av lärarna inte använder poesi lika frekvent som 

annan litteratur och lärarna får då inte möjlighet att lära sig använda redskapet (jmf. 

Vygotskij, 1978). För att lärare ska utveckla sin användning av poesi tillsammans med 

eleverna och vidga deras språkliga ramar måste de därför välja att arbeta med genren 

(Wilson, 2007). Projektet har uppmuntrat till användning av poesi eftersom det fungerat som 

ett konkret verktyg för lärarna att appropriera kunskap om hur poesiundervisning kan 

utformas i förskoleklass (jmf. Säljö, 2000).  

Det kan tilläggas att eleverna enligt respondenterna har visat ett intresse för En bro av 

poesi vilket gör det lättare för läraren att ta del av elevernas tidigare erfarenheter och bygga 

vidare på dessa i sin undervisning. Användandet av scaffolding i poesiundervisningen för att 

stödja eleverna är något som Hadaway, Vardell och Young (2001) samt Wilson (2007) 

argumenterar för. Utifrån denna studie går det att tolka att scaffolding inte bara används för 

att stödja eleverna när de tar till sig poesin genom användandet av samtal utan att den fysiska 

boken med tillhörande hjälpmedel också har fungerat som scaffolding för lärare och elever 

(jmf. Säljö, 2020).  

Avslutningsvis synliggör Skolinspektionens (2022) granskning att det läsfrämjande 

arbetet i mellanstadiet inte får tillräckligt stor plats i undervisningen för att påverka elevernas 

läsintresse positivt. Resultatet visar att respondenterna ansåg sig läsa ofta men svaren går att 

tolka som att verkligheten ser annorlunda ut eftersom de även uppger en vilja att läsa oftare 

trots att de redan gör det varje dag eller nästan varje dag. Utifrån detta går det att diskutera 

vad det är som gör att lärarna önskar att läsa mer. En möjlig tolkning är att de dagligen läser 

på ett sätt som de önskar utveckla. Daglig läsning vid läsvila ger inte samma 

undervisningsmöjligheter som planerad högläsning med efterföljande samtal (Kindle, 2011). 

Att respondenterna vill läsa mer kan bero på att de önskar höja kvaliteten på lästillfällena. 

Önskan om att läsa mera kan även handla om en vilja att erbjuda eleverna ännu rikare 

språkmiljöer än vad de redan gör eftersom mängden litterär exponering påverkar elevers 

motivation och kan bidra till att förbättra deras läsförståelse och läsmotivation (jmf. Zucker 

et al., 2013; Guthrie et al., 1999).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarna i studien läser ofta utan att följa upp 

med samtal när det gäller generell läsning. En bro av poesi används mer sällan av lärarna 

men när den används följs boken nästan alltid upp med samtal vilket kan bero på de 

tillhörande samtalsfrågorna som underlättar arbetet för lärarna då dessa inte kräver planering 

på samma sätt som egna boksamtal gör. Utifrån studiens forskningsläge i relation till det 

presenterade resultatet finns det utvecklingsmöjligheter hos lärare i förskoleklass att 

tillvarata de positiva effekter som högläsning kan erbjuda elever när läsningen kombineras 

med samtal. I samband med de ökade kraven på läsfrämjande arbete i relation till den 

samhälleliga trenden av minskat läsande kan verktyg som En bro av poesi stödja lärarna i 

deras arbete. För att insatser som denna ska ge effekter måste dock lärarna välja att inkludera 

dessa i undervisningen och i och med lärares fria handlingsutrymme är detta upp till lärarna 

själva att välja att ta till sig verktygen eller låta bli.  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis går det utifrån studien att konstatera att högläsning är något som 

frekvent arrangeras av respondenterna i vår studie men som inte följs upp lika ofta med 

samtal. Det kan som tidigare nämnts tolkas som att lärarna i förskoleklass använder 

högläsning för en gemensam lugn stund utan ett större pedagogiskt syfte. Samtidigt visar 

resultatet att när lärarna arbetade med En bro av poesi följdes högläsning upp av samtal i 

mycket högre grad. Utifrån detta kan det antas att boken och dess upplägg med illustrationer, 

samtalsfrågor och stödmaterial har uppmuntrat lärarna till samtal och uppföljande arbete runt 

läsningen. Det faktum att boken gavs gemensamt till alla elever som började i förskoleklass 

och till skolorna av Svenska Akademien och Skolverket kan också ha bidragit till att 

respondenterna kände sig motiverade att ta del av boken och följa dess upplägg med 

samtalsfrågor. I och med detta kan lärarna känt ett behov av att planera samtal och andra 

aktiviteter utifrån boken. Vårt antagande är att lärarna inte upplever samma förväntningar 

och krav på användandet av samtal och uppföljning utifrån annan skönlitteratur som de 

själva valt och känner sig trygga att arbeta med, i jämförelse med deras upplevelse av de 

krav som En bro av poesi har. Lärarna känner möjligtvis därför att annan skönlitteratur 

kräver mindre planering och uppföljning än En bro av poesi. Å andra sidan har studien lyft 

att En bro av poesi kan innebära mindre planering för lärarna eftersom det är ett färdigt 

material.  

Avslutningsvis synliggör resultatet att lärarna i förskoleklass inte väljer poesi i första hand 

till sin undervisning. Respondenterna uppgav skilda upplevelser i hur bekväma de är med att 

läsa poesi tillsammans med eleverna utifrån deras egen inställning till hur svårt de anser 

poesi vara. Detta ger En bro av poesi potential att höja både kvantiteten och kvaliteten på 

poesi-undervisningen eftersom lärarna inte uppgav ett motstånd mot att använda poesi med 

bokens hjälp. Att boken är relativt ny i undervisningen kan leda till att alla lärare ännu inte 

hunnit tagit till sig boken som en resurs för att utveckla sitt förhållningssätt till 

poesiundervisning. Med tiden kan verktyget få en större roll i skolans undervisning om 

lärarna uppskattar boken som läromedel, vilket resultatet visar att en majoritet av lärarna 

gör, och väljer att arbeta med poesi i samma utsträckning som annan skönlitteratur.  

Fortsatt forskning 

Studien har berört lärares upplevelse av deras förhållningssätt till högläsning och samtal i 

förskoleklass. Resultatet visar att lärare anser sig själva läsa frekvent medan Skol-

inspektionens (2022) granskning hävdar att det läsfrämjande arbetet är bristfälligt. Det hade 

därför varit intressant att undersöka varför det läsfrämjande arbetet skiljer sig åt mellan de 

olika årskurserna eller om lärare i mellanstadiet också upplever att arbetet med högläsning 

sker tillräckligt ofta.  

Vidare undersöker denna studie mottagandet av En bro av poesi i förskoleklass ett år efter 

dess publikation. Genom att genomföra en kvalitativ studie när boken är mer etablerad kan 

fördjupade svar om lärares förhållningssätt till verktyget synliggöras. Denna studie 

presenterar positiva effekter som lärarna anser att eleverna fått under arbetet med boken. 

Dock är detta endast lärares uppfattningar och det hade varit intressant att studera projektets 
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faktiska effekter genom att undersöka olika språkliga utvecklingsområden i en grupp barn 

som arbetar med boken och i en kontrollgrupp som inte arbetar med boken. 
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Enkät till lärare i förskoleklass: 
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