
Högläsningstitlar för åk 4-6 samt grundsärskolan
Kompisveckan v 7

Syfte

- eleverna får genom litteraturen möta andra barn som anses falla utanför normen
- diskussioner kring utanförskap och rätten att vara den man är

Böcker som finns ett ex till varje klass/årskurs. Böckerna lånas i biblioteket.

Åk 4

Konstiga djur av Lotta
Olsson och Maria Nilsson
Thore

Jättemyrsloken känner sig
annorlunda. Han är stor och har
lång näsa. Ingen är så konstig
som han. Eller? Jättemyrsloken
bestämmer sig för att anordna
en tävling mellan världens alla
djur om vem som är konstigast.

Lärarhandledning

Åk 5

Brorsan är kung av Jenny
Jägerfeldt

Måns följer med sin mamma till
Malmö över sommaren och där
träffar han Mikkel, som blir hans
bästa vän och “brorsa”. Det
Måns inte berättar är att han
föddes med snippa.

Lärarhandledning

https://docs.google.com/document/d/1ZaU2bX_FwdPczeYBDD6ORgvs4SP1mD-10fGs0u9ezoY/edit
https://bibliotek.borgholm.se/documents/23171/184852/Jenny+J%C3%A4gerfeld+-+Brorsan+%C3%A4r+kung.pdf/f09f647b-fafb-4be6-82f6-d811e38b03b4


Åk 6

Lars är LOL av Iben Akerlie Amanda har sett fram emot att
börja sexan, och att få bli fadder
till en söt liten förstaklassare.
När hon istället får ansvar för
Lars, som är ny i klassen och
har Downs syndrom, blir allt
svårt. Kan hon bli kompis med
Lars, som är rolig och
annorlunda? Vad kommer
hennes andra kompisar att
säga? Hur viktigt är det att vara
populär i klassen? Amanda faller
för grupptrycket, och plötsligt har
hon svikit både Lars och sig
själv, och dessutom gjort alla
omkring sig besvikna. Hur kan
hon göra allt bra igen, och visa
Lars att hon visst är hans vän,
och ingen mobbare?

Underlag för textsamtal
under läsningens gång

Boktips för särskolans elever

Prinsessan som inte tyckte
om prinsar av Alice
Briere-Haquet (Bilderbok)

En dag har prinsessan som lever i ett trevligt och fredligt
kungadöme lyckats vispa ihop en alldeles fantastisk majonäs.
Då är det dags för henne att välja en man. Kungen bjuder alla
prinsar i närheten, men ingen passar. Då bjuder han prinsarna
som bor längre bort men de vill hon inte heller ha. Så fortsätter
det, och till sist ber kungen fen att komma, för nu krävs ett
mirakel.

https://alleskolansbibliotek.se/wp-content/uploads/2021/01/Lars-ar-LOL-AV-Iben-Akerlie.pdf
https://alleskolansbibliotek.se/wp-content/uploads/2021/01/Lars-ar-LOL-AV-Iben-Akerlie.pdf


Illustratör/Fotograf
Lionel Lachevêque
Förlag: Opal förlag

Modigt med Vilma och
Loppan av Anneli Khayati

Författare: Anneli Khayati
Illustratör: Mikael Sjömilla
Förlag: Olika

Det är lördag och Vilma och Loppan spelar fotboll. Plötsligt
händer det som inte får hända! Bollen far rakt in i arga tantens
trädgård. Hon som hatar stoj och lek och älskar krattade
grusgångar. Det gäller att snabbt hämta bollen. Nu krävs det
mod!

Tillsammans med Vilma
och Loppan av Anneli
Khayati

Vilma har varit sjuk i nästan en hel vecka. Hon längtar efter att
leka med Loppan igen. Men när hon kommer tillbaka är inget
sig likt i skolan. På rasten leker Loppan med Malla, utan att
ens vänta på Vilma. Och på brännbollen spelar Vilma och
Loppan inte ihop som de brukar. Men när klassen är på väg att
förlora måste de bestämma sig. Ska de slå tillsammans eller
inte?



Författare: Anneli Khayati
Illustratör: Mikael Sjömilla
Förlag: Olika

Kärlek med Vilma och
Loppan av Anneli Khayati

Författare: Anneli Khayati
Illustratör: Mikael Sjömilla
Förlag: Olika

Sigge är ny i klassen och gillar rymden precis lika mycket
som Vilma gör.
När Vilma tänker på Sigge känner hon sig glad och pirrig.
Men när Loppan ropar rakt ut i klassrummet att Vilma är kär
i Sigge blir hon arg!
Är hon kär vill hon ju säga det själv. Och hur ska hon ens
veta om hon är kär?
Och finns det verkligen en knapp för kärlek?

Lejoparden av Björn
Bergenholtz (Bilderbok)

På savannen, under gassande sol, bor ett litet kattdjur med
gröna ögon, skär nos och randig svans. Det är ingen vanlig
kattdjursunge, den är varken randig som en tiger, svart som
en panter eller fläckig som en leopard. Den lilla katten bryr
sig till att börja med inte alls om det. Det spelar väl ingen
roll vad man är för något? Inte förrän de andra djuren börjar
fråga ...

Ytterligare film och boktips som finns att låna i biblioteket åk 4-6



Dennis hemlighet av David
Walliams

Dennis gömmer sina tidningar
under madrassen. Han skäms.
Eller han borde kanske skämmas.
Den första tidningen han någonsin
köpte, köpte han för att han tyckte
om flickan på omslaget. Hon
påminde honom om hans
mamma. Det enda Dennis har
kvar av sin mamma är ett
fotografi, där hon har på sig en gul
klänning med broderade rosor.
Sedan dess har han fortsatt köpa
tidningarna som alla handlar om
mode. Om frasande,
färgsprakande tyger och utsökta
broderier. Om böljande, vackra
klänningar. Dennis bor i ett trist
hus på en trist gata i en trist stad.
Hans liv består inte av så många
glädjeämnen, förutom att han är
bäst i fotbollslaget. Men så
upptäcker han att någonting spirar
inom honom en längtan, en
passion, en dröm! Och när han väl
vågar följa den drömmen, så
kommer hans liv aldrig någonsin
att blir detsamma igen.

Film: “The boy in the
dress”
https://sli.se/apps/sli/pr
odinfo.php?db=31&articl
e=8195

George av Alex Gino https://lillapiratforlaget.se/bocke
r/george/

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=8195
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=8195
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=8195
https://lillapiratforlaget.se/bocker/george/
https://lillapiratforlaget.se/bocker/george/


Rick av Alex Gino https://lillapiratforlaget.se/bocke
r/rick/

Den ståndaktige
tennsoldaten av H.C
Andersen

Flickan utan näsa av
Georgia Byng

https://lillapiratforlaget.se/bocker/rick/
https://lillapiratforlaget.se/bocker/rick/



