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Sammanfattning
Mitt syfte med den hör undersökningen är att belysa faktorer som kan styra valet 
av högläsningsbok bland klasslärare i årskurs tre i grundskolan. Mina 
frågeställningar var: Vilka böcker används vid högläsning av lärare i årskurs tre i 
grundskolan som ingår i min studie? Hur beskriver lärarna valet av 
högläsningsbok? Överensstämmer de studerade lärarnas beskrivning av faktorer 
som påverkar valet med deras faktiska bokval? Jag valde att göra kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer med sex stycken lärare i stället för enkät. Metodvalet  
intervju grundade sig i att jag ville undvika risken med ett allt för stort bortfall 
som kan uppstå vid utskick av enkäter samt för att ha möjlighet till att ställa 
följdfrågor som enbart intervju som metod kan ge. Studiens teoretiska ansats var 
utifrån sociokulturell teori där lärande sker i samspel med andra och språket har 
en huvudroll för att lärande ska äga rum. Resultatet av min undersökning visade 
att det framförallt var fyra faktorer som uppkom oftare än andra. Dessa fyra mest 
förekommande faktorerna som påverkar lärarens val av högläsningsbok är 
språket i böckerna, författaren, elevernas möjlighet till igenkännande, samt 
lärarens tidigare bekantskap med boken. Men det fanns också mindre vanligt 
förekommande faktorer såsom att boken valdes efter titel och att boken valdes av 
eleverna. 

Sökord: Högläsning, val av text, grundskolan, årskurs tre
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Inledning
Mycket av det undervisningsmaterial som används i skolan är utformade och 
skrivna just för skolan. Det finns också ofta handledning tillsammans med 
materialet så att lärarna ska vara förtrogna med hur undervisningsmaterialet ska 
användas. Men det finns en specifik undervisningssituation där det varken finns 
speciellt utformat material eller handledning och den situationen är högläsning.
 Jag har under mina praktikperioder träffat grundskollärare som valt 
högläsningsbok, men som halvvägs in i boken känner att detta inte var något bra 
bokval för denna klass och måste bryta för att byta. Jag har också upplevt lärare 
som valt en bok som de själv tycker mycket om och därför väljer att läsa boken 
högt. Vilka böcker som används för högläsning och syftet med högläsningen tycks 
bestämmas av den enskilda läraren, så vilka är de faktiska faktorerna som 
påverkar lärarens val av högläsningsbok? Detta är vad jag valt att studera.
 Högläsning är något som inte bara berör lärare och elever, utan min 
uppfattning är att de allra flesta, såväl stora som små, är bekanta med- och kan 
relatera till högläsning. För väldigt många barn är detta något som kan kopplas 
till hemmet; att någon som är äldre än barnet tar sig tid och läser en saga för den 
som är yngre.
 När barn får ta del av skönlitterära texter stärks deras identitetsutveckling 
genom identifikation eller avståndstagande från olika rollfigurer. Barnet får hjälp 
att sätta ord på sina egna tankar och känslor och lär sig förstå andra vilket i sin 
tur är nödvändigt för att skapa ett demokratiskt tankesätt (Lindö, 2005). Lindö 
skriver också:

Genom att låta små barn ta del av olika texttyper genom högläsning 
och berättande lär de sig att frigöra sig från här och nu, föreställa sig 
där och då och föra hypotetiska resonemang (Lindö, 2009: 36).

Att lyssna till berättelser motiverar också ofta barnen till att vilja börja läsa själva 
och det finns undersökningar som visar att barn som kommer från en miljö där 
berättande av sagor är vanligt förekommande ofta har en bättre förmåga att 
hantera språket; förstår språkets uppbyggnad, skapar ett större vokabulär och 
har också en bättre läsförståelse (Fast, 2001).
 Nya undersökningar om högläsningsvanor som gjorts av Mediamätning i 
Skandinavien AB tillsammans med Läsrörelsen, barnkulturhuset Junibacken och 
undersökningsföretaget YouGov visar dock att fenomenet att läsa högt för sina 
barn i hemmen minskar. Det visar sig enligt denna undersökning att endast 35 
procent av föräldrarna läser dagligen för sina barn och ytterligare 30 procent 
läser flera gånger i veckan men inte varje dag för sina barn (Läsrörelsen, 2012). 
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Enligt undersökningar gjorda av Mediamätning i Skandinavien AB har också 
högläsningstiden halverats, från en halvtimme till femton minuter om dagen från 
år 1984 till 2003 (Läsrörelsen, 2012).
 Eftersom läsning och högläsning visat sig vara en viktig del i barns utveckling 
såväl språkligt som för identiteten är det därför viktigt att det ska finnas som ett 
återkommande inslag i grundskolan för att alla barn ska få samma chans att 
utvecklas med hjälp av läsning, och enligt Lindö (2005), helst hela grundskolan 
ut. Vad läraren väljer att läsa för eleverna blir på så vis allt viktigare då det kan 
vara den enda litteratur som barnen får tillgång till när högläsningen minskar i 
hemmen.
 Högläsning bidrar alltså till en viktig del av barnens utveckling och är ett bra 
pedagogiskt redskap om det används korrekt. Men som lärare måste vi då ställa 
oss fråga VAD är det för litteratur vi ska läsa högt för barnen? Hur väljer jag som 
lärare lämplig högläsningsbok? Författaren Carina Fast (2001) poängterar att det 
krävs en stor färdighet för att välja lämplig berättelse och det gäller att vara klar 
över sitt syfte så man inte låter slumpen avgöra. Fast har utformat ett antal 
kriterier eller riktlinjer som man bör ha i åtanke när man väljer berättelse, men 
följs dessa eller finns det något annat som är mer avgörande? 

Syfte och frågeställningar
Mitt syfte med den hör undersökningen är att belysa faktorer som kan styra valet 
av högläsningsbok bland klasslärare i årskurs tre i grundskolan.

Mina frågeställningar är:
• Vilka böcker används vid högläsning av några lärare i årskurs tre i 

grundskolan?
• Hur beskriver lärarna valet av högläsningsbok?
• Överensstämmer de studerade lärarnas beskrivning av faktorer som 

påverkar valet med deras faktiska bokval?
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Bakgrund
I de kommande underrubrikerna kommer jag att förklara studiens teoretiska 
ansats; den sociokulturella synen på högläsning, olika aspekter av högläsning så 
som relationssakapande högläsning och högläsning som pedagogiskt redskap. 
Avslutningsvis anknyter jag till vad grundskolans läroplan skriver angående 
högläsning, samt behandlas relevant litteratur för undersökningen.

Sociokulturell syn på högläsning
Inom den sociokulturella teorin fäster man stor vikt vid samspelet mellan individ 
och miljö. Det kulturella landskap som omger individen är mycket viktigt att ta 
hänsyn till för att lärande ska kunna äga rum. Tonvikten läggs på 
kommunikationen mellan individ och miljö och språket har på så vis stor 
betydelse för individers inlärning och utvecklingsprocesser (Imsen, 2006). Den 
som kännetecknas som frontfigur för denna utvecklingspsykologiska teori är Lev 
Vygotskij. Lindö skriver att:

Vygotskij var filosof, litteraturkritiker och pedagog och intresserade 
sig särskilt för det språkliga samspelet mellan de vuxna och barnet/…/
Vygotskij hävdade att barnets utveckling på alla områden tar sin 
utgångspunkt i interaktion med omvärlden/…/Vygotskij menade att 
barnet i samspel med sin omgivning transformerar yttre handlingar 
till inre föreställningar (Lindö, 2009:34-35).

Högläsning kan därför påstås vara ett sociokulturellt fenomen som är ett utmärkt 
redskap för att elever ska lyckas skapa kunskap och utveckla sin förståelse om sig 
själva och sin omvärld.

Litteratursyn
Som redovisats är syftet med min undersökning att ta reda på faktorer som 
påverkar lärares val av högläsningsbok. En faktor som spelar in i valet är lärarens 
litteratursyn. I avhandlingen Läskulturer (Ewald, 2007) används ordet 
litteratursyn och författaren hänvisar då även till ämnesdidaktikern Bengt Göran 
Martinsson med en definition som innebär att litteratursyn innefattar såväl 
personliga som professionella föreställningar om skönlitteratur och dess 
påverkan på undervisningen. Det handlar om varför litteratur ska ingå i 
undervisningen, vad det är som ska läsas i klassen, hur litteraturen ska läsas och 
vem som är mottagaren och hur mottagaren upplever litteraturen (Ewald, 2007). 
Vilken litteratursyn läraren har blir alltså en didaktisk fråga.
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 Annette Ewald skriver också om Gunilla Molloys avhandling som visar på att 
lärares litteratursyn skapar konflikter. Ewald skriver:

Molloy visar också hur den litteratursyn lärare har skapar konflikter - 
inom lärarna själva, mellan lärare och elever och i elevernas möte med 
den litteratur lärarna väljer för klassernas läsningar. Vidare visar 
hennes undersökning att de litterära texternas potential som 
kunskapskälla får begränsat utrymme i undervisningen. Sådana 
samhälls- och värderingskonflikter som de lästa texterna gestaltar, 
liksom för eleverna väsentliga och brännande existentiella och etiska 
frågor, stängs tillsammans med svåra livs- och ansvarsfrågor ute ur 
undervisningen - även om sådana frågor tematiseras i den lästa 
litteraturen och framstår som central i elevernas reception av den. 
(Ewald, 2007:138)

Ewald poängterar därigenom vikten av lärares litteratursyn och vad den gör. Hon 
kommer också fram till att Molloys resultat överensstämmer med hennes eget 
resultat; att läsning av skönlitteratur som kunskapskälla ges litet utrymme i 
undervisningen.

Relationsskapande högläsning
Författaren Mem Fox (2003) uppmuntrar i sin bok alla föräldrar att läsa för sina 
barn och vill lyfta högläsningen som ett av de första stegen i barnets egen 
läsutveckling, men framförallt lyfta den positiva inverkan som blir i relationen 
mellan läsare och lyssnare. Fox skriver att ”högläsning får inte betraktas som 
något man SKA ägna sig åt för att Det Är Bra För Barnen” Och menar att när vi 
börjar läsa högt blir vi ofta så engagerade att vi helt och hållet glömmer att 
högläsningen är bra för de som lyssnar. Författaren menar att vi omedvetet 
skapar goda relationer mellan läsare och lyssnare genom högläsningen och 
Carina Fast (2001) talar också om berättelsen som sammanhållande kraft såväl 
mellan de som lyssnar och mellan dem som lyssnar och den som läser. Lindö 
(2005) skriver också att genom högläsning lär sig barnen att förstå andra och 
genom att läsa en text kan man få eleverna att prata om sådant de inte vågar i 
vanliga fall och på så vis svetsa samman gruppen. Att högläsning är 
relationsskapande är bra att tänka på när du som lärare ska formulera ditt syfte 
för att kunna välja lämplig text för högläsning.
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Högläsning som pedagogiskt redskap
Högläsning i hemmet ses kanske framförallt som en relationsskapande och mysig  
aktivitet snarare än som ett pedagogiskt redskap för undervisning i läsförståelse 
och skrivutveckling som jag påstår oftare är skolans syfte med högläsning. 
Högläsning har visat sig ha många positiva effekter på barns läsförståelse. 
Läsförståelse inbegriper mer än att förstå språkets uppbyggnad, det handlar om 
att förstå textens budskap, ”kunna läsa mellan raderna”, kunna reflektera över 
vad som är skrivet och dra slutsatser och paralleller.
 Högläsning påverkar också elevers skrivutveckling. Lindö (2005) skriver att 
högläsning för små barn är nyttigt eftersom textens språk inte är 
situationsbundet, till skillnad från talet, och blir därigenom ett viktigt steg i 
skriftspråksutvecklingen.
 Om läraren vill ta vara på texten fullt ut för maximal utveckling hos eleverna 
bör man arbeta med boken i form av boksamtal. Samtal om det lästa påverkar 
läsförståelsen men också språkutvecklingen mer positivt än om man bara läser en  
bok rakt igenom utan några diskussioner (Svensson, 2005).
 Enligt Lindö ska ett boksamtal lyfta frågor som får eleven att tänka ett steg till. 
Lindö tar upp exempel på frågor som kan användas vid ett sådant samtal:

Tror du att det skulle kunna vara såhär i verkligheten?

Kunde personen i boken ha reagerat på ett annat sätt?

Vad skulle du ha gjort eller känt om du var i samma situation?

Kan du jämföra det i texten med något du har varit med om?

Vad tror du författaren tycker och tänker?

Finns det något som du inte förstår?

Finns det något konstigt ord eller uttryck? (Lindö, 2005:95)

Det är en konst att lyckas ställa rätt typ av frågor. Lindö skriver om fyra 
frågetyper, som till en början Jörgen Dimenäs urskilt, som kan vara till hjälp vid 
boksamtal:

kontrollerande frågor te x vilka djur nämns i texten? 

handledande frågor t ex kan du koppla detta till något som du varit 
med om?

utforskande frågor t ex vilken stämning är det i texten?
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problematiserande frågor t ex hur tänker du när du läser denna 
mening? (Lindö, 2005:115).

Det är viktigt att barnen inte ska känna att samtalet är ett förhör. Ann-Katrin 
Svensson skriver:

Att anknyta till det lästa betyder inte att barnen ska bli förhörda om 
det lästa. Bli inte arg eller ledsen om barnen inte har uppfattat 
huvudpoängen. Barnen har förmodligen ändå snappat upp något som 
var av värde. Människor uppfattar böcker olika och man behöver inte 
lägga positiva eller negativa värderingar i olika sätt att ta till sig 
litteraturen. (Svensson, 2005:33)

Aidan Cambers definition av boksamtal styrker Svenssons (2005) uttalande, 
Chambers förklarar boksamtal på följande sätt:

Boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts 
av boken och den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur 
texten - det av författarens fantasi styrda budskapet som vi tolkar på 
just det sätt som vi vill (Chambers, 1998:23).

Chambers håller också med Svensson (2005) i att samtalet inte får vara ett förhör  
och bannlyser därför ordet Varför. Chambers skriver:

Vad är det då för fel på ”varför”? Det mest uppenbara är att ordet ofta 
har en aggressiv klang/…/Varför? Är en ”allt-i-ett”-fråga, en fråga allt 
för stor för att kunna besvaras kortfattat. Ingen kan i några få 
oförberedda meningar sammanfatta varför hon/han tyckte eller inte 
tyckte om en bok. Det är därför barn ofta väljer korta ”allt-i-ett”-svar: 
Den var spännande, den var rolig, den var tråkig, den var konstig. För 
det andra erbjuder inte ”varför” några som helst öppningar/…/Som vi 
tidigare sagt är det mest naturligt att börja med att be läsarna prata 
om sådant de tyckte speciellt bra eller illa om (Chambers, 1998:60).

Vad Chambers erbjuder som ersättare åt ordet ”varför” är det engelska uttrycket 
”tell me” som på svenska skulle kunna översättas till ”berätta för mig” eller ”jag 
undrar” som han påstår har en vänligare framtoning och inbjuder till samverkan i  
ett samtal. De frågetyper Chambers rekommenderar oss att använda delas in i tre 
typer:

Grundfrågor t ex var det något du gillade, var det något du ogillade? 
osv. 

Allmänna frågor t ex Har du läst andra texter som liknar den här?Har 
det som händer i texten någon gång hänt dig? Osv. 
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Specialfrågor t ex Vem var det som berättade historien? var hände 
detta? Osv. (Chambers, 1998:109-120).

Boksamtalet kan ur ett sociokulturellt perspektiv vara en viktigt byggsten för att 
omvandla bokens innehåll till kunskap hos eleverna och bör inte glömmas bort 
(jmf Lindö 2009).

Textval vid högläsning
Som jag nämnde i inledningen poängterar författaren Carina Fast (2001) att det 
krävs en stor färdighet för att välja lämplig berättelse och det gäller att vara klar 
över sitt syfte så man inte låter slumpen avgöra. Aidan Cambers (1998) 
poängterar att det du som lärare alltid ska komma ihåg är att all läsning är 
beroende av tidigare erfarenheter och Lindö (2005) talar om vikten av att välja en 
text som ligger i framkant för elevens utveckling d v s en bok anpassad för elevens 
proximala utvecklingszon. Det är också viktigt att tänka på att variera bokgenre 
för att locka så många elever som möjligt i att vilja läsa själva (Fox, 2003).
 Fast har skapat ett antal riktlinjer som kan vara till hjälp vid valet av 
högläsningsbok, och dessa riktlinjer är:

Vilken ålder är det på lyssnarna?

Hur många är de?

Känner de mig eller inte?

Är barnen vana att höra berättelser eller inte?

Kommer berättelsen intressera lyssnarna?

Har den ett enkelt tema som är lätt att identifiera och uppfatta?

Är personernas karaktärer lätta att uppfatta?

Är språket på en lämplig nivå?

Kan berättelsen hålla kvar lyssnarnas uppmärksamhet även om de 
inte förstår varje ord?

Väcker berättelsen känslor och nyfikenhet?

Har berättelsen en struktur eller ett inslag som t ex upprepning, rim, 
allitteration som gör det lätt för lyssnarna att I sin tur återberätta den 
(gäller framförallt muntlig berättelse)? (Fast, 2001:41).
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Men om du följt alla dessa riktlinjer och hittat flertalet böcker som passar, eller 
om du inte följt några av riktlinjerna alls vad är det då som avgör vilken av 
böckerna du väljer? En faktor som påverkar är din litteratursyn (Ewald, 2007).

Vad säger läroplanen
I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 kan man i 
kapitlet ”Skolans uppdrag” läsa:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga (Skolverket, 2011:9).

Ett sätt att bidra till att eleverna får utveckla sina kommunikativa möjligheter kan 
vara genom högläsning. Högläsningen bidrar till en större vokabulär och en 
förståelse för språkets uppbyggnad vilket på det viset skapar tilltro till deras egen 
språkliga förmåga. Genom högläsningen kan eleverna också identifiera sig med 
personerna i böckerna och på så vis bli mer medveten om sin egen personlighet 
(Lindö, 2005).
 I kapitel 2 ”Övergripande mål och riktlinjer” finner jag under rubriken normer 
och värden att skolans mål är att varje elev:

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt 
för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
(Skolverket, 2011:12).

För att uppnå detta är det utmärkt att använda högläsning som pedagogiskt 
redskap. Att läsa en text för att få lyssnarna att förstå moraliska dilemman, att 
använda sig av liknelser, är en gammal pedagogisk metod som fungerar bra när 
man ska ta upp ämnen som eleverna inte vågar prata om och vanligtvis undviker i  
en klass (Fast, 2001).
 I samma kapitel; ”Övergripande mål och riktlinjer” finner jag också texten:

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 
verksamhet (Skolverket 2011: 13).

Högläsning har visat att skapa just nyfikenhet hos barnen för att vilja lära sig läsa 
(Fast, 2001) och eftersom nyfikenhet och lust att lära är ett övergripande mål i 
grundskolan bör högläsning användas som en pedagogisk metod bland många.

8



Vidare står det skrivet under samma kapitel:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 
nyanserat sätt,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de 
nordiska språken/…/Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och 
elevens tillit till den egna förmågan (Skolverket 2011: 13-14).

I alla dessa punkter om vad skolan ansvarar för kan högläsning vara ett av de 
pedagogiska redskapen för att nå dessa mål.
I kapitlet ”Svenska” i läroplanen står det under rubriken syfte:

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om 
skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 
förståelse för omvärlden (Skolverket 2011: 222).

Hur man uppnår detta kan vara genom att eleverna själva får läsa mycket olika 
typer av texter, men redan i de tidiga årskurserna när den egna läsningen mer 
handlar om avkodning kan man jobba för att uppnå detta, då genom att läraren 
läser olika typer av texter högt för dem.
 Jag har valt att studera faktorer som påverkar lärares bokval i enbart en 
årskurs; årskurs tre. Därför är det också av vikt för mig att studera vad läroplanen 
skriver i det centrala innehållet för just åk 3 som kan kopplas till (hög-)läsning. 
Det mest framträdande är:

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och 
skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, 
bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. 
Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser 
och erfarenheter.
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• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en 
berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och  
avslutning samt litterära personbeskrivningar.

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer (Skolverket 
2011: 223).

Dessa tre punkter av det centrala innehållet för årskurs tre valde jag ut just för att  
visa att läsning av skönlitteratur ska ingå i skolundervisningen, trots att läsning 
av skönlitteratur enligt Molloy (2002) och Edwall (2007) får en liten plats i 
undervisningen.
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Metod

Forskningsetik
För studenter som skriver examensarbete gäller samma forskningsetiska 
riktlinjer och lagar som för riktiga forskare. Dessa etiska lagar och riktlinjer är till 
för att styra forskarnas arbete för att forskningen ska vara moraliskt acceptabel 
och kvaliteten ska vara så hög som möjligt.
 Etiska riktlinjer inom forskning uppkom efter andra världskriget då det 
uppdagades på vilka sätt nazisterna hade utfört forskning på människor med 
farlig och dödlig utgång, dvs. reglerna kom till för att förhindra forskning som 
kan vara fysiskt skadlig för människor, men gäller nu även fler ansvarsområden 
än så (Vetenskapsrådet, 2012).
 Forskningsetiken bygger på uttalade och outtalade normer om vad god 
vetenskap är för något, men också nationella och lokala lagar och regler och det 
finns idag också försök till att skapa en global forskningsetik. Huvudansvaret för 
att följa forskningsetiken vilar dock självklart på den enskilde forskaren.
 De etiska riktlinjerna och lagarna gäller all typ av forskning; 
samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig, teknisk, medicinsk och 
även för genteknik (Vetenskapsrådet, 2012). 
 De forskningsetiska regler som berör mitt examensarbete är bl a att jag inte får 
införa oredlighet i forskningen, dvs. förfalska, stjäla, plagiera eller fabricera 
vetenskaplig data. Det är också mitt ansvar att inte lämna ut några 
personuppgifter som kan hänföras till en enskild person vad gäller de personer 
som medverkat i min studie. De tillfrågade personerna i mitt arbete bestämmer 
själva om de vill medverka eller inte, information om vad jag studerar ska både 
vara skriftlig och muntlig, och ett samtycke till medverkan får när som helst tas 
tillbaka av informanten.

Urval
Min undersökning grundar sig på fem intervjuer med sammanlagt sex stycken 
klasslärare (vid en av intervjuerna intervjuades två klasslärare samtidigt, därav 
fem intervjuer med sammanlagt sex klasslärare). Urvalskriteriet var att lärarna 
som intervjuas måste vara klasslärare som just nu undervisar i årskurs 3. Jag har 
valt enbart en specifik årskurs då jag tycker det är spännande att undersöka 
huruvida man kan se om de intervjuade lärarna tänker på samma vis när de 
motiverar vad som är viktigt i valet av högläsningsböcker. Att jag valde just 
årskurs tre beror delvis på att högläsning tenderar att minska ju högre årskurs 
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det är och därför valde jag bort högre årskurser. Att det inte blev en lägre årskurs 
beror bland annat på att eleverna i årskurs tre har en större litterär bas än 
årskurs ett och två och därför blir det kanske mer att ta hänsyn till i valet av 
högläsningsbok. Informanterna valde jag ut slumpmässigt bortsett från en av de 
intervjuade lärarna som jag haft kontakt med tidigare under en av mina 
praktikperioder.
 Bortfallet för antal informanter var stort, jag kontaktade sjutton stycken lärare 
varav sex tackade ja. Orsakerna till bortfallet beror enligt de tillfrågade delvis på 
att de var mycket upptagna av en alltför hög arbetsbelastning och pågående 
skrivning av omdömen som tar all övrig tid. Två av de tillfrågade hade redan 
tackat ja till en intervju med några andra lärarkandidater som just nu också 
skriver examensarbete och lärarna hade därför ingen mer tid att ge.

Presentation av informanter
Jag har självklart valt att ta hänsyn till den forskningsetik som finns och därför är  
mina informanter anonymiserade (Vetenskapsrådet, 2012). Namnen på samtliga 
lärare kommer således i min uppsats att vara fingerade. Det kommer heller inte 
att framgå vilka skolor dessa lärare arbetar på, d v s vad skolorna heter eller var 
de är belägna.
 För att ändå kunna skilja dem åt när jag skriver resultatdelen och diskussionen 
gör jag därför en presentation av alla informanter.
• Den första informanten har jag valt att kalla för Adam. Han tog sin lärarexamen 

år 1993 och arbetar nu på en kommunal skola som sträcker sig från årskurs ett 
till årskurs nio.

• Den andra informanten, som jag kallar för Bella, tog sin lärarexamen för 
årskurs 1-3 år 1975 arbetar på en kommunal f-6 skola.

• Den tredje informanten är Cecilia. Hon studerade till lärare och tog sin examen 
år 1995 som årskurs 1-7 lärare i matematik och naturvetenskap. Nu arbetar hon 
på en kommunal skola som sträcker sig från årskurs ett till nio.

• Den fjärde informanten som jag kallar för Delisia studerade till lärare och tog 
examen år 2000. Då i ämnena svenska och samhällskunskap. Nu arbetar även 
hon på en kommunal skola med årskurserna ett till nio.

• Den femte informanten är Elin. Hon tog examen år 2010 som årskurs 1-6 
lärare. Hon arbetar nu på en f-9 skola.

• Den sjätte och sista läraren kallar jag för Frida. Hon och tog sin examen år 2010 
som årskurs 1-6 lärare. Hon är den enda av informanterna som nu arbetar på 
en friskola. En friskola med språkinriktning. Samtliga informanter arbetar i en 
medelstor norrländsk kommun.
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Datainsamling
Den undersökningsmetod som jag valde att använda mig av var kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer. Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att 
försöka få en djupare förståelse för bakomliggande orsaker. Bjereld, Demker och 
Hinnfors (2002) definierar kvalitativ metod på följande sätt:

Kvalitativa metoder är egentligen bara ett samlingsnamn för ett antal 
angreppssätt vars enda gemensamma egenskap är att de icke är 
kvantitativa (t ex djupintervjuer, deltagande obeservation, fältstudier). 
Av termen kvalitet förstår vi att forskaren är intresserad av vilka 
kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Kunskap om dessa 
kvaliteter eller egenskaper hjälper oss att förstå företeelsen. (Bjereld 
m.fl. 2002:114)

I min kvalitativa undersökning använder jag mig av halvstrukturerade intervjuer. 
Med halvstrukturerad intervju menar jag att intervjufrågorna i förväg var 
bestämda och samma frågor ställdes till alla som intervjuades (Johansson & 
Svedner, 2006). Dock kunde det förekomma följdfrågor eller omformulerade 
frågor i de fall jag upplevde att svaren inte var tillräckligt uttömmande.
 Varför jag valde att göra intervjuer framför att skapa mitt resultat genom 
enkäter var för att undvika ett allt för stort bortfall som kunde ha uppkommit vid 
utskick av enkäter. Jag ville också ha möjlighet att ställa följdfrågor.
 Jag valde att spela in varje intervju för att ha möjligheten att lyssna till den 
upprepade gånger och på så vis underlätta min bearbetning och transkribering av  
vad som verkligen sagts. Varje intervju som jag gjort består av åtta stycken frågor 
som berör ett och samma område; vad som påverkar lärarens val av 
högläsningsbok (se bilaga 1). 

Procedur
För att hitta frivilliga informanter till intervjuerna tog jag hjälp av internet för att 
ta reda på hur många grundskolor som finns i den kommun jag valt att studera. 
När jag tagit reda på detta valde jag att kontakta sjutton stycken lärare som 
arbetar på skolor som inte ligger allt för långt bort från var jag befinner mig. Jag 
kontaktade lärarna både via mail och per telefon. Mailet och telefonsamtalet 
bestod av samma information; en förklaring till vem jag är, vad mitt 
examensarbete handlar om och varför jag skulle vilja intervjua dem.
 Intervjuerna var enskilda, men i ett fall intervjuades två lärare samtidigt då de 
hade gemensamt ansvar för klass tre. Tre av fem intervjuer skedde i enskilda 
rum, medan två av intervjuerna gjordes i klasslärarens klassrum med en del barn 
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runt oss. Alla intervjuer spelades in. Hur lång tid intervjuerna tog varierade stort, 
den kortaste intervjun var 4 minuter (men informanten fick då komplettera med 
ett mail till mig där han svarade på de frågor som han inte hade kunnat svarat på 
vid intervjun) och den längsta av de fem intervjuerna var 22 minuter.

Databearbetning och tillförlitlighet
Efter att jag intervjuat mina sex informanter bearbetade jag innehållet genom att 
lyssna på mitt inspelade material ett flertal gånger och transkribera vad som 
sades i intervjuerna genom att ställa upp svaren i punktform för varje fråga som 
ställdes. Detta för att underlätta och skapa tydlighet under mitt arbete. När 
informanternas svar på intervjufrågorna var nedtecknat var det sedan dags för 
att, i berättande form, skriva ned resultatet av intervjuerna och välja ut viktiga 
delar av intervjun som kunde användas till citat för att belysa olika delar ur 
intervjuerna.
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Resultat
Syftet med min studie är att belysa faktorer som kan styra valet av 
högläsningsbok bland klasslärare i årskurs tre. Under rubriken resultat kommer 
två av mina tre frågeställningar att tas upp:
• Vilka böcker används vid högläsning av lärare i årskurs tre som ingår i min 

studie?
• Hur beskriver lärarna valet av högläsningsbok?
Den tredje frågeställningen kommer att tas upp i nästa rubrik som är en 
sammanfattande tolkning över resultatet. Jag har valt att beskriva resultatet 
utifrån varje enskild intervju för att det ska bli så sammanhängande som möjligt. 
Varje intervju får därför informantens fingerade namn som rubrik.
 De högläsningsböcker som behandlas i mitt resultat finns även i bilaga 2, då 
som sammanfattning (bokens baksida). 

Adam
Informanten Adam berättade för mig, efter att ha dubbelkollat, dvs gått till 
klassrummet för att se vad boken hette, att de just nu läser boken Snögrottan 
skriven av Laura Trenter. Boken är baserad på en sann historia om två pojkar 
som bygger en snökoja och som sedan blir insnöade av plogbilen. Boken är, precis 
som många andra av Trenters böcker, en psykologisk thriller.
 Han hade valt den boken utifrån det råd han hade fått av skolans bibliotekarie, 
och för att, som han själv beskrev det ”boken är lite läskig”. Han hade själv inte 
läst den tidigare.
 När han beskrev de generella faktorerna som han tycker påverkar valet av 
högläsningsbok sa han såhär:

Att det på något sätt är representativt. Precis som att vi lärare vi är ju 
inte är representativa för våra elever många gånger, utan många 
gånger är det medelklass; vi har trivts bra i skolan osv och man önskar  
att alla barn möter någon lärare som man kan känna igen sig i. Samma 
sak med en bok, att det här talar just till mig i min situation. Det här 
igenkännandet det är nästan det viktiga, men sen så kan vi göra 
mycket mer.

Han nämnde också att boken gärna får ha en koppling till vad de jobbar med i 
övrigt och att den gärna får ha ett genusperspektiv.
 Han kunde inte minnas vilka böcker han hade läst tidigare denna termin och 
var tvungen att återkomma med denna information via mail. När jag fick mailet 
stod det att de läst boken Jag, Dante och miljonerna skriven av författaren Frida 
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Nilsson. Bokens huvudperson är en medelålders man som heter Helge. I en 
bokrecension som jag hittar på webbsidan bokhora.se skriver Johanna Karlsson:

Jag är lite osäker på hur ”Jag, Dante och miljonerna” skulle funka som 
tystläsningsbok hos exempelvis mina elever, vars ordförråd är lite 
bristfälligt, för boken kräver en hel del läsa-mellan-raderna för att 
man verkligen ska fatta alla skämten. Man måste ha någon slags 
föreställning om hur en banktjänsteman ska vara, exempelvis, för att 
kunna skratta åt hur torr Helge är (bokhora.se 15e dec 2012).

Boken verkar således vara en rolig bok men där humorn ofta finns mellan 
raderna. Informanten uppgav att boken valdes ”utifrån referens”, som jag tolkar 
som att han har fått rådet om detta bokval av en person, möjligtvis bibliotekarien 
som han tidigare nämnt, men det kan ju vara vem som helst. Han hade också läst 
Ödehuset för sina elever som är skriven av Ewa Johansson. Bokens 
huvudkaraktärer är pojkar och är en delvis läskig bok, men handlar också om 
vänskap och kärlek. Adam uppgav att det var barnens bokval.
 Hans bokval visar att han varierat genre inom skönlitteraturen; någon bok 
som är humoristisk, någon bok som är läskig osv. Detta går i enlighet med vad 
Fox säger angående vikten av att variera bokgenre för att det ska locka så många 
som möjligt i att vilja börja läsa själva (Fox 2003). Att han noterat att böckerna är  
av olika genrer stämmer också med Fasts riktlinje angående om boken ”har ett 
enkelt tema som är lätt att identifiera” samt riktlinjen ”kommer berättelsen att 
intressera lyssnarna”.
 De böcker han inte ville läsa högt för klassen var sådana böcker som innehöll 
direktbeskrivningar av våld och för mycket svordomar. Att ha tankar kring böcker  
som han inte vill läsa högt speglar lite av den litteratursyn som han själv har, men  
framförallt visar det att han har haft sina elever i åtanke vid svaret på vilka böcker  
han undviker. 

Bella
Den bok som Bella precis hade läst klart för sin klass var boken Vara vänner som  
är den andra boken ur bokserien Jack och kärleken som hittills består av fyra 
böcker skriven av Marie Oskarsson. Hon hade tidigare denna termin läst den 
första boken Fråga chans från samma bokserie. Böckerna påminner om 
bokserien Eva och Adam på det viset att det är samma typ av genre; böckerna 
handlar om kärleksrelationer mellan pojkar och flickor i tidiga tonår.
 Hennes motivering till varför hon börjat läsa just denna bokserie var för att 
titeln på första boken stämde med vad eleverna intresserade sig av just då; fråga 
chans. Man skulle kunna kategorisera detta under faktorn ”elevernas 
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igenkännande”. Man skulle också kunna koppla valet till läroplanen som skriver i 
det centrala innehållet i årskurs tre att skolan ska behandla ”Livsfrågor med 
betydelse för eleven, tillexempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap 
könsroller jämställdhet och relationer” (skolverket 2011:200). Detta gjorde dock 
inte Bella men man skulle kunna tänka att det är något som påverkat implicit.
 Vid frågan vad som generellt är viktigt när man väljer högläsningsbok svarade 
hon att det hon tycker är viktigt är att boken ska handla om både pojkar och 
flickor, och som hon uttryckte det: ”och det ska inte alltid vara pojkar som är 
hjältar och flickor som är ickehjältar” Detta skulle också kunna kopplas till 
ovanstående citat ur läroplanen.
 En bokgenre som Bella väljer att inte läsa högt är Fantasyböcker:

Jag undviker för egen del, bara för att jag själv inte tycker om den 
genren, så undviker jag fantasyböcker för jag vet att jag kan inte läsa 
det på ett fängslande sätt eftersom jag själv är totalt ointresserad, så 
det är ingen vits att jag försöker för det blir tråkigt.

Att hon undviker Fantasy säger hon alltså är för att hon själv inte gillar den 
genren, det kan alltså sägas vara en del av hennes egen litteratursyn som präglat 
hennes ”icke-val”.

Cecilia och Delisia
Cecilia och Delisa är två lärare som har gemensamt ansvar över klass tre. De ville 
därför göra intervjun tillsammans eftersom de har gemensamt ansvar även över 
bokvalet.
 Den bok som de läste just nu heter Den skräckslagna stekelsamlaren som är 
den andra boken ur en bokserie på två böcker som är skriven av AnnaLena 
Hedeman. Författaren är lokalt förankrad och skriver om den del av Sverige som 
dessa elever lever i, och hon använder också delvis dialekt i sin text. Boken 
främsta huvudrollsinnehavare är en tjej, men handlar nästan lika mycket om 
hennes kompisgäng där det ingår både pojkar och flickor.
 De valde att läsa denna bok för att en elev förra året hade läst den och tyckte 
att den var väldigt bra samt att det var en bok som just är skriven av en författare 
med lokal förankring, som delvis skriver med dialekt och att huvudpersonen 
enligt informanterna ”är en tjej som är väldigt modig”. De hade läst den första 
boken ur serien, Min första världssensation, en tidigare termin också.
 Innan de läste Den skräckslagana stekelsamlaren hade de denna termin läst 
boken Sagan om Umeå författad av Maria Bengtsson m.fl och är en faktabaserad 
saga om Umeås historia från istid till nutid. De valde den boken eftersom det 
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stämde bra överens med vad de jobbade med i övrigt i ämnena historia och 
geografi, dvs. bokvalet gjordes under faktorn att det ska ämnesövergripande. Men 
informanterna upplevde att Sagan om Umeå var lite för svår rent språkligt, och 
de valde att avbryta läsningen och byta bok. De hade istället hunnit med att läsa 
boken Rövarnas hämnd som är den andra boken i en trilogi skriven av Bo R 
Holmberg. I boken förekommer det en hel del ord som i dag kan vara främmande 
för barn eftersom boken bygger på en historia som utspelade sig för mycket länge 
sedan. Informanternas skäl till att välja denna bok var för att författaren har lokal 
förankring. 
 På frågan om vad som generellt är viktigt när man ska välja högläsningsbok 
svarar Cecilia och Delisia att det ska fängsla barnen, att det är viktigt att boken 
ger eleverna något; det är positivt om boken har ett bra budskap, och de lyfter att 
böcker med kompis-tema är något som är bra att läsa för eleverna ibland. De 
tycker att det är viktigt att eleverna kan känna igen sig i vad som händer i boken 
eller i bokens karaktärer.
 De säger att de försöker variera bokgenre inom skönlitteraturen men också 
använda sig av faktaböcker för att barnen inte ska bli less. De tycker också att det 
är bra om man varierar författare och Delisia säger: ”Det är viktigt att man inte 
glömmer författaren, utan berättar lite om den också”. De tycker att det är bra om  
man kan koppla ihop boken med vad eleverna jobbar med i andra ämnen, och 
Cecilia och Delisia berättar att de ofta kopplar ihop högläsningsboken med 
ämnena so och no. Cecilia tillägger också att om man inte har någon idé kan man 
alltid gå till biblioteket på skolan och be om hjälp.
 På frågan om det finns någon bokgenre, bok eller författare som de undviker 
att läsa högt svarar Delisia:

Det som är svårt att läsa, det är ju sorgliga böcker, för det finns alltid 
några som tycker det är jobbigt när man blir för berörd, och speciellt 
har jag upplevt några äldre barn, i årskurs fem som tyckte det blev 
jobbigt för att det tog. Så det är svårt men det kan vara väldigt 
uppskattat också hos en del.

Cecilia tillägger:

Några böcker som jag inte tycker om är Suneböckerna, de böckerna är 
ur jämställdhetssynvinkel tveksamma, för vad är det för signaler som 
man skickar ut?Jag tycker inte om dem böckerna.

Delisa svarar med att:

Det får inte heller vara för flamsigt som i Suneböckerna/.../och något 
annat som är svårt är om det är för mycket att hålla reda på, för 
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mycket namn och för mycket platser som det ofta är i fantasyböcker. 
Då kan man som läsare tappa bort sig.

De har båda tydliga tankar kring böcker de undviker och varför de undviker 
dessa. De hänvisar till vad böckerna skickar ut för signaler och hur böckerna ska 
tas emot av eleverna, men att de undviker fantasy framstår som lite mer av eget 
tycke. 
 Eftersom Cecilia och Delisia undervisar i klassen båda två blir det ofta så att 
det ibland är Cecilia och ibland är Delisia som läser ur högläsningsboken. Men 
det har enligt dem resulterat i något som också är viktigt, nämligen att låta 
eleverna stanna upp och samtala om boken och vad som hänt i boken tidigare. 
Cecilia uttryckte:

Högläsningen är också ett samtal och genom högläsningen får de 
också gemensamma upplevelser, de får något gemensamt att prata 
om, och eleverna ges stimulans till den egna läsningen.

Här talar Cecilia om något som både kan kopplas till Fox (2003), Cambers (1998) 
och Fast (2001) om vikten av att alltid samtala om de böcker man läser för att ta 
tillvara på lärandet på bästa sätt.

Elin
I Elins klass hade de just läst klart boken SVJ som är författad av Roald Dahl. 
Boken gavs först ut 1982. Roald Dahls böcker är kända för att vara oerhört 
fantasifulla, så även denna. Språket i Dahls böcker är inte särskilt komplicerat, 
men han hittar ibland på egna uttryck så som ”flickeflarn”, ”söföker”, ”brallknall” 
och ”skottskumpa” som är några av de fraser som används av Jätten i boken SVJ. 
Dessa ord gör läsförståelsen en aning svårare, men kan också göra att elever med 
svenska som andraspråk och elever med svenska som modersmål hamnar i 
samma situation; ett möte med nya ord som de gemensamt kan samtala om.
 Elin förklarar att hon valde den på rekommendation av skolbibliotekarien och 
hon tyckte att den passade bra eftersom det är en äldre bok som är skriven av en 
känd barnboksförfattare och Elin motiverade detta med att ”det står ju i LGR 11 
att barnen ska känna till några kända barnboksförfattare”. Hon hade också hört 
den själv när hon var liten och uppskattade boken.
 Ett problem som hon tog upp var att hitta språkligt anpassade böcker då ca 
75% av klassen bestod av elever med svenska som andraspråk. Elin förklarade:

Om jag tar böcker med ett lättare språk blir det ju också ganska 
barnsliga böcker. Så det är ganska svårt att välja böcker. Men de får 
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fråga om de inte förstår och så har de har lärt sig att lyssna på hela 
boken även om de inte förstår allt så förstår de boken på det stora 
hela.

Hon tillägger också att Roald Dahl har ett beskrivande språk som passar bra för 
dessa elever. Hon hade tidigare denna termin också läst Herr och fru Slusk som 
är skriven av samma författare, utgiven 1980. Även denna bok på 
rekommendation av bibliotekarien. Också i denna fantasifulla bok kan man hitta 
en hel del påhittade ord.
 Något som hon tycker är generellt viktigt i valet av högläsningsbok är att 
boken ska vara rolig och att den ska fånga eleverna. Hon aktar sig för att ta 
böcker som eleverna redan har läst för att det inte ska bli tråkigt, och försöker ta 
en bok från en genre som eleverna inte skulle välja själva. Det ska helst också vara  
en tjock bok som inte tar slut på en vecka, utan en bok som bygger upp lite 
spänning.
 Precis som Bella, Cecilia och Delisa så undviker även Elin bokgenren fantasy 
för att hon själv inte tycker om böcker som är overkliga, även om, som Elin 
beskrev, ”Roald Dahls böcker om jättar och allt sådant inte är så verkligt heller”. 
Detta kan påstås vara ett resultat av hennes egen litteratursyn.

Frida
Frida är den enda av mina informanter som jobbar på en friskola. En friskola 
med språkinriktning. Den bok som Fridas klass precis läst klart är boken Mio min 
Mio av Astrid Lindgren. Detta är hennes första bok som hon valt och som kan gå 
under genren fantsy-roman. Astrid Lindgren är känd för att skriva om svåra, 
smärtsamma ämnen. I en bokrecension skriven av Karin Helander finner jag 
orden:

Astrid Lindgrens sagor berättar om de allra största och djupaste 
känslorna i människans innersta rum. I ”Mio min Mio” är sagans kraft 
oerhörd/.../”Mio min Mio” handlar om att besegra sin rädsla och 
övervinna sin ångest.

(Svenska dagbladet, 2012-12-17)

Frida motiverade sitt val av bok på följande sätt:

Det står ju i läroplanen att man ska kunna olika barnboksförfattare 
och Astrid Lindgren tycker jag att man ska ha fått höra och vi har ju 
många olika kulturer i klassen, vissa är jättevälbekant med Astrid 
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Lindgren medan vissa inte ens ha hört hennes namn och då tänkte jag: 
okej, då får jag välja en Astrid Lindgren nästa gång.

Tidigare hade de läst en engelsk bok som hon inte minns namnet på. Denna bok 
fick Frida tilldelad sig då hon just då tog över rollen som klasslärare, och gick från  
början efter det som den tidigare klassläraren planerat. Den boken hade hon själv  
inte läst innan.
 Det som Frida framhåller som generellt viktigt i valet av högläsningsbok är: 
”Boken ska ha med det vi jobbar med så att barnen får en kontext. Det hjälper det  
dem att inte bland ihop det vi jobbar med”. 
 Frida vill inte läsa böcker från Walt Disney eller prinsessböcker. Walt Disney 
motiverar hon med att eleverna kan se det hemma, de behöver inte ta del av det 
på skolan, och varför hon undviker prinsessböcker förklarar hon genom rädslan 
att ge eleverna stereotypa könsroller som man själv inte står för. Hon förklarar 
också att det därför är skönt att läsa böcker som man själv redan läst och läsa om 
de böckerna om man får en ny klass.

Sammanfattande analys
Mitt syfte var att belysa en del faktorer som påverkar valet av högläsningsbok i 
årskurs tre i grundskolan. Den sammanfattade analysen kategoriserar jag på 
samma sätt som i den övriga resultatdelen; jag går igenom varje intervju för sig 
men kommer här att tolka resultatet med hjälp av min sista frågeställning:
• Överensstämmer de studerade lärarnas beskrivning av faktorer som påverkar 

valet med deras faktiska bokval?

Adam
Den första informanten, Adam, hade valt tre böcker med olika genrer inom 
skönlitteraturen; en ungdomsthriller, en rolig och lättsam bok och en bok 
handlade om relationer och var lite läskig. Faktorer som påverkade bokvalen som  
de haft under terminen var att Adam frågat skolans bibliotekarie efter en bra 
hägläsningsbok och en av böckerna var barnens bokval.
 Generellt tyckte han att viktiga faktorer för val av högläsningsbok var 
igenkännandet som var det absolut viktigaste, att barnen skulle kunna känna igen 
sig i karaktärerna eller i den uppbyggda historien, att boken var kopplad till vad 
de jobbade med i övrigt samt att det finns ett genusperspektiv i boken.
 Vad gäller igenkännandet kan framförallt två av de tre böckerna innehålla 
detta, då det är två böcker som handlar om barn i deras egen ålder. Vad gäller 
den lättsamma och roliga boken vars huvudrollsinnehavare är en medelålders 
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bankman är kanske mindre troligt att de känner igen sig i, men fortfarande inte 
omöjligt.
 Ingen av böckerna hade med det som de i övrigt jobbade med just nu vilket gör 
att den faktorn som han uppgav som generellt viktig inte stämmer med denna 
termins böcker. Böckerna är såvitt jag kan läsa mig till inte kända för att ha ett 
tydligare genusperspektiv än annan skönlitteratur, och eftersom han inte kände 
till böckerna sedan tidigare kan man förutsätta att han inte vet huruvida 
böckerna har ett genusperspektiv eller inte. Men eftersom jag inte tagit reda på 
hans definition av genusperspektiv så kan jag inte veta huruvida det finns i 
böckerna eller ej. 
 Vilka böcker som Adam väljer att inte läsa står inte på något sätt i motsats till 
de kriterier som han ser till vid valet av bok, utan de böcker som han väljer att 
inte läsa definierar han med vad som är bäst för just den här klassen.
 Adams generella synpunkter på vad som är viktigt med högläsningsböcker 
följs delvis, men som jag ser det inte fullt ut.

Bella
Bella hade valt två skönlitterära böcker ur samma bokserie skriven av samma 
författare. Böckerna handlar om kärleksrelationer mellan unga ungdomar. Hon 
hade valt dem för att hon trodde att innehållet skulle passa elevernas nuvarande 
intressen, detta hade hon kommit fram till genom att läsa titeln på den första 
boken.
 Generella faktorer som hon tyckte var viktigt är att det ska finnas ett bra 
genusperspektiv i böckerna, dvs att det enligt henne inte bara skulle vara pojkar 
som var hjältar samt att det skulle handla om både pojkar och flickor. Vad jag kan  
läsa mig till om böckerna så har böckerna inte ett tydligare genusperspektiv på 
det viset att flickor tar mer plats eller är mer typ av hjälte än pojkarna, men det 
finns i alla fall både pojkar och flickor med i boken. Jag har inte själv läst 
böckerna och kan därför inte påstå fullt ut att ett genusperspektiv, med den 
definition som Bella använde, inte är närvarande, men man kan påstå att 
genusperspektivet inte är en faktor som hon tagit hänsyn till då hon valde bok 
efter titeln och inte kände till böckerna sedan tidigare.
 Att hon undviker att läsa ur bokgenren fantasy går heller ej att koppla mot 
hennes kriterier om vad som är viktigt i bokvalet, utan helt hennes egen 
litteratursyn.
 Hennes generella synpunkter på vad som är viktigt med en högläsningsbok 
kan jag inte se att hon tydligt följer.
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Cecilia och Delisia
Dessa två lärare hade hunnit med fler böcker än de övriga informanterna. De 
hade såväl läst skönlitteratur som faktabaserade böcker av flera olika författare. 
Vad de uppgav som faktorer som påverkat till valen av just dessa böcker så var 
det att elever tidigare tyckt bra om en av böckerna, att informanterna sett till 
vilken författare som skrivit, att böckerna passade bra med vad de jobbade med 
just nu, vikten av hur texten är skriven, samt att de medvetet varierar genre för 
att barnen inte ska tröttna.
 Vad de uppger som generellt viktigt är framförallt att boken ska fängsla 
barnen, att det är viktigt att boken ger eleverna något; det är positivt om boken 
har ett bra budskap, att eleverna kan känna igen sig i vad som händer i boken 
eller i bokens karaktärer, och de tycker också att det är bra om man varierar 
författare.
 Allt som de uppger som generella faktorer kan appliceras ovanpå de faktorer 
som de gav som förklaring till bokvalen denna termin. Det finns alltså inga 
faktorer som de uppger som viktiga som de inte tar hänsyn till, utan det som 
Cecilia och Delisa säger verkar enligt min undersökning följas bra.
 De böcker som dessa två lärare aktivt väljer bort som högläsningsböcker är 
suneböcker sett till vad de vill förmedla för värderingar till barnen, fantasy sett 
till deras eget tycke och smak, men också för att de tycker att de böckerna är för 
röriga. Böcker som också går bort är för slamsiga eller för sorgliga sett till vad 
som är bäst för klassen.
 De motiverar vad de tycker är viktigt med högläsningsböcker och vad jag kan 
se så följer de sina motiveringar.

Elin
Elin hade under denna termin läst två böcker av Roald Dahl. Hennes motivering 
till dessa var att bibliotekarien hade rekommenderat dem samt att hon tidigare 
årskurser läst modernare böcker och ville nu ta äldre böcker av en känd 
barnboksförfattare med hänvisning till läroplanen.
 Något som hon tycker var generellt viktigt i valet av högläsningsbok är att 
boken ska vara rolig och att den ska fånga eleverna. Hon aktar sig för att ta 
böcker som eleverna redan har läst för att det inte ska bli tråkigt, och försöker ta 
en bok från en genre som eleverna inte skulle välja själva. Det ska helst också vara  
en tjock bok som inte tar slut på en vecka, utan en bok som bygger upp lite 
spänning.
 Det hon uppger som viktiga faktorer stämmer väl överens med de två böcker 
hon valt.
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Frida
Fridas första högläsningsbok denna termin var en bok som hon själv inte valt, 
utan fick den tilldelad sig. Därför kan jag inte analysera något kring den boken, 
utan får istället se till den andra boken som klassen läst denna termin; Mio min 
Mio.
 Frida motiverade sitt val med hänvisning till läroplanen om att eleverna ska 
känna till de mest välkända barnboksförfattarna.
 Det som hon uppgav som generellt viktigt var att boken ska hänga samman 
med det som eleverna jobbar med. Hon nämner också att hon tycker att det är 
skönt att läsa något som man som lärare redan läst tidigare. Detta kan ses som en 
bidragande faktor i hennes bokval, då hon nämnde att hon själv läst denna bok 
tidigare och tyckte om den.
 Frida vill inte läsa något av Walt Disney som hon tycker barnen får nog av 
hemma. Hon vill heller inte läsa ”prinsessböcker” för att inte skapa stereotypa 
könsroller som eleverna får som Frida inte själv står för.
Den enda egentliga generella faktorn som hon uppger, att boken ska hänga 
samman med det som eleverna jobbar med som viktig i bokvalet, men jag vet inte 
huruvida hon tagit hänsyn till detta vad gäller denna bok då hon enbart 
hänvisade till läroplanen när hon motiverade just detta bokval. 
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Diskussion och slutsats
I min diskussion och slutsats har jag valt att diskutera vilka faktorer som lärarna 
sade påverka valet och som jag efter tolkning av böckerna kunde påstå stämmer, 
dvs. att boken innehåller de faktorer som lärarna använde som anledning till 
valet. Jag diskuterar även faktorer som jag i min analys av intervjuerna kunde se 
påverkade bokvalen men som inte verbalt uttrycktes som en faktor av 
informanterna, samt belyser jag även det som informanterna tog upp som 
generellt viktiga faktorer men som jag inte kunde se följdes av min tolkning av 
böckerna, dvs. jag de fall där jag inte tydligt kunde hitta de faktorer. 

Faktorer som påverkade valet av högläsningsbok
Under denna rubrik kommer jag att dela in resultatet i underrubriker för att göra 
det så enkelt och tydligt som möjligt. Rubrikerna kommer att vara de faktorer 
som sades påverkade valet och som jag i tolkning av böckerna kan påstå 
stämmer.

Språket i böckerna
En faktor som påverkade valet av högläsningsbok som tydligt följdes var språkets 
betydelse i boken. Språket togs upp under tre av fem intervjuer, men med olika 
syften. Elin pratade om bokens textsvårighet på så vis att det måste vara 
förhållandevis enkelt att följa med i berättelsen för de elever som har svenska 
som andraspråk (även om Elin inte tog upp detta på det viset att hon såg det som 
bidragande faktor i sitt val av bok), men språket togs också upp av Cecilia och 
Delisia på det viset att de uppmärksammat böcker som är skrivna med dialekt 
och det hade varit en bidragande faktor till att dessa böcker valts. Den tredje 
språkliga vinkeln var något som Adam nämnde att det inte får förekomma för 
mycket svordomar i böckerna, och att boken inte får skildra våld med alltför 
detaljerade beskrivningar. Fast (2001) nämner två punkter som har med språket 
att göra som är viktiga att ta hänsyn till i samband med valet av bok:

• Är språket på en lämplig nivå?

• Kan berättelsen hålla kvar lyssnarnas uppmärksamhet även om de 
inte förstår varje ord? (Fast, 2001:41)

Punkten ”Är språket på en lämplig nivå?” kan kopplas samman mot dels vad Elin 
sa om att barn med svenska som andraspråk ska kunna hänga med, men kan 
också kopplas mot det som Adam sa att han vill undvika böcker med svordomar 
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som han anser inte är lämpligt för barnen. Den andra punkten ”Kan berättelsen 
hålla kvar lyssnarnas uppmärksamhet även om de inte förstår varje ord?” är 
precis på det viset som Elin resonerade när hon förklarade att barnen får fråga 
om det är något de inte förstår, men eleverna kan ändå förstå helheten av 
böckerna som hon läser även om de inte förstår varje ord.
 Även i läroplanen finner jag i kapitel 2 ”Övergripande mål och riktlinjer” något 
som talar för vikten av språket:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 
nyanserat sätt (Skolverket, 2011:13).

Detta mål kan jag se kopplingar med det som Cecilia och Delisia tyckte var viktigt 
i några av de böcker som de läst; att boken var skriven delvis med dialekt. Genom  
att få ta del av text som är skriven med dialekt uppmärksammas barnen på detta 
och jag vill påstå att blanda böcker skrivna med dialekt respektive utan dialekt 
hjälper barnen mot att få ett rikt språkbruk precis som Cecilia och Delisia gjorde. 
Ytterligare något som bland annat stärker vikten av att blanda böcker som är 
skrivna på dialekt och ”vanliga böcker” finns att läsa i Läroplanen under rubriken  
”Svenska”:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
(Skolverket, 2011:222).

Jag påstår att genom att läsa texter som är skrivna på olika sätt lär sig eleverna 
att identifiera att de kan anpassa sitt språk och de kan även börja experimentera i 
vilka sammanhang de kan göra detta.
 Med ett sociokulturellt angrepssätt är det mycket positivt att språket är en 
viktig del i valet av högläsningsbok då det är via språket som eleverna lär (jmf 
Lindö 2009). Skulle språket vara för svårt och på så vis bli för långt ifrån eleverna  
skulle lärande inte kunna äga rum på det viset läraren bör uppnå och därför är 
det oerhört viktigt att läraren tar hänsyn till språket i böckerna som eleverna ska 
kunna ta till sig och skapa kunskap av.

Författare
Att författare var en faktor som påverkade valet uppkom också på tre av fem 
intervjuer; Elin och Frida menade att författare var en bidragande faktor i valet 
genom att det i läroplanen står att eleverna ska känna till de mest kända 
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barnboksförfattarna. Vad de syftade på när de nämnde att ”det står i läroplanen” 
så finner man i kapitlet ”Centralt innehåll för just årskurs tre”: 

Eleverna ska känna till: Några skönlitterära barnboksförfattare och 
illustratörer (Skolverket 2011: 223).

Cecilia och Delisia tog också upp vikten av vilken författare som skrivit 
högläsningsboken på så vis att de menade att de tycker att det är viktigt att lära 
barnen lite om olika författare och lyfta lokala författare. Detta kan också kopplas 
till ovanstående citat ur läroplanen.

Elevernas igenkännande i böckerna
Vikten av att eleverna känner igen sig i karaktärerna eller i handlingen i 
högläsningsboken uppkom som faktor lika ofta som författare och språket; i tre 
av fem intervjuer. I dessa tre intervjuer kunde jag se kopplingar mellan just 
böckerna och informanternas påstående om att detta var något som de tyckte var 
viktigt. Jag känner inte eleverna på något sätt, utan studerade snarare vilka 
boken handlade om och drog slutsatsen att böcker som handlar om barn och 
unga ungdomar i deras egen ålder ger möjlighet till igenkännande och största 
delen av dessa informanters bokval handlar om unga karaktärer. I intervjun med 
Bella sa hon att hon tyckte att det var viktigt att det handlade om både pojkar och 
flickor, detta förstår jag på det viset att hon tycker att det är viktigt att det ska 
finnas båda könen representerade i boken för möjligheten till igenkänning hos 
eleverna. Jag menar inte att det måste vara båda könen med i boken för 
möjligheten till igenkänning, utan jag menar att jag tror att det var detta som 
Bella syftade på. 

Läroplanen som bidragande faktor vid bokval
I två av de fem intervjuerna nämndes läroplanen i sammanhanget att 
informanterna hänvisade till denna när de skulle förklara varför de valt dessa 
högläsningsböcker. Att läroplanen kom på tal i några av intervjuerna tycker jag är  
positivt eftersom det alltid är läroplanen som vi lärare ska utgå från i vårt arbete 
och på så vis är läroplanen ett väl grundat argument till valet av högläsningsbok. 
Man skulle kunna tänka att läroplanen egentligen är en större faktor än vad som 
sades då den möjligtvis skulle kunnat påverka implicit av andra lärare som har 
belyst andra faktorer som man kan finna koppling till läroplanen. Men varför var 
det just dessa två informanter, Elin och Frida, som hänvisade till läroplanen? 
Kanske kan det ha att göra med att deras examen inte ligger så långt bort i tid; de 
tog båda sin examen 2010, och vanan att alltid måsta hänvisa till läroplanen 
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under utbildningen eller att de lärarna som jobbat längre tid inte hänvisar till 
läroplanen eftersom den finns i ryggraden och inte är något de direkt hänvisar 
till. Detta är självklart en ren gissning och inget jag kan styrka, utan bara se som 
en möjlighet.

Bibliotekariens medverkan till bokvalet
I två intervjuer uppgavs ”jag rådfrågade bibliotekarien om en bra bok” som den 
avgörande faktorn till de bokval som hade gjorts under terminen. Dessa två 
intervjuer var med Adam och Elin. Under Cecilias och Delisias intervju nämndes 
bibliotekarien som en möjlig väg till att hitta en högläsningsbok, men inget som 
de valt att göra denna termin.
 Att ha möjlighet att kunna rådfråga en utbildad bibliotekarie är verkligen bra, 
speciellt om man vet vad man letar efter för typ av bok, annars blir det mer eller 
mindre en slump vilken bok eleverna får höra. För precis som Fast (2001) 
påpekar bör man ha ett klart och tydligt syfte med vad man vill med boken som 
man ska läsa för eleverna.
 Men finns möjligheten att alltid kunna rådfråga skolans bibliotekarie kanske 
det också blir till en möjlighet att inte behöva engagera sig i bokvalet alls, och 
detta är inte något odelat positivt då det är läraren som känner sina elever bäst 
och vet vad de behöver höra för typ bok.
 Om detta med bibliotekariens medverkan i valet blir positivt eller inte beror 
nog alltså på om man vet vad man är ute efter när man frågar om råd så att det 
inte blir en slumpmässigt vald bok.

Faktor som påverkade bokvalet men som inte togs upp som 
reell faktor av informanterna
Under intervjuerna anade jag ibland andra faktorer som också spelade in i valet 
men som inte togs upp. En av dessa faktorer som inte uttrycktes som en faktisk 
faktor som påverkar men som ändå tydligt visades spela in tänker jag ta upp i 
följande text.

Lärarens tidigare bekantskap med boken
En faktor som inte nämndes men som visades vara viktig var att läraren har varit 
i kontakt med boken tidigare så denne känner sig trygg med bokvalet under 
högläsningen. Detta kunde jag urskilja under intervjun med Elin som hade valt 
två böcker som hon läst sedan tidigare och som hon uttryckte att hon 
uppskattade mycket själv. Också hos Cecilia och Delisia visade det sig att de hade 
varit i kontakt, på ett eller annat sätt, med alla de böcker som de beskrev ha läst 
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för sina elever. Även Frida nämnde detta med sin enda bok som hon hade valt att 
använda för högläsning.
 Att vara bekant med boken sedan tidigare nämndes alltså som något positivt 
under tre av fem intervjuer. De övriga två informanterna hade inte haft någon 
kontakt med böckerna tidigare.
 Har man varit i kontakt med författaren och boken tidigare tror jag att det är 
lättare att hitta en bok som uppfyller de kriterier man har om bokens syfte, ett 
exempel kan vara Adam som hade läst boken Jag, Dante och Miljonerna där en 
person som jag uppfattar vara en lärare som recenserat boken skriver att humorn 
finns mellan raderna och man behöver en viss förkunskap för att förstå humorn i 
boken. Detta kan vara viktigt att känna till innan man börjar läsa den så man kan 
avgöra huruvida eleverna är tillräckligt vana läsare/lyssnare, så man vet om 
bokens innehåll och budskap blir tydligt för eleverna. Det jag menar är att om 
man har ett mål med högläsningen som tillexempel språkets svårighet eller 
budskap är det lättare att uppnå målet om man känner till boken sedan tidigare 
så man som lärare är säker på att boken verkligen är lämplig för det mål man vill 
uppnå. Genom att redan känna till boken så vinner man också som lärare tid, 
vilket alltid är dyrbart inom detta yrke.
 Om läraren läst boken tidigare blir det också lättare att läsa boken med 
inlevelse, skapa konstpauser och emfas på rätta stället och lyckas fånga eleverna 
med den upplästa texten. Detta kan ses som viktigt ur sociokulturellt perspektiv 
då samspelet mellan lyssnarna och läsaren fungerar bättre om uppläsningen av 
texten flyter bra, och jag vill därför påstå att samspelet blir mycket bättre om 
läraren är bekant med boken sedan tidigare.

Generella faktorer som inte följdes
Det är inte alltid som de generella faktorerna som sades vara viktigt speglas i 
bokvalen som lärarna gjorde. Detta kan bero på många olika saker; kanske är det 
en ren slump att faktorer som de intervjuade nämnt som viktiga inte tagits i 
beaktande just denna termin, eller att det helt enkelt inte gick att ta hänsyn till 
alla faktorer samtidigt. I följande avsnitt ska jag försöka analysera varför dessa 
olika uppfattningar om viktiga faktorer inte följdes.

Högläsningsbokens koppling till övriga ämnen
En av de faktorer som en del av mina informanter ansåg som viktiga men som jag  
inte kunde se påverkade just dessa bokval var vikten av att boken skulle ha en 
koppling till vad eleverna i övrigt jobbar med. Detta nämndes under tre av fem 
intervjuer. I två av tre intervjuer fanns denna faktor inte med i beskrivningarna 
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till varför de valt just dessa böcker denna termin, men togs ändå upp som 
generellt viktigt i valet av högläsningsbok. De två intervjuerna som jag syftar på 
var Adam och Fridas, båda två tog upp faktorn att högläsningsboken gärna ska ha  
någon koppling till övriga ämnen som något som generellt är viktigt vid bokvalet 
men i deras förklaringar till varför de valt de böcker som de gjort denna termin 
finns inte kopplingen till övriga ämnen med i något bokval. 
 Anledningarna till varför Adam och Fridas böcker inte kunde visa någon 
koppling till övriga ämnen kan bero på flera olika anledningar. Jag skulle kunna 
tänka mig att detta med att koppla högläsningsboken till övrigt ämne gäller 
främst om man arbetar med något stort tema, som kan sträcka sig över en längre 
tid i undervisningen, och finns inget sådant tema för tillfället integrerar man 
heller inte högläsningsboken till något specifikt ämne.
 I intervjun med Cecilia och Delisia togs denna faktor också upp, men de kunde 
också visa på att de faktiskt följde detta när de förklarade varför de valt just de 
böcker som de läst för klassen denna termin. Men eftersom det i två av de tre 
fallen där denna faktor tog upp inte stämde så har jag valt att placera faktorn 
”Högläsningsbokens koppling till övriga ämnen” under rubriken ”Generella 
uppfattningar som inte följdes”. 

Bokens genusperspektiv
Att boken skulle ha ett ”tydligt genusperspektiv” uppmärksammades vid tre av de 
fem intervjuerna. Det var enbart i ett av dessa fall som jag tydligt kunde se att 
lärarna genom bokvalet tagit hänsyn till vad de anser vara ett ”tydligt 
genusperspektiv”. I de två resterande fallen kunde jag inte se att författarna till 
böckerna hade tänkt och velat lyfta något specifikt genusperspektiv och därför 
har jag valt att placera faktorn” Bokens genusperspektiv under rubriken 
”generella uppfattningar som inte följdes”.
 Adam var den första att påpeka att det är bra om boken har ett 
genusperspektiv. Han uttryckte alltså inte att detta var en faktor som han tagit 
hänsyn till vid hans senaste tre bokval, utan enbart att det är bra om boken har 
ett genusperspektiv. Hur Adam definierar genusperspektiv vet jag inte och jag har  
heller inte läst alla de tre böckerna som Adam hade läst och kan därför inte säga 
säkert att det inte funnits ett positivt genusperspektiv i dem, men böckernas 
huvuddrag; manlige respektive kvinnliga karaktärer och vad böckerna handlar 
om antyder inte att det skulle finnas något specifikt genusperspektiv enligt min 
analys. 
 Bella var den andra informanten som uttryckte att det var viktigt att boken 
hade ett genusperspektiv med definitionen ”boken får inte bara innehålla pojkar 
som får vara hjältar”. De två böckerna som Bella läst för sin klass har jag inte läst 
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fullt ut, utan enbart skummat i och kan därför inte påstå att ett tydligt 
genusperspektiv med Bellas definition saknas i böckerna, dock kunde jag inte ana 
att flickorna på något sätt fick vara ”hjältarna” i de böcker som hon valt. Den ena 
boken hade en manlig huvudkaraktär men i den andra boken som var uppföljare 
till den första så utvidgas huvudkaraktären till två; en manlig och en kvinnlig. 
Dock kunde jag inte finna något tydligt genusperspektiv i böckerna utan de var 
ganska stereotypa. 
 Men som jag redan nämnt så kan jag inte påstå att Adam och Bellas böcker 
saknar ett positivt genusperspektiv fullt ut, men eftersom både Adam och Bella 
inte heller hade läst dessa böcker förut, innan de användes som högläsningsbok, 
kan de omöjligt heller veta om böckerna har ett ”bra genusperspektiv” eller inte 
förrän de hade läst dem då en enklare analys som jag gjort inte heller kan påvisa 
något specifikt genusperspektiv. 
 Den sista och enda intervjun som detta med genusperspektiv 
uppmärksammades var intervjun med Cecilia och Delisia. De två var de enda som  
tydligt kunde påvisa att denna faktor faktiskt tagits hänsyn i deras bokval. 
 Hur kunde det då komma sig att Adam och Bella som uttryckte att detta var 
viktigt inte valt böcker som tydligare speglar vad de menar är ett ”bra 
genusperspektiv”? Kanske kan det bero på att det finns andra faktorer som 
påverkade mer i dessa bokval, som helt enkelt var viktigare just nu, kanske har 
böckerna valts mer av en slump, eller så kan det vara så att dessa värderingar 
egentligen inte är lika viktiga som de uttrycker. Men jag påstår att det är svårt att 
veta vilka värderingar boken har angående pojkar och flickor genom att enbart 
läsa titel och baksida eller luta sig mot vad bibliotekarien rekommenderar utan 
att just uttryckligen beskriva att denna faktor ska finnas med i boken.
 Bokens genusperspektiv tolkat med hjälp av en sociokulturell teori är bra att ta 
hänsyn till då det är vad du som lärare läser och samtalar om som kommer skapa 
elevernas omvärld och uppfattningar om sig själva och andra. Det var tydligt att 
Cecilia och Delisa hade detta i åtanke, men det saknades däremot i de andra två 
fallen. 
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Avslutande reflektion
Av denna undersökning kan jag inte påstå något om vad som är de faktorer som 
påverkar lärare i valet av högläsningsbok som kan svara för Sveriges alla 
klasslärare, utan enbart belysa att dessa faktorer är en del av det som påverkar 
just de lärare som jag har intervjuat. Trots detta ser jag replikerbarheten ändå 
som relativt stor då jag tror att man skulle få liknande svar ju fler informanter 
man väljer att intervjua.
 Vad denna undersökning visar är att den litteratur eleverna får tillgång till via 
högläsningen varierar från lärare till lärare och hur mycket tid och arbete lärare 
väljer att lägga på bokval är högst individuell. Svaren som uppgavs visar ändå att 
bokvalen oftast inte skett av en slump utan att valen av böcker varit genomtänkta.  
De riktlinjer som Fast har utformat angående valet av berättelse har visats 
stämma med lärarnas förklaringar till faktorer som är avgörande; att det ska 
kopplas mot de som lyssnar. 
 De bokval som jag påstår är mindre genomtänkta; att låta eleverna välja bok 
eller att enbart välja efter titel anser jag är nästan detsamma som att låta slumpen  
avgöra vilken bok det blir, vilket Fast (2001) påpekar inte bör ske. Om bokvalet 
mer eller mindre är en slump ställer jag mig också frågan huruvida lärarna ser 
högläsning som ett pedagogiskt verktyg eller enbart som avkoppling för eleverna 
(vilket i sig inte behöver vara något negativt). Ur ett sociokulturellt perspektiv 
påstår jag att det inte är positivt att låta slumpen avgöra vad eleverna lär sig av de 
böcker som behandlas i klassrummet, men att det av min studie visar att det inte 
händer särskilt ofta. 

Vidare forskning
För att bredda denna undersökning skulle man kunnat studera valet av 
högläsningsbok via ytterligare ett angreppssätt, nämligen eleverna. Genom att 
intervjua eleverna om vad de tror är anledningen till lärarens val av 
högläsningsbok skulle man kunna se om det förstått lärarens val. En annan vinkel 
är att undersöka hur frekvent högläsning förekommer genom att se hur många 
böcker lärarna hunnit med att läsa denna termin. 
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Intervjufrågor
1. Vad har ni för högläsningsbok just nu?

2. Varför valde du den?

3. Hade du läst boken tidigare?

4. Har ni haft fler högläsningsböcker denna termin?

5. Om ja: vilka böcker var det och varför valde du dem?

6. Vad tycker du generellt är viktigt i valet av högläsningsbok?

7. Är det någon genre, bok eller författare som du undviker att använda som 
högläsningsbok?

8. Om ja: varför undviker du just detta?

! Bilaga 1



Böcker som används vid högläsning i årskurs tre

Snögrottan 

Författare: Laura Trenter
Utgivningsår: 2010
Christoffer Asklöf och Joel Prisell har berättat och Laura Trenter har utgått från 
deras berättelse när hon skrivit. Själva händelsen, att pojkarna blev insnöade av 
plogbilen, att de låg på sjukhuset en natt och att tidningarna sedan skrev om 
olyckan, att det hände Christoffer och Joel för några vintrar sedan i Mariefred. Men 
Laura Trenter har utvecklat pojkarnas berättelser om sina upplevelser och boken är 
en fiktiv berättelse, liksom karaktärerna i boken inte är personer som finns i 
verkligheten. Men tack vare samarbetet har Laura Trenter lyckats att 
verklighetstroget skildra barnens perspektiv genom alla händelser. 
Det är en stark och gripande berättelse som blottar de stora skillnaderna mellan 
vuxenvärldens och barnens sätt att förstå vad som händer. Samtidigt är det en 
psykologisk thriller i bästa Trenterstil, där spänningen hela tiden trappas upp av 
oväntade vändningar. 
(Adlibris.se 11 dec. 2012)

Fråga chans

Författare: Marie Oskarsson
Utgivningsår:2011
En dag slår den ner som en blixt från klar himmel. Kärleken. Jack blir kär i Emilia 
och vill fråga chans!
En helt vanlig dag känner Jack det bara. En känsla som dyker upp från ingenstans 
och drabbar honom totalt. Han har blivit kär - i klasskompisen Emilia med 
trasselhåret. 
Nu finns det bara en sak att göra. Han måste fråga chans. Absolut nödvändigt och 
helt igenom superläskigt! Och hur ska Jack våga, han kan ju inte ens berätta för sin 
bästa kompis Edvin att han är kär ...
"Fråga chans" är första delen i serien "Jack och kärleken". En engagerande och varm  
berättelse om den allra första pirrande kärleken. Vi får följa Jack från det att han blir  
träffad av amors pilar tills den stora frågan har ställts: Får jag chans på dig?
(Adlibris.se 11 dec. 2012)
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Vara vänner

Författare: Marie Oskarsson
Utgivningsår: 2012
Hur gör man när man helt plötsligt har två bästa kompisar? Hinner man vara med 
båda samtidigt? Och hur gör man för att ingen ska bli utanför?
Jack är bästa kompis med Edvin och bästa tjejkompis med Emilia. Under hösten 
frågade Jack nämligen chans på Emilia, men hon sa nej! Men kompis ville hon vara, 
och det tycker Jack går lika bra. Frågan är väl bara hur man delar upp sig så man 
hinner vara både med sin bästa killkompis OCH sin bästa tjejkompis. Finns det plats 
för två bästa kompisar?
"Vara vänner" är andra delen i serien om Jack och kärleken. Precis som den första 
boken "Fråga chans" är det här en berättelse om känslor och vänskap.
(Adlibris.se 11 dec. 2012)

Jag, Dante och miljonerna

Författare: Frida Nilsson
Utgivningsår: 2008
Helge är en banktjänsteman som bara tänker på karriären. Han är chefernas favorit 
och expert på att placera kundernas pengar där de gör mest nytta för banken. Så når 
Helge sina drömmars mål och med svindyr portfölj får han gå till jobbet som 
bankdirektör. Men banken har blivit rånad och Helge är huvudmisstänkt! Efter en 
desperat flykt ner i en soptunna får Helge följa med sopbilen till stans tipp, där han 
träffar råttan Dante. Helge vill inget hellre än att hitta den riktige rånaren, rentvå 
sitt namn och gå tillbaka till det fina jobbet. Men hos den trivsamma Dante får han 
en chans att pröva sin barndomsdröm som uppfinnare och leva av vad tippen ger.
Jag, Dante och miljonerna är en historia om brott, lögner och livsfarlig dynamit! 
(nok.se 11 dec. 2012)

Ödehuset 

Författare: Ewa Christina Johansson
Utgivningsår: 2009
Axel har fortfarande inte fått speciellt många kompisar i sin nya skola. Och han 
spelar inte fotboll med de andra killarna. Han vill inte vara i närheten av Loke och 
hans taskiga kommentarer. Men en dag ställer Ruts lillebror Pär till det igen. Han 
råkar skjuta en fotboll genom fönstret på ett ödehus. Och när han går in för att 
hämta den så kommer han aldrig tillbaka! Nu måste Axel rädda honom igen, för 
Axel gör vad som helst för Rut.

! Bilaga 2



Alla vet att det spökar i ödehuset, för en gång i tiden försvann någon där. En man 
som hade en krok i stället för en hand. Därför blir Axel inte helt missnöjd när Loke, 
som också gillar Rut, följer efter honom in. Men Loke och Axel är ju dödsfiender och 
har lite svårt att enas i sökandet efter Ruts lillebror. Och hela tiden vilar skuggan av 
den försvunne över dem
(Adlibris.se 11 dec. 2012)

Den skräckslagna stekelsamlaren

Författare: AnnaLena Hedman
Utgivningsår:2011
Abbe hatar insekter, något Istermyrträsk är fullt av. Hennes mormors knep för att 
komma över fobin är att träffa bibliotekarien och insektssamlaren Sven, han kan lära 
henne att tycka om insekter. Fast Abbe är högst tveksam, det visar sig att han har ett 
helt insektsrum hemma. Särskilt intresserad är han av den tvekäftade sågstekeln, det 
är hans mål i livet, att hitta en sån. 
I femtioårspresent tänker Abbes mormor att Sven ska få en tjej, han måste ju umgås 
med andra än sina insekter. Fast Abbe har andra planer: hon ska hitta den 
tvekäftade sågstekeln. Men hon ska inte leta själv, nej, hon tar sina kompisar till 
hjälp. Och deras kompisars kompisar. Och faktiskt, både jakten på en fjälla och 
jakten på stekeln går vägen. 
(Adlibris.se 11 dec. 2012)

Sagan om Umeå

Författare: Maria Bengtsson m.fl
Utgivningsår: 1995
Sagan om Umeå : historien från istid till nutid
(v8biblioteken.se 11 dec. 2012)

Rövarnas hämnd

Författare Bo R Holmberg
Utgivningsår: 2004
Alla är rädda för rövarna uppe i berget. De stjäl, sätter eld på hus, rövar kvinnor. 
Men Per har bestämt sig för att söka upp dem. Han vet att han spelar ett högt spel - 
om han misslyckas kommer han att bli ihjälslagen ... 
(bokus.com 11 dec. 2012)
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SVJ

Författare: Roald Dahl
Utgivningsår: 1982
Föräldralösa Sophie vaknar en natt upp under spöktimmen. Hon fylls av bottenlös 
fasa när hon ser en enorm jätte komma vandrande längs gatan. Jätten är SVJ, den 
stora vänliga jätten, och han tar med sig Sophie hem till jättarnas land, där nio 
andra människoätande jättar varje kväll beger sig till människornas land för att äta 
upp människovarelser av skiftande kvalitet. Sophie och SVJ bestämmer sig för att 
stoppa jättarna.....
(Boksidan.net 11 dec. 2012)

Herr och fru slusk

Författare: Roald Dahl
Utgivningsår: 2010
Herr och fru Slusk är ett par otäcka och elaka gamla sluskar. De försöker inte bara 
plåga livet ur varandra, de förpestar också livet för sin omgivning. Herr Slusk är så 
avskyvärd att han tvingar sina små apor att hänga upp och ner till och med när de 
äter. Fru Slusk är så vedervärdig att hon odlar tistlar och brännässlor i sin trädgård 
för att hålla traktens snoriga barn borta. En dag får aporna nog av Sluskarnas 
vidrigheter. Tillsammans med Rulltulte-fågeln bestämmer de sig för att hämnas! 
(Adlibris.se 11 dec. 2012)

Mio min Mio

Författare: Astrid Lindgren
Utgivningsår: 2003
Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det någon 
som hörde att de frågade efter en försvunnen pojke? 
Så här sa de: "Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Vilhelm Olsson som sedan i 
förrgår kväll varit försvunnen från sitt hem, Upplandsgatan 13. Bo Vilhelm Olsson 
har ljust hår och blå ögon och var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå 
stickad tröja och liten röd luva. Meddelanden om den försvunne lämnas till polisens 
ordonnansavdelning." 
Ja, så sa de. Men det kom aldrig några meddelanden om Bo Vilhelm Olsson. Han var  
borta. Ingen fick någonsin veta vart han tog vägen ...
(bokus.com 11 dec. 2012)
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