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BOKLISTE TIL 1. OG 2. TRINN
BØKER SOM ELEVENE LESER SELV
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Forfatter			
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Årstall

Regnbueøya – serie

Daisy Meadows

2012

Ta med deg døra
når du går

Gunnar Opstad

2014

Trærne skyter
Gunnar Opstad
knopper.
Hjelp! Jeg finner en Jo Salmson
jukselapp

2015
2014

Jonas møter Anton
Apekatt

Elen Fossheim Betanzo

2010

Lone og Nynne og
de som lyver

Katrine Marie Guldager

2011

Kommentar
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Alveserie for
2 sterke
1 lesere
3 i
2
aldersgruppa, veldig populære og ønsket om å lese denne
er veldig sterkt hos elevene
selv. Teamet fenger veldig,
Spennende, morsomme og
gjenkjennelig
Hva skjer når vi ta ordspill og
ordtak bokstavelig. Morsom,
gjenkjennelig med stor skrift
som krever høytlesning først
for noen. Den ser kjedelig ut.
Se ovenfor.

2

Store illustrasjoner som gir
støtte i teksten. Stor, god
skrift som er god å lese.
spennende fortelling som
fenger i et gjenkjennelig
tema. Klasseromsfortelling
om jeg-personen som blir beskyldt for juks.
Jonas er på sirkus og møter
en tris apekatt, han stjeler
den fra sirkuset og de har det
veldig gøy sammen. Lettlest
og morsom bok
Kjekk serie om hverdagsproblemer for et skolebarn. Her
er det Lone som går fra å ha
en venn (Nynne) til å bli veldig populær og bli påvirket av
andre. Lone må stole på seg
selv etterhvert.
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Sam og Noa i reve- Karin Klinge Lindboe
hulen

2

2014
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Serien om Sam og Noa er
veldig populær blant jenter
og gutter. Sam og Noa har
mange sprell, lett og kjenne
seg igjen. Her i denne boka
spionerer de på de store
guttene og blir fanget. Veldig
2
1
3
2
spennende.
Bøkene om Lena er morsomme og spennende, de er
fantasifulle og gjenkjennelige
for aldersgruppen. Som tittelen sier farger Lena håret,
met et heller uheldig resultat
Faren til Tor mener at Tor er
en pyse. Tor vil lese bøker,
men far vil at Tor skal bli en
tøff gutt. Gode illustrasjoner
og gjenkjennelig tema.
Serien om Blåbærene som de
to jentene kaller detektivbyrået sitt er spennende og lette
bøker for aldersgruppen. De
løser sakene de tar og store
illustrasjoner hjelper teksten.
Fantasy serie som er for de
beste leserne i aldersgruppen. Det er spennende historier i alt 8 bøker som ikke
trengs å leses i sammenheng.
Det er kjemper og troll, alver
og magi. Ikke for de nyeste
leserne.
Teo er redd, han er redd vann
og kan ikke svømme, allikevel
har han fortalt de andre i klassen at han kan svømme. God
bok om å tro på seg selv og
om å fikse opp selv.
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Lena farger håret

Ida Jackson

2013

Verdens beste Tor

Anneli Klepp

2014

Kaja og Stine tar
saken

Line Baugstø

2008

Alvedronningens
riddere

Peter Gotthardt

2010

Teo i trøbbel (nn)

Solveig Blindheim
Bendixen

2011
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Hopp i havet, Elise
(nn)

1

3

Hans Sande

2

2010
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Elise gleder seg til hun og
pappa skal på tur. Planene
blir veldig annerledes når
pappa har fått seg ny kjæreste. Denne leseløven finnes
både på nynorsk og på bokmål. Den er nok til de mer
erfarne leserne eller til høytlesning og2 kan være
en3 god 2
1
starter til et emne som handler om følelser.
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Høylesning
Den utrolig historien Jakob Martin Strid
om den kjempestore pæra

2012

Dyrenes skjønnhet

Kristin Roskifte

2012

Otto er et neshorn

Ole Lund Kirkegaard

2014

2

Morsom historie om to venner som finner en flaskepost
i vannet. Det er begynnelsen
på en fantastisk reise for de
to vennene, der de treffer
på drager og en mystisk øy.
Gjenfortalt av Erlend Loe,
som forteller godt. Her er det
begrepstrening og mange detaljer som jeg ville fokusert på
når vi leste boka.
Dyrene i dyrehagen som ikke
vil være som de er, hører på
råd fra ukeblader i stedet for
å være seg selv. Morsom ho
tankevekkende historie som
en kan jobbe mye med i klasserommet. Bergepstrening og
etikk
Topper finner en dag en magisk blyant og en dag tegner
han et neshorn på stueveggen. Den blir levende, hva
gjør Topper nå.
Denne relativt gamle historien
har kommet ut i en ny utgave
som gjør at den virker mer
tilgjengelig. Gode illustrasjoner som fenger. Det er gøy
å ta frem gamle historier som
elevene ikke ville valgt selv,
men som slår an likevel.
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Biblioteksmysteriet
LasseMajas detektivbyrå

1

3

Martin Widmark

2

2008
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Denne serien slår ikke feil.
Det er kommet et tjuetalls
bøker i serien og de er populære fra 1. trinn og helt ut 7.
trinn for noen. Det er Lasse
og Maja som er helten og
som må finne ut av sakene.
Politiet og de andre voksne
blir litt utilstrekkelige i sakene
2
1
3
2
som oppstår. I denne saken
forsvinner verdifulle bøker fra
biblioteket og bøkene har til
og med alarm. Det blir spennende.
Bra og helnorsk serie om
vikingetid. Vi følger Vilja og
familien hennes. I denne første boka vil Vilja redde noen
bjørner som har vært skogens
voktere og nå er det plutselig
blitt lov å jakte på. Det blir veldig spennende med trollkvinnen Voluspå som moren til
Vilja har advart henne mot.
Hopper og Sosna skal begynner i 1. klasse. Han gleder
seg, men han synes det er
veldig dumt at bestevennen
hans, Ullkrøll ikke kan være
med. Varm og koselig fortelling om å glede seg, grue seg
og være sammen.
Ada elsker livet sitt i det vesle
sirkuset sammen med klovene. Men en dag kommer den
ekle sirkusdirektøren Rottekjeften og vil ha sirkus Spetakkel vekk fra veien. Ada og
klovnene må finne på mange
smarte ting for å komme seg
unna Rottekjeften. En veldig
varm og koselig høytlesningsbok.
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Vilja Vikingjente

Jan Ove Ekeberg

2014

Sommeren før

Mia Bull-Gundersen

2006

Sirkus Spetakkel
(nn)

Kari Smeland

2014
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