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BOKTIPS 6. OG 7. TRINN 
 

Gode høytlesningsbøker 

Bøgh Andersen, Kenneth 

 

Antboy; 

Pissemaurbittet 

 

 
2008 

Humor. ”Supermann” 

Dette er historien om vesle, tjukke Pelle 

som går i sjette klasse. Han er 

skolegårdens nederste hakkekylling og 

Terror-Tvillingenes yndlingsoffer. En 

dag blir Pelle bitt av en pissemaur og blir 

forvandlet til superhelten Antboy - 

Maurgutten. Men det er ikke like lett å 

være en superhelt i en rolig dansk by. 

Flere i serie. 

Carman, Patrick 

 

Serien Ryans dagbok 

 
2010     

 

Grøss. Spenning. Overnaturlig. 

Ryan og Sara forsøker å finne ut hvorfor 

byen de bor i heter Skeleton Creek. 

Undersøkelsene fører dem ut til en 

nedlagt muddermaskin ute i skogen. Der 

blir Ryan nesten drept etter et fall – 

men det var noen som puffet han. Sara 

har videokamera får opptak av det som 

skjedde. Opptakene ligger ute på 

internett….. 

Ellis, Deborah 

 

Parvana 

Parvanas reise 

Shauzia 

 
2004 

Afghanistan. Krig. Taliban. Flyktninger. 

11 år gamle Parvana opplever at Taliban 

arresterer faren og tar ham med seg. 

Uten faren er det ingen andre i huset 

som kan skaffe dem penger og mat. 

Parvana er familiens eneste mulighet; 

hun klippes kort, kles som en gutt og blir 

sendt til markedet for å tjene penger. 

Det er et svært farlig oppdrag hun blir 

satt på. 

Gleitzmann, Morris 

 

En gang 

 
2010 

 

Polen. Jøder. Andre verdenskrig. 

Polen 1942.- Felix har bodd på 

barnehjem tre år og åtte måneder. Han 

tror foreldrene har plassert ham der 

inntil de har ordnet opp i «problemene» 

sine. Han vet at «tilværelsen har blitt 

vanskelig for jødiske bokhandlere», men 

han er ikke helt sikker på hvorfor. En 

ting vet han: De vil snart komme og 

hente ham tilbake til det deilige, gamle 

livet fylt av bøker og kjærlighet. Første 

bok om Felix og Zelda 
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Grimstad, Lars 

 

Statsminister Fahr og Sønn 1; 

Barna som forsvant 

 

 
2012 

Humoristisk. 

Finn får nye venner og klassekamerater 

når faren blir statsminister. Etterhvert 

som flere klassekamerater forsvinner, 

starter Finn, Kimmelim og Sunniva sin 

egen etterforskning av mysteriet. Flere i 

serie. 

Fortsettelse i Solkongen. 

Hagerup, Hilde 

 

Spøkelsene på Frostøy; 

Bak dødsfjellet 

 

 

 
2011 

Spøkelser. Grøss. 

Jens har hele tiden trodd at det var kun 

faren som døde i bilulykken, men nå viser 

det seg ar moren er et spøkelse. Og at 

bestemoren er spøkelsesdronning på 

Frostøy. Men er hun ond eller god? Det 

må Jens finne ut av. 

Fire bøker i serie. 

Henriksen, Levi 

 

Engelen i djevelgapet 

 

 

 
2012 

Spenning. Skilsmisse. 

Astrid er ikke fornøyd med at 

foreldrene har skilt seg. Hun legger en 

lur plan, tror hun, for å få foreldrene 

sammen igjen. Men alt går virkelig ikke 

etter planen hennes… 

Hodejegeren og andre 

krimfortellinger 

 
2003 

 

Krim. Spenning. 

Noen av våre mest kjente krim- og 

spenningsforfattere har skrevet disse 

fortellingene: Arne Svingen, Tor Edvin 

Dahl, Gry Brenna, Gunnar Staalesen, 

Anne Grete Hollup, Pål Gerhard Olsen, 

Kjersti Scheen, Harald Skjønsberg og 

Jan Mehlum. 

Holsve, Mari Moen 

 

Halvgudene 

 

 

 
2011 

Fantasy. 

De tre trillingene Dina, Balder og Thea 

tror de er helt normale ungdommer, men 

dagen de blir tenåringer forandrer livene 

deres totalt. De tilhører egentlig det 

mystiske øyriket Tiladnen hvor moren 

deres er en gud, mens faren er fra dette 

universet. Trillingene er født med 

guddommelige krefter som er vanskelig å 

leve med i denne verden. Og uten at de 

egentlig ønsker det, er de med i en kamp 

mellom det onde og det gode. 

Triologi. 
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Kaaberbøl, Lene 

 

Villheks-serien. 

 

 

 
2012 

Fantastisk. 

Clara er ikke en helt vanlig jente, noe 

hun alltid har trodd. En gedigen svart 

katt klorer henne i ansiktet og dermed 

endrer livet til Clara seg. Clara havner på 

landet hos tante Isa, og da begynner ting 

å skje. Flere i serie. 

Bøkene er utgitt på begge målføre. 

Linde, Heidi 

 

Bøkene om Pym Petterson; 

 

 

 
2012 

Humor. 

Pym og resten av elevene i klassen 

hennes har fått i oppdrag av læreren sin  

å skrive en historie om familien sin. Men 

hva skal man skrive om da når familien 

din er totalt mislykket og det er null, 

niks, ingenting å skrive om. Eller? Flere i 

serie. 

Lunde, Maja 

 

Over grensen 

 

 
2012 

2. verdenskrig. Jøder. Spenning. 

Barna Otto og Gerda oppdager at 

foreldrene holder to jødiske barn i skjul 

i kjelleren: Sarah og Daniel. Men de blir 

avslørt, og Sarah og Daniel må flykte til 

Sverige fra Norge. Men hvem kan de 

stole på av mennesker de møter under 

flukten?  

 

Mejlænder, Ulf-Arvid 

 

Sannhetsstøv, type 1 

 
2008 

Humor. 

Morten og Nicolays fotball forsvinner 

bak hekken på fotballøkka. Når de leter 

etter ballen finner de et bortgjemt hus 

hvor en merkelig professor bor. Han har 

laget et sannhetsstøv som får alle 

voksne til å si det de mener og tenker.  

Fristelsen blir for stor, og guttene 

stjeler med seg litt av sannhetsstøvet. 

Dette tester de ut på den nye kjæresten 

til Mortens mamma. 

Nesten som før 

 
2010 

Forelskelse. Vennskap. Konflikter. 

Identitet. 

11 noveller om det å være rundt 14 år.  

Kjente norske forfattere har skrevet 

hver sin novelle, som tar opp ulike tema – 

og inneholder alt fra den første 

ordentlige forelskelsen til det å si nei til 

fyllekjøring. 
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Palacio, R.J 

 

Mirakel 

 
2013 

Mobbing. Skole. Sykdom. Annerledes. 

10 år gamle August har til nå ikke gått på 

skole. Foreldrene har beskyttet ham, 

siden han er født med en genfeil som har 

gjort ansiktet han deformert. Men nå er 

det på tide at han møter omverdenen. 

Hvordan klarer skolen og alle elevene å 

ta i mot ham?  

Paver, Michelle 

 

Serien om Ulvebror 

 
2005    

Steinalderen. Historisk. Spenning. 

Demonbjørnen har drept Fa, og Torak er 

alene. Men Fa gir ham et oppdrag før han 

dør: Torak må dra til Verdensåndens 

fjell for å redde klanene fra den. På 

veien får han venner, men også mange 

fiender. 

Det er 6 bøker i serien om Torak. 

Svingen, Arne 

 

Adrians atlas 

 
2009    

Spenning. Reiser. 

Adrian våkner opp og finner ut at 

søsteren og foreldrene hans er borte. 

Han bestemmer seg for å reise ut i 

Europa for å finne dem igjen. På reisen 

kommer han bort i flere farlige 

situasjoner, men han møter også en 

veldig spesiell jente. Boken er den første 

i en triologi om Adrian. 

Flere lesetips 

Almhjell, Tone 

 

Vindeltorn 

 

 

 
2013 

Fantastisk. 

Lins lille kjæledyr Rufus dør og like 

etterpå dukker det opp en fremmed som 

overleverer en spesiell nøkkel. Lin 

forstår at alt er ikke som det skal være. 

Klokkene tikker saktere enn de skal og i 

kjelleren er det sprekk i veggen som Lin 

oppdager. Innenfor denne sprekken 

havner Lin i en verden med et oppdrag 

som virker helt umulig å fullføre. Men 

Rufus er der for å hjelpe. 

 

Arvola, Ingeborg 

 

Carla, min Carla 

 

 

 
2013 

Hester. Vennskap. Mobbing. 

Inghill er ei tøff og modig jente. Hun 

ønsker seg så inderlig sin egen hest, og 

det får hun. Men den er ingen lett hest å 

dressere så Inghill for mange store 

utfordringer. 

Flere bøker i serie. 
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Aurstad, Tore 

 

Bøkene om Tuva og Simen 

 
2006    

Spenning. Detektiv. 

Vennene Tuva og Simen dumper stadig 

opp i problemer; alt fra kidnapping på 

danskebåten til utkledde tyver under 

Halloween. Bøkene om Tuva og Simen er 

både spennende og ganske lettleste. Det 

har kommet 4 bøker i serien. 

Backmann, Stefan 

 

Oddingen 

 

 

 
2013 

Fantasy. 

Barth og lillesøsteren Hettie er halvt 

mennesker og halvt alver. De er ikke likt 

av noen. «Ikke bli sett så blir du ikke 

hengt» er deres livsmotto. Men hvordan 

overleve noe slikt? 

Blatt, Thomas Marco 

 

Hvis du lyver 

 

 

 
2014 

Forelskelse. Homofili. 

Klara er ikke forelsket i Mathias som alle 

tror hun er, bare fordi de er mye 

sammen. Klara er forelsket i den nye som 

har flyttet inn i blokka hun bor i. Det er 

Sara. 

Collins, Suzanne 

 

Underland-krøniken 1; 

Gregor i Underlandet. 

 

 
2013 

Fantasy. 

11 år gamle Gregor bor i en leiegård i 

New York sammen med lillesøsteren. En 

dag forsvinner lillesøsteren i en åpning i 

vaskekjelleren. Gregor forsvinner etter 

og de havner i et underland de aller helst 

vil vekk fra så fort som mulig. Men det 

viser seg at faren deres er holdt 

fengslet her, og de vil ikke reise tilbake 

uten ham. 

Columbus, Chris 

 

Herr Kristoffs arv 

 

 

 
2014 

Fantasy. 

 Cordelia, Brenda og Eleanor Walker blir 

tvunget til å flytte inn i et hus til en 

fantasyforfatter. Og når de tre 

ungdommene inntar huset, slippes de 

mørke kreftene løs. Det blir et opphold 

de aldri vil glemme. 

Chipman, Sissel 

 

Jakten på den perfekte 

ponnien 

 
2011 

Hester. 

Idunn på 12 år har fått lov til å kjøpe 

seg sin egen hest, til bestemors store 

fortvilelse. Idunn vet nøyaktig hva slags 

hest hun vil ha og til hvilken pris, men å 

finne den blir ikke like lett. 

Flere i serie. 
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Dahl, Tor Edwin 

 

Tyskerne kommer; 

Adolf og banden hans 1 

 

 

 
2013 

Andre verdenskrig. Barndom. 

Det går rykter om at byen Oslo skal 

bombes. De fleste flykter fra byen, men 

Adolf og vennene hans blir værende i en 

hemmelig hule. Men så blir Klaus borte, 

og dermed blir gjengen med på noe som 

er fryktelig farlig. 

Delaney, Joseph 

 

Serien Den siste lærling 

 

 

 
2012 

Fantasy. 

Gutten Thomas fremtid er 

forutbestemt; han skal bli den siste 

vokters nye lærling og må lære å 

håndtere hekser, spøkelser og de døde 

som går igjen. Vil han noen gang bli tøff 

nok? Flere i serie. 

Gaiman, Neil 

 

Kirkegårdsboken 

 
2010 

Fantasy. Spenning. 

Familien til Nobody blir brutalt drept av 

en mann kalt Jack, men den lille gutten 

Nobody klarer å rømme. Han havner på 

en kirkegård hos et flere hundre år 

gammelt ektepar som alltid har ønsket 

seg et barn. De oppdrar ham blant 

spøkelser, men mannen Jack er 

fremdeles på jakt etter gutten. 

Grøntvedt, Nina Elisabeth 

 

Serien om Oda. 

 
2010 

Dagbok. Vennskap/uvennskap. Familie. 

12 år gamle Oda skriver dagbok. Om en 

håpløs lillesøster, om å bli uvenner med 

sin beste venninne, om å føle seg alene 

og sint. Dagboken består av tekster, 

tegninger, lister (Oda skriver lister over 

alt mulig), e-poster, vitser og rebuser – 

og rabbel. En typisk 12-årings dagbok 

med andre ord. Flere i serie. 

Hald, Ingeborg K. 

 

Gullkalven 

 

 

 
2013 

Magnus og Loke er to vidt forskjellige 

gutter; Magnus fra en rik familie som 

har det meste, og Loke fra en viking-gal 

familie som har lite.  

Indahl, Lise 

 

Den usynlige 

 
2009 

Flyktninger. Flytte. Spenning 

Elvira føler seg ensom og alene som ny i 

den lille byen. Men hvor alene er hun 

egentlig? Snart oppdager hun at det 

skjer merkelige ting på rommet hennes. 

Klærne blir pakket ned i pappkartongene 

igjen og sengen blir redd opp. Det virker 

som om hun deler rom med en annen. 
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Ingvaldsen, Bjørn 

 

Serien om Fredes venner 

 

 

 
2009    

Detektiv. Spenning. 

Frede er en snill og fredsommelig gutt. 

Han og moren bor i en bobil i hagen til en 

fjern slektning. På skolen blir Frede 

kjent med Hildegunn, ei aktiv og tøff 

jente som er opptatt av mysterier, 

Sammen går de i gang med å løse dem. 

Ingvaldsen, Bjørn 

 

Serien om Den nye læreren 

 
2012 

Spenning. Humor. Spillegalskap. Flytting. 

Far til Viktor er litt uvanlig; han er glad i 

kjappe biler, kjøpe ting han egentlig ikke 

har råd til og alt for glad i pengespill. 

Det siste gjør at de ofte kommer i 

konflikter – og må rømme. 

Jensen, Iver G. 

 

Mannen som forsvant 

 

 

 
2014 

Detektiv. Spenning. 

Lissi, Luta og Fyrstikken oppdager at 

bonden Pettersen er sporløst forsvunnet. 

Ingen er på gården for å se til dyrene 

hans. Der finner de et trusselbrev, og 

dermed er de innblandet i et mysterie 

som passer for detektivbyrået De Tre 

Lykter. 

Johnsen, Janne Aasebø 

 

KKGID 

 
2008   

Internett. Chatting. Nettmobbing. 

Hjemmeside. Hacking. 

Den første boka, KKGID, handler om 

Vibeke som kommer hjem fra ferie og 

oppdager at noen har utgitt seg for å 

være henne og skrevet stygt om venner 

og lærere. Bok nummer 2, KKGID 4 ever, 

blir det lagt ut nakenbilder av Vibekes 

venninne på nettet. 

Kinney, Jeff 

 

En pingles dagbok 

 
2009   

Dagbøker. Humor. 

Det er Greg Heffley vi blir kjent med i 

disse dagbøkene. Han skriver om hvordan 

det er å gå på ungdomsskolen, om venner 

og uvenner, om ønsker og drømmer – alt 

på en humoristisk og ikke så lite selv-

bevisst vis. Dessverre for Greg er ikke 

virkeligheten helt slik han vil ha det til. 

Kjær, Jan 

 

Serien Menneskejegeren; 

 

 
2009 

Spenning. Fantasy. 

Luka på 14 år er spent på hva slags jeger 

sjamanen kommer til å peke ham ut som.  

Sjamanen ser hvilke jegere som bor i 

hvert hjerte. Men når han peker Luka ut 

til å bli menneskejeger, flykter Luka i 

ren fortvilelse. Flukten blir starten på en 

kamp om liv og død. 
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Lewis, Gill 

 

Himmelørnen 

 
2011 

Spenning. Vennskap. 

Callum og vennene hans skremmer bort 

jenta Iona som de finner på gården og 

som fanger fisk med hendene. De tror 

hun stjeler fra dem. Men Callum får 

dårlig samvittighet for å ha jaget henne. 

Han finner jenta oppe i fjellet, men hun 

vil ikke være med ham tilbake. Hun 

vokter en hemmelighet, men kanhun stole 

på den nye gutten? 

Lewis, Gill 

 

Den hvite delfinen 

 
2013 

Vennskap. Delfiner. 

Kara og Felix misliker hverandre med en 

gang de møtes, men når de oppdager en 

skadet delfinunge på stranda, forstår de 

at de må samarbeide for å redde den. 

Samtidig forstår de at de har en kamp 

og gjøre mot store miljøsyndere. Et 

sterkt vennskap oppstår. 

Mulligan, Andy 

 

 

Trash 

 

 

 
2011 

Spenning. Fattigdom. 

Raphael er en ung gutt som bor og lever 

på en diger søppelfylling.  En dag finner 

han en lommebok med enorme 

pengesummer. Raphael forteller om 

funnet til sine nærmeste, men det er 

andre utenfor fyllingen som er på jakt 

etter den samme lommeboka. Det blir 

plutselig farlig å være Raphael. Og han 

vil være et lett, fattig bytte. Kanskje. 

Newth, Philip 

 

Neopangea. En framtidsfabel. 

 
2006 

Science fiction. 

Det er år 2145. Foreldrene til Jan og 

Theo sitter i fengsel, og guttene må 

klare seg som best de kan. Så dukker 

professor Monteverdi opp. Han vil hjelpe 

dem å befri foreldrene, men først må 

guttene overlevere en konvolutt ved 

hjelp av en tidsmaskin som skal sende 

dem til år 3098. Det blir en vill fred 

gjennom tid og rom. 

Noreng, Jan Tore 

 

Dødens skole 

 
2011  

Grøss. Spenning. 

Det er noe rart med Sopphaugen skole 

og spesielt med lærerne. Rikard kan ikke 

helt sette fingeren på det. Han ser 

”Minner fra fortiden” overalt. Men den 

morgenen Rikard kommer alt for tidlig på 

skolen, oppdager han noe som setter 

livet hans i fare og som gjør at han får 

et nytt syn på lærerne. 
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Norlin, Arne 

 

Motstanderne 

 
2013 

Fotball. Vennskap. Motstandere. 

Tove og Noel har akkurat blitt kjent med 

hverandre på ball-løkka i nabolaget. De 

trives godt i hverandres selskap, men da 

de oppdager at de heier på hvert sitt 

fotballag som er erkefiender, blir det 

trøbbel.  

Ohlsson, Kristina 

 

Glassbarna 

 
2014 

Spenning. Grøss. 

12 år gamle Billie og moren flytter inn i 

et gammelt hus. De skal fortsette livet 

etter at faren døde. Billie vil ikke flytte, 

Og dessuten er det noe rart med huset. 

Det er gamle møbler fra de som bodde 

der før, og huset har en uhyggelig 

stemning. Taklampa svinger av seg selv, 

det er avtrykk av barnehender i støvet 

på en bordplate, kakking på soveroms-

vinduet ved midnatt, ting blir flyttet på, 

og det dukker opp lapper med advarsler. 

Ringtved, Glenn 

 

Dreamteam-serien 

 
2009  

Fotball. Vennskap. 

Andreas, som bare kalles P, må flytte 

med familien til Spania der de skal bo 1 

år. Andreas er toppscorer på 

fotballaget, har mange gode venner – og 

er ikke interessert i å reise fra alt og 

alle.  

Sandén, Mårten 

 

Huset uten speil 

 

 
2014 

Grøss. 

Huset til gamle Henrietta er skapt for å 

leke gjemsel da det har så uendelig 

mange gjemmesteder. Henrietta er syk 

og familien er samlet for å passe på den 

gamle. Det er en dyster stemning i huset, 

og en av dagene finner jenta Thomasine 

et hemmelig rom med utallige speil. Men 

hvem er jenta som også dukker opp blant 

alle speilene?  

Sibeko, Guro J.J. 

 

Blodmånenatta. 

 
2011 

Fantasy. Overnaturlige vesener. Sorg. 

Mora til Kaspara er forsvunnet på havet. 

Kaspara har redningsvest på og 

overlever. Men sorgen over mora er 

sterk, og Kaspara vil prøve å få henne 

tilbake. Da må hun få hjelp av haugfolk, 

døde vikinger og andre overnaturlige 

vesener. Og hun må overvinne sin egen 

frykt. 

http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTY5GLOOy8JYX84M7bJczpBD.jpg
http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTaE79Hg-MEnF4nfKjnRckj+.jpg
http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTYKaD7pr65lGyM4nH6CUiO2.jpg


 10 

Stavrum, Arild 

 

Maradonas magi 

 
2013 

Fotball. Forelskelse. 

Guttegjengen Mikke, Hansa og Shearer 

har spilt fotball sammen siden de gikk i 

barnehage. Laget deres er Clausenenger, 

1. divisjonslag for smågutter. Men hva 

gjør de med angrepsspilleren hos 

motstanderne, Sondre, som er så utrolig 

diger og brutal? Og hvorfor skal Mikke 

klusse det til ved å forelske seg?  

Svingen, Arne 

 

Revolvergutten 

 

 

 
2014 

 

Action. Spenning. Oppvekst. 

Gutten Robin Hood Evensen vokser opp i 

en kriminell familie. Faren sitter mer 

inne i fengsel enn han er ute hos sønnen. 

Og når han kommer ut igjen, ønsker han 

å forandre livet til den lille familien. Men 

aller først må han fortelle Robin om 

revolveren og gullbarren han har gravd 

ned i hagen. Og selvfølgelig blander den 

russiske mafiaen seg inn. 

Treimo, Cecilie 

 

Sommerhuset 

 

 

 
2013 

Hemmeligheter. Fortiden. 

Isabel og søsteren skal bo i 

sommerhuset sammen med farmor og 

farfar. Foreldrene skal reise bort for «å 

snakke sammen». Jentene er redde for 

at det er en skilsmisse på gang, men så 

skjer det ting i huset som har med 

farens fortid å gjøre. Er det noen 

sammenheng med at pappaen har vært så 

rar i det siste? 

Tronstad, Tyra Teodora 

 

Hundetanker 

 

 

 
2012 

Spenning. Ulver. 

Tora og faren har akkurat flyttet til en 

liten bygd. Far til Tora kjemper for å 

beholde ulvebestanden og blir dårlig likt 

av dem som bor i bygda. Slikt blir det 

trøbbel av. Tora finner en gammel 

strikkelue som hun tror et til henne. Når 

hun tar på seg denne, får hun kontakt 

med både hunder og ulver. Og andre i 

bygda vet mer om lua enn Tora. Andre 

som ønsker lua mer… 

Aamodt, Ingunn 

 

Dukken 

 
2010 

Grøsser. 

Eva arver en dukke etter sin rike 

bestemor. Dette gjør Eva rasende og lar 

dukken gjennomgå for Evas frustrasjon.  

Det Eva ikke vet er at dukken er noe mer 

enn bare en lekedukke. 

I Marg&Bein-serien. 
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