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BOKTIPS 5.TRINN 
 

Gode høytlesningsbøker 

 

Angerborn, Ingelin 

 

Hvis jeg bare ikke hadde tatt 

feil hund…. 

 

 
 

2004  

Humor. 

Tilda passer hunden til Doris. Men en dag 

blir hun så forfjamset at hun forbytter 

den utenfor butikken.  Det skjer mange 

andre rare og spesielle ting også. 

Hvorfor det skjer kan leses i denne 

første boka om Tilda. 

Det har kommet 4 bøker til om Tilda. 

 

Gaiman, Neil 

 

Heldigvis hadde jeg melka 

 
2014 

 

Humor. Tidsreiser. 

Mamma i familien reiser på konferanse. 

Den distré pappaen glemmer å kjøpe 

melk til frokostblandingen til sine 2 barn 

og forsvinner ut. Han blir borte LENGE. 

Når han er tilbake forteller han en helt 

vill historie, om å bli tatt til fange i en 

flygende tallerken, møte med pirater, en 

tidsreise med en Stegosaurus med mer. 

Men heldigvis hadde han med seg melka. 

 

Hagerup&Hagerup 

 

Mesterdetektiv Tim & Co, 

flere i serie 

 
2013 

 

Detektiv. 

Jenny er ti år og en helt vanlig jente. 

Men lillebroren hennes, Tim, som er åtte 

år er spesiell. Han er genial, med store 

grønne øyne og stor ører som ser og 

hører alt. Tim og Jenny har startet et 

detektivbyrå de kaller Mesterdetektiv 

Tim & Co. Og co er altså Jenny som er 

fortelleren i denne detektivserien. 

 

Hald, Ingeborg Kringeland 

 

Albin Prek 

 

 
2010 

Flyktninger. Asylsøkere. 

Albins familie har fått avslag på søknad 

om oppholdstillatelse i Norge. Albin 

bestemmer seg for å rømme for ikke å 

bli sendt tilbake til Bosnia. Faren hans 

ble drept under krigen der, og Albin 

tenker tilbake på alt det grusomme som 

skjedde. Han håper å komme seg til Oslo, 

men det blir ikke helt som han hadde 

tenkt seg.  

 

Hammerstad, Bjørn Olav 

 

Maja Mill; Helt tilfeldigvis 

meg. Flere bøker i serie. 

 
2010 

Humor. Spenning. 

Maja Mill elsker gode historier. Men det 

blir det problemer av, både fordi hun 

kommer for seint på skolen og fordi hun 

forteller mange utrolige historier, særlig 

til lærer Alf Hubro. Hun melder seg på 

bibliotekets skrivekonkurranse. Men så 

får hun skrivesperre! 
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Kaaberbøl, Lene 

 

Ildprøven. B.1 i serien Villheks 

 
2012   

Fantasy. Hekser 

Clara tror hun er en helt vanlig jente. 

Men etter et klor fra en svart katt 

oppdager hun at hun er villheks og må bo 

hos tanten i skogen for å bli opplært. 

B.1 i Villheks-serien – hittil har det 

kommet 5. Serien finnes også på nynorsk. 

 

Ollmark, Lena 

 

Spøkelsesskipet Vallona 

 
2013 

Spøkelsesfortellinger. Spenning. Grøss. 

Karl skal bo noen uker hos morfar i 

Krappsjø mens mamma er på et 

forskningsskip ute i skjærgården. Karl 

har vært der før, men bare på 

sommeren. Nå er det høst og alt er 

annerledes – og skummelt. Tåka kommer, 

morfar forsvinner, spøkelser dukker opp.  

 

Svardal, Geir 

 

Serumekspressen 

 

 
2013 

 

Spenning. Rally. 

Selma bor i Kristiansund. En dag hun er 

alene hjemme dukker et brunt dyr opp i 

doen. Når Selma skal jage det blir hun 

bitt. Snart svever hun mellom liv og død 

på sykehuset. For å overleve må hun få 

et serum som de har i Oslo. Men det er 

uvær, fly og tog går ikke og veiene er 

nesten uframkommelige. Men rallykjører 

Marcus tar på seg oppdraget. 

 

Walliams, David 

 

Den rikeste gutten i 

verden/Gangster-bestemor 

med flere  
 

 
2012 

Humor for alle aldre.. 

Bøkene til Walliams er morsomme, helt 

sprø, ganske ekle og veldig heseblesende. 

Alle er illustrert av Tony Ross som har 

en helt passe og litt gal strek. 

I Den rikeste gutten i verden møter vi 12 

år gamle Jon Knoll som har alt han 

ønsker seg, men mangler det viktigste: 

En venn. 

I Gangster-bestemor må Ben være hos 

bestemor hver fredag mens foreldrene 

er på vift. Ben hater det, da bestemor 

både serverer og lukter kål. Men hun 

skjuler en hemmelighet. 

Lese selv, lese sammen 

 

Bauer, Michael Gerard 

 

Bare en hund 

 
2011 

Hunder. Familie. 

Det er 10 år gamle Kåre som forteller. 

Om hunden Herr Nesten som er akkurat 

den hunden Kåre og familien trenger. Det 

er ingen rasehund, men den er lojal, 

beskyttende og hengiven. Og det kan 

være godt å ha en slik hund når 

problemer tårner seg opp. En bok i Ego 

Livet-serien. 
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Bjørkøy, Vigdis 

 

Oslo Brenner. B.1 i serien om 

Mikkel og Tønnes 

 

 
2012 

Historisk. Detektiv. 

Oslo brenner er første bind i serien om 

Mikkel og Tønnes. Under den store 

bybrannen i Oslo i 1624 blir fattiggutten 

Mikkel kjent med rikmannssønnen 

Tønnes. Etter at Mikkel har fått sin mor 

og søster i sikkerhet fra brannen, 

hjelper han Tønnes med å finne tilbake 

til faren hans. Som takk får han reise 

med Tønnes som skipsdreng på MS 

Conradine. I hvert bind kommer de til en 

ny by hvor de opplever morsomme, nifse 

og mystiske ting.  

 

Blade, Adam 

 

Ilddragen Ferno. B. 1 i serien 

Monsterjakt. 

 

 
2014 

Fantasy. 

Tom og familien hans bor i en landsby i 

landet Avantia. De har hatt det bra, men 

nå dukker det opp flere katastrofer. Det 

går rykter om monstre.  

Tom får oppdraget med å dra til kongen. 

Det viser seg at kongen kjente faren 

hans og han stoler på Tom. Tom sendes 

ut for å befri dragen Ferno fra 

fangenskapet og på den måten redde 

landet fra sult og nød. Flere i serie. 

 

Bøgeholt Pedersen, Lars 

 

Ronaldo og Kalle. B.1 i serien 

F.K. Fotballvenner 

 
2013  

Fotball. Vennskap. 

Ronaldo er 10 år og elsker to ting: Å 

spille fotball og Real Madrid. Men nå er 

det sommerferie og Ronaldo finner ingen 

å spille fotball med. Heldigvis får naboen 

besøk av barnebarnet Kalle, som er like 

gammel som Ronaldo og like gal etter å 

spille fotball. Det er helt perfekt selv 

om Kalle har Barcelona-drakt og digger 

Messi. For det viktigste er tross alt å ha 

en venn å spille fotball med.  

 

Engebretsen, Ronny Solvik 

 

Bøkene om Kristoffer Blink - 

fotballserie 

 

2012 

Fotball. 

Kristoffer Blink vil en dag bli 

superstjerne på Manchester United. 

Han er den beste spilleren på klubblaget, 

men moren og han må flytte. Hvordan 

blir det på nytt sted? 

 

Fry, Michael 

 

Bøllebråk. B.1 i 

Nerdepatruljen. 

 
2014  

Humor. Vennskap. Mobbing. 

Nick er tidenes laveste ungdoms-

skoleelev. Derfor er det enkelt for 

bøllen Roy å låse Nick inn i skapet sitt på 

skolen. Sammen med monsterhøye Molly 

og nerden Karl blir de tvunget til å danne 

en skolepatrulje, som etter hvert blir 

den beryktede Nerdepatruljen. 
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Gotthardt, Peter 

 

Bøkene om Alvedronningens 

riddere  

Flere serier av samme 

forfatter er: 

Alvedronningens barn 

Den magiske falken 

Det forheksede slott 

Katla & Knøtten 

 

2010  

Fantasy. Spenning. Alver. 

I alvenes rike hersker den kloke og gode 

dronning Rosa. Men mange farer truer 

for utenfor ligger skyggenes rike der 

mørke krefter bor. Heldigvis har alvene 

modige riddere og andre som kan ordne 

opp.  

 

 

Griffiths, Andy 

 

Gutta i trehuset med 13 

etasjer 

 

 

 
 

2014  
 

Humor.  

Andy og Terry bor i verdens mest 

utrolige trehus. Der har de blant annet 

bowlingbane, automatisk marshmallows-

maskin og et basseng med haier. Andy 

skriver bok, Terry skal lage tegningene 

og forleggeren deres, Gunnar 

Greveneset, er rasende fordi de ikke har 

boka klar. Men i et trehus med 13 

etasjer kan mye rart skje. Masse rare 

tegninger. Flere bøker i serien. 

 

Halling, Thomas 

 

Jeg er Agnes-bøkene 

 
2009    

Vennskap. Hund.  

I de tre bøkene om Agnes møter vi en 

ganske vanlig 11-åring. I den første boka 

ønsker Agnes seg hund, i den andre 

flytter hennes bestevenn og hun må 

finne seg en ny, og i den tredje boka 

ønsker hun seg en kjæreste. 

 

Horst, Jørn Lier 

 

Clue- serien 

 

 

 
2012 

Detektiv. Spenning, Vennskap. 

Cecilia, Leo, Une og hunden Egon er 

medlemmer i CLUE. Med utgangspunkt i 

Pensjonat Perlen som Cecilias far driver 

løser de mange saker i Skutevika og 

området rundt. En meget spennende og 

velskrevet detektivserie. Hver bok 

presenterer også en kjent filosof. 

 

Johnsen, Janne Aasebø 

 

Operasjon jentebursdag 

 
2013 

Humor. Vennskap. 

Hjalmar er god på å legge planer og nå 

skal han ordne så Birger får sitt første 

kyss. Det er bare å bli bedt i 

jentebursdag! 
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Kolu, Siri 

 

Røverssommer 

 
2013 

Sommerferie. Landeveisrøvere. Humor. 

Ti år gamle Vilja blir røvet fra familien 

sin den andre uka i juni. Det er Ville-Karl 

Røverud og gjengen hans som står bak 

røveriet, og for Vilja blir det en utrolig 

morsom og spennende sommer. 

 

Krog, Niklas 

 

Legenden om Tann.  

B.1: Skogjenta 

B.2: Grotten til beistet  
2013 

Fantasy. Spenning. 

Dvergen Tanarog er annerledes enn de 

andre dvergene. Han vil ut av de mørke 

hulene og vandre rundt i skogen sammen 

med sin venn, eiketreet Bladhus. Men et 

digert, svart udyr ødelegger hjemmene 

til skogfolket. Tann, Bladhus og den lille 

skogjenta Aina må gjøre noe. 

 

Lindell, Unni 

 

Ella-serien 

 
2007   

Forelskelse. Vennskap. 

Bøkene handler om Ella, om venner og om 

skolen. I den første boka om Ella skal Bo 

kysse tre jenter i bøttekottet og Ella er 

en av dem. Det er kommet 6 bøker om 

Ella, alle i Lesehesten-serien. 

 

McGowan, Anthony 

 

Donut-dagbøkene 

 

 

 
2012  

Humor. Dagbok. 

Dermot Milligan får to valg: Enten å 

delta på Camp Fatso i høstferien eller gå 

til ernæringsfysiolog. Han velger det 

siste og må skrive dagbok. Dermot er 

nemlig alt for glad i donuts og er dermed 

ganske kraftig. Og nå skal han begynne 

på ungdomsskolen. Flere bøker i serien. 

 

Meadows, Daisy 

 

Den røde alven Rubina, b.1 i 

serien om Regnbueøya 

 
2009  

Fantasy. Alver. 

Rakel og Kirsten er på ferie på 

Regnbueøya. De finner en liten alv 

sperret inne i en gryte. Det er alven 

Rubina, og hun forteller at noe 

forferdelig har skjedd i Alveland. 

Jentene må redde 6 alver til. 

Fortsettelse i serien om Twilight-alvene. 

 

Nadin, Johanna 

 

Serien om Krise-Kristine. 

B.1 Krise-Kristine er en 

katastrofemagnet. 

B.2 Krise-Kristine i trippel-

trøbbel 

B.3 Krise-Kristine er lik kaos 

 

2013 

Humor. 

Kristine er ei foretaksom jente som 

stadig roter seg inn i de mest idiotiske 

situasjoner. Sammen med vennen Kosmo 

settes foreldre og venner på prøve. Boka 

har god skrift, er lett å lese, men en del 

vanskelige ord krever en litt god leser. 
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Pantermüller, Alice 

 

Kanin-invasjon. B. 1 i serien 

Mitt liv som Lotte. 

 
2014  

Dagbok. Humor. 

10 år gamle Lotte forteller i dagbokform 

om alt som skjer med henne og rundt 

henne. Ny skole, ny lærer, et sterkt 

ønske om å få et kjæledyr, om venninna 

Cheyenne som har minst 100 kaniner og 

mye mer. Morsomme illustrasjoner.  

 

Saddlewick, A.B. 

 

Den store skrekken, 

B.1 i serien om Monster-Maud. 

 
2014  

Humor. Monstre. Vampyrer. 

Maud passer ikke inn på skolen og blir 

tvunget til å bytte skole. 

Når hun møter de nye grusomme 

klassekameratene sine på Råttenskog 

skole, kan hun vente seg en skrekkelig 

overraskelse! Der kler alle seg som om 

det er Halloween, og skolens motto er: 

Fordi vi skremmer. Hva skal Maud gjøre 

når hun oppdager hva slags sted 

Råttenskog skole egentlig er? 

 

Samartin, Cecilia 

 

Lille Vinge 

 

2013 

Vennskap. Døden. Sorg. Annerledes. 

Flaggermus. 

Noe trist har skjedd og Sarah vil ikke 

forlate rommet sitt, ingen klarer å 

trøste henne. Lille Vinge er ikke som de 

andre flaggermusene, han kan synge og 

han elsker sol og dagslys. En dag fanger 

Sarahs pappa Lille Vinge og setter han i 

bur som han gir til datteren.  

 

Sortland, Bjørn 

 

Kunst-detektivene 

 

2000  

Detektiv. Kunst. Geografi/byer. 

Om familien Bergviks mange eventyr 

rundt i verden. Søsknene Sissel, David og 

lillebror Thor må sammen med mor, far 

og onkel William stadig sloss mot den 

farlige kunst-tyven Stig Svartvik. 

 

Svingen, Arne 

 

Verdens farligste gjeng 

 
2013 

Humor. 

Killer, Bukspretten og Dødser’n holder til 

i Uhyggens borg i Ondskapens skog. Men 

de spiser alltid middag klokka fem. Når 

ei jente blir fanget i snublefellene de 

har lagt rundt borgen blir mye endret. 

Morsom bok om en herlig gjeng. 

Fargeillustrasjoner med blanding av 

vanlig tekst og tegneserie. 

 

Widmark, Martin 

 

Høvdingens beger. B. 1 i serien 

om Halvdan Viking. 

  
2013 

Vikinger. Humor. 

Halvdan Viking skal egentlig være med 

faren sin på vikingtokt. Men så skader 

han beinet og blir halt. Halvdan får bo i 

Østbyen hos Bjørn Smed. Han hjelper 

smeden, men Halvdan er også spesielt 

flink til en ting: Nemlig å kvede. 
Pedagogisk senter november 2014 Siri S. Andersen og Hanne Dahll-Larssøn 

http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTYdZICHpcAv48Q-wtvxSfWG.jpg
http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTbFO9HVVfA9gj3EJbZn1A9J.jpg

