
 1 

BOKTIPS – 2.TRINN 
 

 

Gode høytlesningsbøker 

Brustad, Sturle 

 

Langstilkbyen 

 

 
2009 

Fantasy. Søskenkjærlighet. 

Vennskap 

Lingalina vinner prisen om årets 

vannbarn men premien oppe i 

Langstilkbyen er ikke slik folket i 

underskogen tror. Broren Nils drar 

på et farefylt oppdrag for å finne 

henne. Spennende og hjertevarm 

historie. 

Oppfølger i boka Elveforsvinningen. 

Duus, Adele Lærum 

 

Oldefars ulveskinnspels 

 

  
2012 

 

Doktor. Gamle dager.  

Vi møter den lille jenta som elsker å 

være hos farmor og farfar. Loftet 

har mange spennende ting, spesielt 

det gamle doktorskapet etter 

oldefar. Å være doktor i gamle 

dager gav mange utfordringer. 

Eriksen, Endre Lund 

 

Jafs;  

Flukten fra Villmarka Zoo 

 
2004 

Humor. Spenning. 

Papegøyen Castro er trist. Eieren av 

dyrebutikken er død og butikken 

skal selges. Han savner storebroren 

sin, Aron som sitter innesperret i 

Villmarka Zoo. Castro rømmer for å 

redde broren sin ut. Og i Villmarka 

Zoo er det mange andre dyr som 

også vil reddes. 

Gaiman, Neil 

 

Ulvene i veggen 

 
2004 

Redsel. Spenning. 

Det kommer lyder fra veggene i 

huset, og Lucy er sikker på at det 

er ulver. Og alle sier at hvis ulvene 

kommer ut av veggen, er det slutt. 

Så en natt……. 

Grimsrud, Beate 

 

Alba og Adam 

 
2008 

Vennskap. Flyktninger. Irak.  

Karin er plutselig blitt venn med 

Lisa, og Alba er lei seg.  Adam er ny 

på skolen, han er flyktning fra Irak, 

halter og har heller ikke noen å leke 

med. Sammen går de opp i skogen og 

leker, og et fint vennskap oppstår. 

Men så oppdager de andre i klassen 

dem. 
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Hansen, Espen 

 

De tre sauene som dro til 

byen for å ha det fett 

 
1995 

Sauer. Humor. 

Sommeren er over og de tre sauene 

Odd, Karsten og Georg bestemmer 

seg for å stikke av til byen. Der kan 

alt skje – og det gjør det. Herlig 

humor. 

 

Holt, Anne 

 

Mai-Britt og Mars- Britt 

og campingvogna 

 
2010 

Vennskap. Ulikheter. 

Mai-Britt har mørkt hår, er 

forsiktig og ordentlig og rødmer 

lett. Den nye jenta som flytter inn 

ved siden av kaller seg Mars-Britt, 

er lys, eventyrlysten og ganske 

tøff. Det blir starten på et 

spennende og ganske utfordrende 

vennskap. 

Henmo, Sverre 

 

Mesterskapet 

 
2010  

Vennskap. 

Det er sommer og det store 

mesterskapet i friidrett skal 

holdes. Så får Maria høre at de skal 

flytte. 

Flere i serien om Bendik og Maria. 

Henriksen, Hilde 

 

Sitronlimonaden 

 
2010 

Innvandrere. Familie. Vennskap.  

Mamma og gutten Nasir har flyttet 

fra Syria til Norge. Nasir elsker å 

spille fotball med vennene sine, og 

er ikke særlig glad da mamma vil på 

ferie til Syria for å treffe familien 

igjen. Og hvorfor kan ikke mamma 

bli litt mer norsk? 

Jacobsson, Anders 

 

Sune begynner i 2.klasse 

 
2004 

Skolen. Forelskelse. 

Sune har begynt i 2.klasse, og blir 

stormforelska i den nye jenta i 

klassen. 

Men hva med vennen Sofie? Det 

skjer mye nytt i Sunes liv, og ikke 

alt er like enkelt å takle. 

Kahrs, Julia L. 

 

Sølvrevene 

 
2009 

Eventyr. Vennskap. Mot. 

Sille føler seg usynlig. Det er ingen 

som legger merke til henne uansett 

hva hun gjør. Hun rømmer til skogs 

og legger seg til å sove men snøen 

daler ned over henne. Heldigvis 

finner sølvrevene henne. 
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Kjeldseth, Tania 

 

Stine og skoletannlegen 

 
2002 

Tannleger. Skole. Humor. 

Stine går i 2.klasse og så blir hun 

innkalt til skoletannlegen. Men i 

følge Gunn er tannlegen gal og 

borer hull i tunga på folk. Derfor er 

det tryggest at pappa blir med. Men 

det blir ikke lett – i hvert fall ikke 

for pappa. 

Kotzwinkle, William 

 

Bøkene om prompehunden 

Walter 

 
2005  

Hunder. Promping. Humor.  

Hunden Walter er en snill hund, 

men dessverre promper han veldig 

mye. Dette får store konsekvenser 

både for eiere og for hunden 

Walter. 

Lind, Åsa 

 

Bøkene om Sandulven 

 
2003  

Vennskap. Filosofi. Hemmelig venn. 

Sandulven dukker plutselig opp fra 

en grop i sanden, og blir Zackarinas 

morsomme og kloke lekekamerat. 

Han har levd i en evighet, og kan 

forklare sånt som Zackarina ikke 

forstår. Sammen filosoferer de 

over små og store spørsmål. Serie. 

Lindahl, Lena 

 

Musefangeren i Downing 

Street 
 

2014 

Humor. Vennskap. Rottekrig. 

Det er ikke alltid like enkelt å være 

en katt, spesielt når man ikke er 

særlig interessert i å fange 

hverken mus eller rotter. Og hva 

skjer når man får en mus som 

bestevenn og kjelleren er full av 

skumle rotter? 

Lindell, Unni 

 

Bøkene om Ella; 

Forelska forever 

 
 

2013 

Forelskelse. Kjærlighet. Vennskap. 

I denne serien møter vi jenta Ella 

som opplever forelskelse, 

kjærlighet, svik og sjalusi. Men hun 

opplever både de gode vennskapene 

og foreldre og familie som bryr seg 

når følelsene er på det sterkeste.  

 

Morgenthaler, Anders 

 

Dyrefabler; Hallo! Hvem 

slukket lyset? 

 
2011 

Humor. Fabler. 

Denne boka inneholder fire 

dyrefabler, blant annet om hva 

neshornbiller gjør når de vil lese 

bøker i fred. Forfatteren har også 

skrevet: Dyrefabler; Ting på hodet.  
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Nilsson, Frida 

 

Hedvig! 

 
2009  

Humor. 

Hedvig begynner på skolen, og der 

skjer det masse spennende og gøy. 

Hun klipper piggsveis til 

skolefotograferingen, får seg en 

bestevenn, og forgifter en 

klassekamerat. 

Flere i serie. 

Osland, Erna 

 

Sov søtt, Herr Spiss 

 

  
2010 

Søvn. Faktabok og skjønnlitterær 

fortelling. 

Den vesle spissmusa Herr Spiss får 

ikke sove. Han drar ut på en 

skummel ferd og møter andre dyr 

om natta. 

Flott faktadel i boka om søvn hos 

dyr og mennesker. 

Parvela, Timo 

 

Ella og de andre 

 
2010  

Humor. Vennskap. Skolefortelling. 

Ella går i andre og har det veldig 

moro sammen med klassen sin. I 

denne historien hører vi om gjengen 

når de er på teaterbesøk, i 

svømmehallen og på klassetur. Det 

blir mye forviklinger og en fortvilt 

lærer. Flere i serie. 

Solberg, Lise Aisato 

 

Mine to oldemødre 

 
2008 

Gambia. Oldeforeldre. Familie. 

Hovedpersonen forteller i denne 

boka hvordan det er å ha en 

oldemor i Gambia og en i Norge. Hun 

har bilder av begge, men oldemor i 

Gambia snakker hun bare med på 

telefonen. 

Øien, Jan Kåre 

 

Spøkelser i måneskinn 

Gjøken i klokka 

Den kinesiske tekannen 

Pakken fra Australia 

 
 

2012 

Spøkelser. Frykt. 

Piggsvin og Harepus leser 

spøkelseshistorier for hverandre. 

Så kler de seg ut som spøkelser og 

skremmer alle dyrene i skogen. Men 

den som ler sist…  

Lese selv, lese sammen 

Bringsværd, Tor Åge 

 

Bøkene om Tambar; 

Tambar får en ny venn 
 

2010  

Troll. Vennskap. Mot. Humor. 

Tambar ser ut som en helt vanlig 

gutt, men er egentlig et troll med 

sterke krefter. Heldigvis vet han å 

bruke dem godt og når det virkelig 

gjelder. 
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Bross, Helena 

 

Bøkene om klasse 1B  

 
2006 – 2011 

Hverdagslige skolefortellinger som 

tar opp mange ulike tema. 

Det er kommet mange bøker i denne 

populære serien som spenner fra å 

være ny i klassen, å ha en plagsom 

lillesøster og til et uhell på en 

trampoline. 

Bross, Helena 

 

Lommetyver i byen 

 

 
2011 

Detektiv. Spenning. 

Kevin og Diana liker alt av mysterier 

som kan oppklares. Denne gangen er 

der Kamilla som får lommeboken sin 

stjålet når hun er på en bytur. Var 

det en av store jentene som dultet 

borti henne inne på butikken? 

Les mer om Kevin og Diana i 

Nattspioner. 

Di Fiore, Mariangela 

 

Safaripappa 

 
2014 

Humor. Afrika. Dyr. 

Ylva og Leos pappa tar med seg hele 

familien på safarireise i Afrika. 

Men pappaen lytter ikke særlig 

godt til guidens gode råd, og slikt 

blir det mye trøbbel av. Hvem vil 

for eksempel ha en illsint gorilla 

etter seg?  

Ersland, Bjørn Arild 

 

Hoggormen 
 

2014 

Faktabok om hoggormer. 

Hoggormen er en giftig slange og i 

denne spennende boka lærer vi mer 

om hvordan den jakter, hva den 

spiser, og hvordan den forsvarer 

seg. For små- og mellomtrinn. 

Hallberg, Lin 

 

Bøkene om Teddy 

 
2009  

Hester. 

Else, åtte år, ønsker seg hest. 

Hjemme på gården har de Santos, 

men han er Mikaelas. En dag finner 

de en annonse i avisa: ”Teddy til 

salgs!”.  

Flere bøker i serie. 

Heivoll, Gaute 

 

Himmelen bak huset 

 
2008 

Sorg. Familie. 

Jon bor sammen med pappa i et hus 

i skogen. Mamma døde da han var 

liten, men hver kveld kommer hun 

inn til Jon og sier god natt. En kveld 

kommer hun ikke, og Jon får ikke 

sove. Da strekker pappa en tråd fra 

Jons rom til sitt eget, slik at Jon 

kan dra i tråden hvis han blir redd.  
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Houm, Nicolai 

 

Når alle sover 

 
2011 

Vennskap. Monstre. 

Om natten når alle sover kommer 

monsteret Boba og ødelegger hele 

byen. Men så dukker Lille Fetir 

Lutemann opp og reparerer alt før 

noen våkner. En dag blir han skadet, 

og menneskene i byen våkner til et 

kaos de aldri har sett maken til. 

Jensen, Jørn 

 

Bøkene om Kasper 

 
2000   

Fotball. 

Dette er fotball-løver som handler 

om Kasper og hans utvikling som 

fotballspiller. Om å dra på fotball-

leir, om skader og turneringer, om 

finter og teknikker, og om 

vennskap. 

Bak i hver bok er det faktastoff. 

Johansen, Eldrid 

 

Åsas grøss 

 

 
2011 -  

Grøssere. 

Åsa, mamma og pappa holder på å 

flytte inn i nytt hus. Men det 

spøker der – noe er det bare Åsa 

som ser. 

Flere grøssere av samme forfatter. 

Ljunggren, Magnus 

 

Ridderskolen; 

Den ville galoppen 

 

 
2013 - 

Riddere. Drager. 

Vi møter de tre gode vennene Egon, 

Fiona og Urban som stadig opplever  

spennende eventyr i middelalderen.   

Lund, Einar Andreas 

 

Mathilde og busene 

 

 
 

2011 

Humor. 

Mathildes busemenner som hun har 

plukket fra nesen sin, blir plutselig 

levende. Men de er ikke særlige 

hyggelige med hverandre og 

Mathilde må ordne opp i levenet. 

 

Meadows, Daisy 

Regnbueøya; 

Den røde alven Rubina 

 
2009 - 

Fantasy. Alver. 

14 bøker om de ulike avlene og om 

Frank Frost som ofte har skumle 

hensikter med alt et han gjør i 

Alvelandet. 

 

 

 

http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTalVNr2ly6tI32NG9d8+Fe9.jpg
http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTbcLp0xzCg9WkwdXthhjPuu.jpg
http://193.91.211.230/bokomslagServer/LARGE_PICTURE/LXfWuxTioTY7sfITNJHew+k5PX7k1IIm.jpg


 7 

Morgenthaler, Anders 

 

Bjarnes tenner 

 
2008 

Bevere. Humor. 

Bjarnes tenner handler om tre 

dumme og flittige bevere, Harry, 

Henning og Bjarne. Men det er 

Bjarne som er den flittige, de to 

andre er ganske dumme – og sliter 

med å bygge demninger. Men en 

dag…….. 

Munch, Charlotte Glaser 

 

Monsterbakken  

 

 
2013 - 

Forelskelse. Mot. 

Fredrik leker masse sammen med 

Elvira, men er de dermed 

kjærester? Og hvorfor vil Mats ha 

så mye oppmerksomhet fra Elvira? 

Er Mats en trussel mot vennskapet 

med Elvira?  

Nilsson, Ulf 

 

Farvel, Herr Muffin 

 
 

2003 

Marsvin. Kjæledyr. Døden. 

Marsvinet herr Muffin bor i en blå 

pappkasse som ser ut som et hus og 

han har egen postkasse. Han er 

gammel og trøtt og tenker tilbake 

på det gode livet han har hatt. 

Vakker bildebok om døden. 

Nøstlinger, Christine 

 

Bøkene om Frans 

 

 

 
1996  

Ulike tema som å begynne på skolen, 

vennskap, hunder, fotball og mye 

mer. 

Frans er en gutt med lyse krøller, 

lange øyenvipper og røde bollekinn. 

Når han blir opphisset eller redd 

får han en veldig tynn pipestemme. 

Mange tror han er en pike. Men 

Frans har heldigvis to gode venner. 

Osborne, Mary Pope 

 

Tidsmaskinen-bøkene 

 
1999  

Dinosaurer. Sjørøvere. Riddere og 

mye mer. 

Søsknene Jack og Annie finner en 

hytte ute i skogen. Det viser seg å 

være en tidsmaskin. Når de åpner 

en av bøkene som ligger der, reiser 

de i tid. 

Ramos, Mario 

 

Verdens slemmeste ulv 

 

 
 

2013 

Ulv. Humor. Eventyr. 

Noe så pinlig; den store stygge 

ulven har låst seg ute i bestemors 

nattkjole. Og både jegeren, grisene 

og Rødhette tror virkelig det er 

bestemor og ikke ulven. Hva da? 
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Ramos, Mario 

 

En verden full av griser 

 
2012 

Humor. Griser. Ulv. Mobbing. 

Ulrik er den eneste ulven på skolen. 

Alle de andre er griser. Og det er 

ikke lett når man stadig blir plaget 

av jentegrisene. Hans gode venn 

Gisse legger en plan… 

Rossebø, Arild 

 

Knekt brett 

 

 
 

2013 

Vennskap. Sjalusi. Skating. 

David er kjempegod på skateboard 

men skryter litt for mye av det, 

synes Kristian. Kristian blir veldig 

misunnelig og gjør noe som ikke er 

helt bra. Dessverre ser Andrine det 

hele, og hva gjør Kristian da? 

 

Rørvik, Bjørn 

 

Bøkene om Reven og 

Grisungen 

 
2001  

Humor. 

Alle bøkene handler om Reven og 

Grisungens mange rare sprell. Her 

er stor oppfinnsomhet og de møter 

mange underlige dyr og personer. 

Herlige illustrasjoner. 

Trivizas, Eugene 

 

De tre små ulvene og den 

store stygge grisen 

 

 
 

2005 

Humor. Ulver. Gris. 

Dette er en annerledes historie om 

de tre skjønne ulvene som vil bygge 

seg et hus å bo i. Men de må passe 

seg for den store slemme grisen. 

Vidnes- Kopperud, Bodil 

 

Ønskejenta 

Nora får en pappa 

Nora blir storesøster 

 
2007 - 2008 

Adopsjon. Familie. 

Nora er adoptert. Hun elsker å høre 

mamma fortelle om hvordan det 

skjedde. Bøkene forteller også om 

Noras mamma som får en venn, om 

at de gifter seg og om når Nora blir 

storesøster. 

 

Aarø, Selma Lønning 

 

Vampyrlus 

 
2012 

Vennskap. Sjalusi. 

Mimmi og Mattis er bestevenner og 

går i samme barnehage. En dag 

begynner den nye jenta Astri og 

Mattis er like interessert i å leke 

med den nye. Mimmi kjenner 

sjalusien og gjør ting hun ikke 

burde gjøre. 
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