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Et lite utvalg fagbøker for 5.-7.trinn. 

Prior, Katherine  

Hinduismen. 

 

294.5 P     
 2010 

I serien Verdens religioner.  Bokserien 
forklarer hva de forskjellige 
religionene står for, hvordan de 
praktiseres, om tro, lære og 
tradisjoner. 

Andre bøker i serien: Islam, 
Kristendommen, Jødedommen. 

Dahl, Kjell Ola 

Fortellingen om Bill Gates; 
nerden som ble verdens 
rikeste mann og ga bort 
pengene sine 

338.092 Gates, B. 
 2009 

I serien Fortellingen om… Om grunn-
leggeren av Microsoft, verdens 
rikeste mann. Boken tar for seg hans 
barndom, interesse for datamaskiner, 
karriere, familieliv og bistandsarbeid. 

Det er mange bøker i serien, bl.a.: 
ABBA, Vålerenga, Barack Obama, 
Brann, Rosenborg, Alexander Rybak 

Coupe, Robert 

Luft og miljø 

 

363.7387 C 
 2008 

I serien Topp fakta. En bok i serien 
Topp Fakta. Serien har bøker på fire 
nivåer, der oransje og blå fargekode 
er de enkleste. Denne tar bl.a. 
drivhuseffekten, søppel, truede 
dyrearter og ørkenspredning. 

Andre bøker i serien for de litt eldre: 
Land og hav, Energi, Kommunikasjon, 
Månen, Berømte bygninger, Handel og 
oppdagelser, Ekstreme forhold. 

Newth, Eirik 

Den store boken om 
astronomi 

520 N  2009 

Boka formidler faktastoff om sola, 
planeter, kometer, galakser og sorte 
hull. Her er norsk romforskning og 
internasjonal romfartshistorie. Boka 
har stjernekart for de forskjellige 
årstidene. 

Harris, Nicholas 

Når jorden skjelver 

 

551.22 H 

2004 

I serien Tidsreisen.  En by i Japan blir 
gang etter gang rammet av jordskjelv. 
Boka viser  hvorfor jorda  skjelver og 
hva menneskene gjør for å kunne være 
forberedt. 

Andre bøker i serien: På sporet av 
dinosaurene, Pyramidenes 
hemmelighet, Ekspedisjon til Mars. 
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Rooney, Anne 

Tsunami! 

 

551.47 R 
 2008 

I serien Enorme naturkrefter.  Boka 
forteller om hvordan jordskjelv og 
vulkanutbrudd kan føre til dødelige 
bølger i havet, tsunamier. 

Flere bøker i serien: Jordskjelv, 
Orkan, Oversvømmelse 

Ryvarden, Leif 

Blomster i skog og mark 

 

581.9 R 
 2003 

I serien Norsk naturleksikon for barn. 
Faktastoff om blomster, miljøet de 
lever i, og hvordan frøene blir spredd. 

Det er mange bøker i serien, bla.: 
Trær, Fisker i hav og ferskvann, Sopp, 
lav og mose, Smådyr og planter i 
fjæra, Insekter, Pattedyr. 

 

Ulver 

 

599.773 U  2000 

I serien Les og lær om dyr. Heftet 
forklarer hvordan dyret lever, hva det 
spiser m.m. Passer til ekstra 
lesetrening og små oppgaver, både i 
norsk og naturfag. God, leselig skrift. 

Andre bøker i serien: Skilpadder, 
Sjiraffer, Pingviner, Løver, 
Krokodiller, Elefanter, Bevere, Aper.  

Murphy, Glenn 

Oppfinnelser 

 

609 M 

 2008 

I serien Oppdag. Boka tar for seg 
store oppfinnelser fra steinalderen og 
fram til i dag. Flotte illustrasjoner. 
 
Andre bøker i serien: Kroppen, 
Riddere og borger, Ville dyr, Oppdag 
dinosaurer, Egypt, Havet, 
Verdensrommet 

Graham, Ian 

Fly 

 

629.13334 G 
 2008 

I serien Slik virker… Boka gir svar på 
spørsmål som: Hvordan kan et fly 
lette? Hva gjør de ulike delene av 
vingene? Om ulike flytyper, navigasjon 
m.m. 
 
Andre bøker i serien:Motorsykler, 
Anleggsmaskiner, Traktorer, 
Utrykningskjøretøyer, Raske biler, 
Lastebiler 
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Bourassa, Barbara C. 

Ekstremsport 

 

796.04 B 
 2008 

I serien Sett i gang!  Denne boka tar 
for seg bl.a. skateboarding, snorkling 
og surfing. Om utstyr, teknikk og 
rekorder. 
 
Andre bøker i serien: Vintersport, Slå 
ballen!, Ballspill. 

Champion, Neil 

Klatring 

 

796.52 C 
 2009 

I serien Ut i naturen. Hvordan komme 
i gang med klatring, utstyr og teknikk, 
sikkerhet, trening, klatrekonkurranser 
og klatring rundt i verden. 
 
Andre bøker i serien: Orientering, 
Padling. 

Malmø, Morten 

Full gass! Michael 
Schumacher og Formel 1 

 

796.7 M 

 2005 

I serien Faktaløve. Om bilene og 
førerne med bilder fra fartsfylte 
racerbaner og av dramatiske 
situasjoner. Har oversikt over 
verdensmestere fra 1950 til i dag. 
 
Det er mange bøker i serien, bl.a. Da 
krigen kom, 1905, Anne Frank, 
Spøkelser, Solsystemet, Titanic. 

Mason, Paul 

Taekwondo 

 

796.815 M 
 2009 

I serien Kampsport. Bøkene i serien 
omhandler sportens historie, store 
stjerner, hvordan utøve sporten og 
mye mer. 

I samme serie: Kickboksing, Karate, 
Judo, Bryting, Boksing 

 

Barnas forfatterleksikon 

809.8 B 

 2003 

I serien Oppslagsløve. Boka inneholder 
omtaler om 50 barnebokforfattere. 
Den har blant annet opplysninger om 
hvilke bøker forfatterne har skrevet, 
hvilke priser de har mottatt, og tips 
til hvor du kan lese mer om 
forfatterne. 
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Gifford, Clive 

10 oppdagere som 
forandret verden 

910.92  2010 

I serien 10… som forandret verden. 
Serien handler om de store og 
berømte, de gode og de beryktede. 
Hver bok inneholder biografier om ti 
fremstående personer på ulike felt. 
Fargerike og tegneserieaktige 
illustrasjoner.  

Andre bøker i serien: 10 ledere…, 10 
konger og dronninger…. 

Clayton, Terry 

Thailand 

 

915.93 C 
 2006 

I serien Land i endring. Bøkene gir 
innsikt i hvordan landene tilpasser seg 
de mange store utfordringene i vårt 
århundre, og inneholder informasjon 
og statistiske opplysninger om 
geografiske forhold.  

Andre bøker i serien: Frankrike, 
Hellas, Kenya,  Japan, Kina, Brasil, 
India, Italia, Polen. 

Aamodt, Ingunn 

Tutankhamon. Livet-
kjærligheten-døden. 

932 Aa  2006 

Boka følger Tutankhamons liv fra han 
ble født til han ble begravd, både med 
faktastoff og hva man antar kan ha 
skjedd. Boka forteller også om 
navneskikker, guder og symboler m.m. 

Adams, Simon 

Andre verdenskrig 

 

940.53 A 
 2003 

I serien Oppdag verden. Boka gir en 
illustrert framstilling av krigens 
viktigste hendelser og gir innblikk i 
sivilbefolkningens liv og 
motstandsbevegelsen i det okkuperte 
Europa 

Det er mange bøker i serien, bl.a. 
Buddhismen, De første menneskene, 
Afrikas kulturer, Mars, Biler, Fossiler. 

Berg, Øivind; 
 
Helten Gunnar 
 
 
 
940.53481 Sønsteby  2009 

Gunnar ”Kjakan” Sønsteby var kjent 
under annen verdenskrig som Agent 
24. Han var spion og sprengte 
fabrikker, tog og skip. Boka forteller 
om bragder Gunnar og vennene hans 
utførte i den hemmelige krigen mot 
tyskerne.  
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