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Et lite utvalg fagbøker for 1.-4.trinn. 

Brenifier, Oscar 

Hva tenker du om 
følelser? 

 

152.4 B 

   2005 

 

En bok i serien Tenkofil. Boka tar 
opp seks spørsmål om følelser. Den 
gir noen svar, men forfatteren 
oppfordrer til å tenke selv og 
snakke sammen om temaet. 

Andre bøker i serien: Hva tenker 
du om godt og vondt? Hva tenker 
du om livet? 

Strømstad, Pia 

Den store faktaboka 
om julenissen 

394.2663 S 
   2009 

Boka tar for seg alle spørsmålene 
rundt julenissen, som for eksempel: 
Hvor bor han? Hvorfor kommer han 
med gaver? Her presenteres også 
flere typer nisser, som f.eks. 
fjøsnissen og St. Nikolas. 

Berg, Øivind 

Høst 

 

508.2 B 
  2004 

En bok i serien Barnas naturgleder. 
Boka har korte tekster, faktastoff 
og har tips til morsomme 
aktiviteter. 

Andre bøker i serien: Vår, Sommer, 
Vinter. 

Petty, Kate 

Min første faktabok 
om dinosaurer. 

 

 

567.9 K 

 2004  

En bok i serien Min første 
faktabok om… Bøkene gir enkle 
svar på barns mange spørsmål og 
inneholder faktastoff, enkle 
oppgaver og små eksperimenter.  

Andre bøker i serien: Årstider, 
Planter, Sanser, Elektrisitet, 
Stjerner, Tid, Vann, Farger, 
Lastebiler, Store dyr, Vær og 
uvær. 

Eidissen, Bjørn 

Mads og Mia på 
stranda. 

 

591.92 E 
 2007 

En bok i serien Mads og Mia.  Mads 
og Mia utforsker livet ved sjøen. 
Boka er en sjangerblanding der 
fortellingen og faktastoffet 
utfyller hverandre. 

Andre bøker i serien: Mads og Mia 
oppdager småkryp, Mads og Mia 
ser på blomster. 
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Romano, Teresa 

Slik virker småkryp 

 

595.7 
 2007 

Boka tar for seg 12 forskjellige 
småkryp. Du får vite hva som er 
forskjellen på insekter og andre 
kryp, hvor de lever og hvordan de 
utvikler seg.  

Berg, Øivind 

Se! Et ekorn, 

 

599.36 B  2004 

En bok i serien Se! I denne boka 
blir du kjent med ekornet. Les om 
hvor det lever, hva de spiser og hva 
det er redd for. God, leselig skrift. 
For de yngste.  

Andre bøker i serien: Se! En 
sommerfugl, Se! Ei padde. 

Harris, Caroline 

Hvaler og delfiner 

 

 

599.5 

       2005 

En bok i serien Spektrums 
kunnskapsbøker for barn. Boka 
inneholder fakta og oppgaver om 
hvaler og delfiner. God, leselig 
skrift. 

Andre bøker i serien: Fugler, 
Dyrenes hjem, Havet, Kart og 
kartlesning, Polare strøk, Roboter, 
Sansene, Solsystemet, Steiner og 
fossiler, Ørken. 

Bingham, Caroline 

Oppfinnelser 

 

608 B 
  2004 

En bok i serien Lær mer! Om alle 
oppfinnelsene som har påvirket 
historien, fra hjulet og frem til 
dagens mobiltelefoner og PC’er. 

Det er mange bøker i serien, bl.a.: 
Jordkloden, Elver og innsjøer, 
Pattedyr, Kroppen vår, Været 
Kattedyr, Dinosaurene, Regnskogen 

Min første bok om 
kroppen 

 

 

612 M 
2009   

En bok i serien Min første bok om… 
fra Spektrum forlag.  Boka gir en 
enkel fremstilling av skjelettet og 
kroppens funksjoner og sanser 
gjennom korte faktatekster, og 
illustrasjoner. Det er klaffer til å 
løfte på. For de yngste. 

Andre bøker i serien: Universet 
Tryllekunster, Kortkunster 
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Newth, Eirik 

Romfart 

629.45 
  2004 

Her blir vi kjent med menneskenes 
forsøk på å reise i verdensrommet. 
Hvordan fungerer raketter? 
Hvorfor må vi bruke akkurat slike 
fremkomstmidler?  Forfatteren 
har skrevet mange bøker om 
verdensrommet for de yngste.  

Gjersøe, Vera 

Barnas husdyrbok 

636 G  2008 

Boka inneholder bilder med tekst 
av 15 husdyr som alle lever i Norge. 
God, leselig skrift.  

Gullstein, Leif 

Bli med på jobben! 

 

 

636.73 G 

  2009 

Vi blir kjent med 10 ulike hunder 
som alle er tjenestehunder. Blant 
dem møter vi lavinehunden Tina, 
Holly som finner bomber og Zorba 
som er ruinhund. Det er små 
faktaruter om den enkelte 
hunderase samt mer informasjon 
om hunder bak i boka.   

Fra 3.trinn.  
Johnson, Jinny 

Kaniner 

 

 

636.93 J 
  2009 

I serien Mitt kjæledyr. Boka har 
fakta  om kaniner, kaninraser og 
hvordan det er å ha kanin som 
kjæledyr. 
 
Andre bøker i serien: Hunder og 
valper, Marsvin, Rotter og mus, 
Katter og kattunger, Hamstere og 
ørkenrotter. 

Ousland, Bjørn 

Mitt første leksikon 
om sport 

 

796 O 

 2006   

Boka tar for seg 12 forskjellige 
sommeridretter. Det er enkle 
illustrasjoner med forklarende 
tekst og store fargerike 
panoramabilder. For 
førskolebarn/småskoletrinnet.  
 
Mitt første leksikon om blodet er 
en annen bok etter samme 
oppskrift. 
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Ryan, Denise 

Pirater 

 

 

 

910.45 R 

 2009 

En bok i serien Topp Fakta. Serien 
har bøker på fire nivåer, der 
oransje og blå fargekode er de 
enkleste. I denne boka kan du lese 
og lære mer om sjørøvere og 
pirater med enkle ord og mange 
illustrasjoner. 

Andre bøker i serien for de yngste: 
Småkryp, Store katter, Maskiner, 
Båter og skip, Skyv og dra, Borger, 
Indianere, Steiner, Været, Den 
fantastiske kroppen vår, I havet, 
Hunder, Hvordan virker det. 

Turnbull, Stephanie 

Vikingene 

 

 

948.022 T 
 2008 

En bok i serien Små faktabøker. 
Boka handler om hvordan vikingene 
levde og bodde for 1000 år siden. 
Boka er lett å lese, med stor skrift 
og korte setninger. 

Andre bøker i serien: Cowboyer, 
Sommerfugler og larver, Haier, 
Dinosaurer, Edderkopper, Hester 
og ponnier, Kroppen din, Vi holder 
dyr, Antarktis, Bjørner. 

Bull-Gundersen, Anne 
B. 

Norge 

 

948.1 B 

 2010 

En bok i Jeg vil vite!-serien. Boka 
handler om hva slags land Norge er, 
hvem som bestemmer, hvilke dyr 
som finnes her, og hva olje er for å 
nevne noe.. Boka er beregnet på 
barn i førskole- og småskolealder.  

Andre bøker i serien: Kroppen, 
Naturen, Bondegården, Trafikken, 
Bokstaver. 

Thowsen, Anne 

Middelalderen for de 
minste 

 

948.102 

 2000 

Boka presenterer middelalderen i 
Norge på en lett og spennende 
måte. Om konger og riddere, 
munker og prester, og om helt 
vanlige folk og hvordan de levde.  
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