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Bøker med tema vår 
1. klasse 

 
 

Boktittel: Muldvarpen om våren 

Forfatter: Hana Doskocilová, Zdenek Miler, Katerina Miler 

Om boka: Endelig er våren kommet.Muldvarpen våkner til sol og spirende 

blomster.Plutselig finner han bokfinken som har gått seg bort, og leter etter redet sitt.Boken 

er skrevet på rim og passer for de aller minste. 

3 stars 
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2. klasse 

 
 

Boktittel: Grønne greier, om natur og miljø og sånt 

Forfatter : Mathismoen, OleJordahl, Jenny 

Om boka: Miljø og klima er viktige temaer i dagnes samfunn. I denne boka blir dette 

behandlet på en tilgjengelig og enkel måte. Her kan man blant annet lese om 

plastforurensning, klima og natur som forsvinner. I tillegg er det mye ny kunnskap for den 

vitebegjærlige. Boka egner seg for alle aldersgrupper som trenger informasjon til egen 

nysgjerrighet, eller til oppgaver på skolen. Teksten og illustrasjonene er humoristiske, hvor 

illustrasjonene er i tegneseriestil med to gjennomgangsfigurer som forklarer og forenkler 

vanskelig stoff. Siden våren 2016 har man kunnet lese «Grønne Greier» på baksiden av 

Aftenposten Junior. 
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3. klasse 

 
 

Boktittel: Insektenes hemmeligheter 

Forfatter : Sverdrup-Thygeson, Anne 

Om boka: Insekter er helt uunnværlige i naturens kretsløp. I denne boka kan man lese om 

insekter som lever i Norge, enten det er nede i vannet i sjøer og bekker, i skogen, i hagen 

eller inne i husa. Lær om mygglarver som puster med snorkel, om maur som melker bladlus 

for sukkervann, hvordan flua klarer å gå opp ned i taket, hvorfor myggstikk klør og hvilket 

insekt som faktisk var det aller første dyret i verdensrommet. I tillegg er det fortellinger om 

de rareste småkrypene i verden som f.eks.: en liten veps som gjør marihøner til zombier, 

larven som dreper andre insekt ved å prompe på dem, biller som kan blinke og biller som har 

giftkanon i rumpa. Insekter og småkryp er både kule, ekle og litt plagsomme, men mest av alt 

er de svært nyttige for oss mennesker, og vi er helt avhengige av dem.  
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4. klasse 

 
 

Boktittel: Vår 

Forfatter:    Berg, Øivind 

Om boka: Her kan du lese om de første blomstene, maurtua, lauvtrærne i skogen, 

trekkfugler, fuglesang, fuglereder, -egg og -unger. Du blir med på spiontur i skogen og 

oppdagelsesferd ved dammen, bekken og innsjøen. Du lærer å bygge fuglekasse og ditt eget 

palass i toppen av et stort tre. Men naturgleder kan være mer enn turer i skog og mark. Det 

kan selvsagt også være sykling og morsomme aktiviteter på lekeplassen. 

 

 


