
Rikki og Klara 
Guido van Genechten 
 

Rikki er en vanlig kanin, bortsett fra at han har et øre 
som henger ned. Rikki er svært glad i høna Klara. De 
er sammen hver dag. Rikki ser til at Klara har friskt 
vann og mat og samler inn eggene, og hun følger 
alltid etter ham. En dag da Rikki ikke finner Klara i 
hønsehuset blir han bekymret og leter etter henne 
over alt. Bortest i hagen finner han Klara. Hun ligger 
på et egg og biter Rikki når han vil leke med henne. 
Heldigvis blir de snart venner igjen og kan leke 
sammen. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.  
 

Maskiner   TOPP FAKTA 
Denise Ryan  
 

I denne boka kan man finne ut hvordan ulike maskiner 
ser ut og hva de blir brukt til. Topp fakta er en 
kunnskapsserie delt inn i fire ulike fargenivåer, fra å 
begynne å lese, til å lese med flyt. Jeg vil lese! har gul 
fargekode og er beregnet for lesere som er i ferd med å 
knekke lesekoden. Bøkene tar opp kjente emner og 
enkle ord gjør lesestarten lettere. Faktabok for 
småskoletrinnet. 
 

I havet    TOPP FAKTA 
Denise Ryan 
 
I havet lever det flere dyr og organismer enn det gjør 
på jorda og i lufta. I denne boka kan man lære mer om 
hvordan havet har forskjellige soner, hvordan ubåter 
kan undersøke havbunnen og om haier og sjøuhyrer. 
Topp fakta er en kunnskapsserie delt inn i fire ulike 
fargenivåer, fra å begynne å lese, til å lese med flyt. 
Jeg kan lese! har blå fargekode. Bøkene har enkle 
setninger og kjente temaer. Fagord, spørsmål og 
ordforklaringer utfordrer og gir lesetrening. Har mange 
fargebilder. Faktabok for småskole-/mellomtrinnet. 



 

Småkryp 
Denise Ryan   TOPP FAKTA 
 
Her kan man blant annet finne ut hvor mange bein en 
bie egentlig har, og hva insektene spiser. Topp fakta 
er en kunnskapsserie delt inn i fire ulike fargenivåer, 
fra å begynne å lese, til å lese med flyt. Jeg vil lese! 
har gul fargekode og er beregnet for lesere som er i 
ferd med å knekke lesekoden. Bøkene tar opp kjente 
emner og enkle ord gjør lesestarten lettere. Har 
mange fargebilder, tydelig og enkel tekst, ord med 
store bokstaver og enkle overskrifter. Faktabok for 
småskoletrinnet. 
 

Steiner    TOPP FAKTA 
Denise Ryan 
 
Jorda er laget av steiner og mineraler. Her kan man 
lese om hvordan disse steinene ser ut, hvordan man 
kan samle på dem og hvor de finnes, om edelstener, 
pyramider, gull og meteoritter. Topp fakta er en 
kunnskapsserie delt inn i fire ulike fargenivåer, fra å 
begynne å lese, til å lese med flyt. Jeg kan lese! har 
blå fargekode. Bøkene har enkle setninger og kjente 
temaer. Fagord, spørsmål og ordforklaringer utfordrer 
og gir lesetrening. Har mange fargebilder. Faktabok 
for småskole-/mellomtrinnet. 
 

Land og hav  TOPP FAKTA 
Robert Coupe 
 
Dette er en bok som på en enkel måte forklarer litt om 
hvordan jorda er delt inn. Her lærer man om 
kontinentene, fra det største, Asia, til isørkenen 
Antarktis, samt om verdenshav som Atlanterhavet, 
hvor Titanic gikk på isfjellet og sank, og Indiahavet 
hvor drontene en gang levde på øya Madagaskar. 
Topp fakta er en kunnskapsserie delt inn i fire ulike 
fargenivåer, fra å begynne å lese, til å lese med flyt. 
Jeg leser lett! har rød fargekode. Bøkene har enda 
flere fakta og lengre setninger som gir leseren flere 
utfordringer. Har mange illustrasjoner. Faktabok for 
mellomtrinnet. 



 

Luft og miljø  TOPP FAKTA 
Robert Coupe 
 
Vi må ta vare på jorda, og her kan man lære litt om hva 
som skjer og hva vi kan gjøre. Les om drivhuseffekt, 
ørkenspredning, truede dyrearter og bergene av søppel 
vi mennesker lager. Topp fakta er en kunnskapsserie 
delt inn i fire ulike fargenivåer, fra å begynne å lese, til 
å lese med flyt. Jeg leser lett! har rød fargekode. 
Bøkene har enda flere fakta og lengre setninger som gir 
leseren flere utfordringer. Har mange illustrasjoner. 
Faktabok for mellomtrinnet. 
 

Titanic    TOPP FAKTA 
Sally Odgers 
 
Titanic er skipet som sank på jomfruturen etter å ha 
kolliderte med et isfjell. Her kan man lese om hvordan 
skipet var bygget og om passasjerene om bord. Se 
hvordan skipet brakk og sank på tre timer og hvordan 
dette kunne skje. Topp fakta er en kunnskapsserie delt 
inn i fire ulike fargenivåer, fra å begynne å lese, til å 
lese med flyt. Jeg leser selv! har grønn fargekode. 
Bøkene har flere ord, fakta og plansjer gir innsikt og 
kunnskap. Mange illustrasjoner og forklaringer gir 
drahjelp. Faktabok for mellomtrinnet. 
 

Månen    TOPP FAKTA 
Robert Coupe 
 
I denne boka kan man lære om månen og 
månelandinger, se bilder av det første avtrykket av en 
menneskefot på månen, samt om hvordan astronautene 
forbereder seg og om alt utstyr som trengs til en 
måneferd. Topp fakta er en kunnskapsserie delt inn i fire 
ulike fargenivåer, fra å begynne å lese, til å lese med 
flyt. Jeg leser selv! har grønn fargekode. Bøkene har 
flere ord, fakta og plansjer gir innsikt og kunnskap. 
Mange illustrasjoner og forklaringer gir drahjelp. 
Faktabok for mellomtrinnet. 



 

Indianere  TOPP FAKTA 
Robert Coupe 
 
Indianerne kom til Amerika for 15 000 år siden. Her 
kan man lære mer om indianernes hodepynt, 
klesdrakter, seremonier og tipier. Topp fakta er en 
kunnskapsserie delt inn i fire ulike fargenivåer, fra å 
begynne å lese, til å lese med flyt. Jeg kan lese! har 
blå fargekode. Bøkene har enkle setninger og kjente 
temaer. Fagord, spørsmål og ordforklaringer utfordrer 
og gir lesetrening. Har mange fargebilder. Faktabok 
for småskole-/mellomtrinnet. 
 
 

Knoterud FK erobrer verden 
Lars Mæhle 
 
Knoterud FK er verdens dårligste fotballag i 
aldersgruppen 9 år. De må ha verdensrekord i 
målforskjell, hele 0-186. Nå skal de spille mot det 
beste laget i kommunen, Hauk IL Rød, som at på til 
prøver og psyke dem ut med å skrive mindre pent 
om laget deres i lokalavisa. Men spillerne på 
Knoterud FK lar seg ikke vippe av pinnen, for de 
har bestemt seg for å erobre verden.  
Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. 


