Under båda läsåren läser man sju böcker
eller sagor. Läs en från varje grupp.
Den sjunde boken kan du välja fritt
från vilken grupp du vill.
Du kan också läsa en valfri bok
som är lämplig för gruppen.
Kom överens om detta med läraren.

BÖCKER FÖR ÅRSKURSERNA 5-6

Alla boklistor finns på adressen
eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat
genom att skanna QR-koden.

KULLAN VARASTOINTI - VINKKEJÄ HARRASTAJILLE

SAGOR OCH BERÄTTELSER
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•
•
•
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•
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Akerlie, Iben: Lars är LOL
Andersson, Henrika: Emma Gloria och
den röda Längtansboken
Angerborn, Ingelin: Mebeltrilogin-serien
Colfer, Eoin: Artemis Fowl -serien
Dieckmann, Maijaliisa: Sagornas kung :
historien om Zacharias Topelius
Frantz, Eva: Hallonbacken
Hoffman, Yvonne: Tsarens galejor,
Fånge hos tsaren ELLER I kungens tjänst
Kalland, Ben: Vildfalken
Mazetti, Katarina: Kusinerna Karlsson -serien
Numers-Ekman, Katarina von: En annan Bea Bladh
Olsson, Sören: Bert-serien
Paver, Michelle: Vargbröder-serien
Snicket, Lemony: Syskonen baudelaires
olycksaliga liv -serien
Turtschaninoff, Maria: De ännu inte valda
Vikström-Jokela, Monica: Ellen annorlunda -serien
Zak, Monica: Pojken som levde med strutsar
ELLER en annan bok som du kommit överens om med
läraren.

DIKTER
•
•
•
•

•
•
•

Carpelan, Bo: Måla himlen. Vers för små och stora
Det har kommit en komet : nordiska dikter för barn
Eliot, T. S.: Cats - De knepiga katternas bok
Hellsing, Lennart: Hickori dickori docka : engelska
barnkammarrim om fåglar, katter, möss och andra
djur ELLER någon annan av Lennart Hellsings
versböcker
Poesi...Poeså : dikter för stora och små
Ruohonen, Laura: Smaskens damaskens
ELLER en annan bok som du kommit
överens om med läraren.

ENKELT OCH TUNT
•
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Hurme, Maija: Skuggorna
Höjer, Dan: Rysliga spökhistorier ELLER en annan
spökhistoria av Dan Höjer
Kinney, Jeff: Dagbok för alla mina fans -serien
Klingenberg, Malin: Alberta Ensten
och Uppfinnarkungen
Lindeberg, Minna: Snön över Azharia
ELLER När vi blev vuxna
Loe, Erlend: Kurt och fisken
Maddox, Jake: Allt för laget
McCall, Alexander: Akimbo-serien
Numers, Katrina von: Konrad och Kornelia
Parland, Stella: Delirium : romanen om en hund
Pere, Tuula: Mellan murarna ELLER Hallonröd
Russell, Rachel Renée: Nikkis dagbok -serien
Saint-Exupéry, Antoine de: Lille prinsen
Vuori, Sanna Sofia: Ägget
Våhlund, Elias: Handbok för superhjältar -serien
ELLER en annan bok som du kommit
överens om med läraren.

KLASSIKER
Välj en författare i listan och läs
någon av hens böcker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blyton, Enid
Carroll, Lewis
Dahl, Roald
Egner, Thorbjörn
Jansson, Tove
Kirkegaard, Ole Lund
Lindgren, Astrid
Sandman Lilius, Irmeli
ELLER en annan författare
som du kommit överens om
med läraren.

FAKTABÖCKER

(bibliotekssignum inom parentes):

• Caldwell, Stella: 100 kvinnor som gått till historien :
banbrytande kvinnor som format vår värld
• Ekberg, Peter: Tänk själv! : en inspirationsbok
för unga filosofer
• Förfärliga fakta -serien
• Gifford, Clive: Världens robotar
ELLER en annan bok om roboter
• Green, Jen: Insekter som bildar samhällen
• Hjärta & smärta : artiklar och insändare
i Kamratposten 1996-2000 (14.61)
• Kropp och knopp : artiklar och insändare
i Kamratposten 1989-1995 (14.61)
• Kunnas, Mauri: Hundarnas historiebok : Finland,
en del av Sverige ELLER någon annan bok om historia
• Känslor : artiklar och insändare
i Kamratposten 1983-1991 (17.3)
• Runnerström, Bengt Arne: Följ med till Mount Everest
• Rottböll, Grethe: Hallå? : tala, berätta, rappa (77.2)
• Stowell, Louie: Programmering för nybörjare med Python
(61.3) ELLER en annan bok om programmering
• ELLER en annan faktabok som du
kommit överens om med läraren.

SERIER
• Gahrton, Måns: någon Eva & AdamELLER Ett fall för agent Annorlunda -serie
Jansson, Lars: någon Mumintrollet -serie
Lööf, Jan: Jan Lööfs -serie
Morris: någon Lucky Luke -serie
Watterson, Bill: någon Kalle och Hobbe -serie
ELLER en annan serie som du kommit
överens om med läraren.
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