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BØGER OG PODCAST OM NATUR 
FOR DE 6 - 12 ÅRIGE
I Roskilde Kommune er vi omgivet af en masse dejlig natur.  
På biblioteket har vi bøger med natur i. Her er forslag til bøger og 
en række podcast med fokus på naturen. 

NATUR(LIGE) BØGER TIL  
AT LÆSE SELV

Filskov, Karen: Skoven fra oven   
 
24 tekster om dyr, blomster, blade og naturens gang. Det 
specielle ved boget et at teksterne er sat op, så de ligner 
det, der bliver skrevet om. Fx er teksten om muldvarpen 
formet som en muldvarp. En meget anderledes bog fra 9 
år (7 år, hvis den læses højt af en voksen)

Fragola, Elvira: Et fantastisk forår i Mumleby 

Det er forår i Mumleby og veninderne Vera og Astrid 
finder på en masse sjove ting. De er med, når køerne 
lukkes ud på græs, de tapper birkesaft fra træerne og 
fejrer påsken. Hyggelig bog med aktiviteter og opskrifter 
til forårssysler. Bogen er en del af serie på fire om  
årstiderne i Mumleby. Bog fra 9 år (7 år, hvis den læses 
højt af en voksen)

Harild, Kirsten Sonne: På sporet 

Sivert fantaserer om at være på ekspeditioner i den 
barske natur. Hans forældre synes, at Sivert skal surfe på 
nettet og spille på sin computer. Heldigvis får Sivert lov 
til at begynde hos spejderne, og han kommer med på en 
lejrtur langt væk fra byen. Bogen har flotte illustrationer.
Bog fra 9 år



Lindgren, Astrid: Ronja Røverdatter 

Hvis du ikke har læst eller hørt historien om Ronja 
Røverdatter, så er det på tide. En uvejrsnat fødes to børn 
i to rivaliserende røverbander: Pigen Ronja og drengen 
Birk. Børnene bliver venner og forsøger at standse 
fjendskabet mellem de voksne. Alt dette foregår ude i 
en svensk skov.  
Bog fra 9 år (7 år, hvis den læses højt af en voksen)

Leine, Kim: Skovpigen Skærv 

En smuk, magisk og hård historie om skovpigen Skærv 
og hendes familie, der lever et liv i skoven i pagt med 
naturen. Da den onde fyrste tager Skærvs familie som 
slaver, må hun klare sig selv. Hvordan skal Skærv over-
leve, når vinteren er kold, og hun er ensom?  
Bogen er smukt illustreret, fra 10 år (7 år, hvis den 
læses højt af en voksen)

Lidbeck, Cecilia: De forsvundne 

Bogen er en psykologisk thriller. Den handler om ni 
børn, der er på lejrtur med deres lærer. Deres bus 
forulykker og læreren går efter hjælp sammen med to 
af eleverne. Resten af børnene må sammen kæmpe for 
deres overlevelse i den barske natur. Det bliver hårdt, og 
der opstår magtkampe mellem børnene. Bog fra 12 år



Ambrose, Jamie: Skoven (56.1) 
 
Bogen handler om hvilke typer skove, der findes, hvilke 
dyr og planter der lever i skoven, hvilke farer der kan 
opstå, f.eks. farlige dyr og skovbrande og meget andet. 
Bogen er fyldt med fotos i farver, faktabokse og forslag 
til aktiviteter i naturen. Andre bøger i serien handler om 
Vejret, Fugle og Stranden. Bog fra 10 år

Terkildsen, Finn: Vi udforsker stranden (56.1)  
 
I bogen kan man blive klogere på stranden og de dyr og 
planter, som lever i vandet og langs strandkanten. Der er 
også opgaver og forslag til små forsøg, så man selv kan 
udforske stranden. Så det er en bog, der er god at læse 
inden man tager på stranden, men også bagefterfor at 
blive klog på det man har set og fundet. Bog fra 10 år

BLIV KLOGERE PÅ NATUREN 

Bergenholtz, Björn: Lær at kende 25 blomster 
(57.6)  
 
Bogen beskriver 25 vilde blomster, som kan findes i den 
danske natur. Forfatteren har selv fint illustreret bogen. 
Bogen er en del af en serie, hvor man også kan blive 
klogere på 25 fisk, fugle og ting fundet på stranden.

Bog fra 9 år



Fragola, Elvira: Fuglene i min have (58.86)  
 
Smuk fagbog om fugle, der beskriver 20 af de mest 
almindelige danske fugle, der findes i haven, i parken 
og ude i naturen. Hver enkel fugls udseende og adfærd 
er beskrevet. Det er forfatteren selv, der har illustreret 
bogen fint og naturtro. 

Bog fra 10 år 

Klein, Sebastian: Ulven (58.93)  
 
Bogen indeholder fakta og historier fra virkeligheden om 
et af de mest diskuterede dyr i Danmark for tiden. Det 
er skrevet af Sebastian Klein, der bare kan det der med 
dyr. Der er mange andre bøger i serien, men mest om 
dyr i andre lande så som hajer, slanger og krokodiller. 
Bogen er let at læse.

Bog fra 8 år

På fisketur: faktabog for unge lystfiskere (79.97)  
 
Bogen gennemgår de mest populære fisk og deres 
levesteder. Den kommer også med tips og gode råd om 
at fiske, så man kan både lære noget som nybegynder 
og som erfaren lystfisker. Bogen er fuld af fotos af en 
masse fisk og det udstyr, som man skal bruge.

Bog fra 11 år.



I baghaven - insekternes Serengeti 
 
Her på opdagelse i græsplænens vilde slette hvor dyre-
rigets mest aktive arter - insekterne - vandrer, arbejder 
og slås

4 PODCAST MED  
NATURFORMIDLER 
ANDERS KOFOED

I baghaven - venner for livet

Her på opdagelse i baghavens krat og kroge, hvor der 
lever mange trofaste - pelsede og piggede - venner hvis 
man lader græsset og bedene stå

I byen - et overflødighedshorn af muligheder

Her på opdagelse i byens betonjungle og det mylder af 
liv, der findes dér - både på, over og under jorden

I skoven - stærke skovkammerater og rock and roll

Her på opdagelse i skoven - bl.a. om skovens mere 
livlige dyr, om træernes “wood world web” og de sorte 
geledder af frygtsomme myrer






