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Bibliotekets 
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- 
og kultursto�  til glede for Finnmarkens lesere.

Bobla» av Siri Pettersen
Siri Pettersen tok fantasyel-
skere med storm med 
trilogien Ravneringene, og 
den serien gjorde for alvor 
at jeg kunne si at jeg elsker 
fantasy! Bobla er skrevet for 
et noe yngre publikum, og 
jeg var spent på hvordan 
boka ville være. Det varte 
ikke lenge; 1-2-3 sider ut i boka og jeg var 
hekta. Leste til sent på kvelden, og kom for sent 
på jobb til kveldsvakta dagen etter. Fort gjort! 

Kine er en pre-teen som mange vil kjenne seg 
igjen i. Hun hater de fleste, særlig foreldrene og 
de kule gutta på skolen. Etter en katastrofe i 
svømmehallen, løper hun ut og finner en rar 
glasskule, med en bitteliten ekkel dukke inni. Hun 
tar den med hjem, og i løpet av natten blir den en 
stor boble, som hun kan gå inn i og ingen andre 
kan komme inn i. Perfekt! I tillegg kan hun styre 
den; hun kan fly over byen, ønske seg all verdens 
saker – og bobla leverer! Men hva gjør hun når 
ytterskallet på bobla tykner og hun må velge 
mellom å bli der for alltid, eller komme ut? Og hva 
er det med den rare og litt ekle dokka?

Sommersverdet av Rick Riordan
For en tid siden hadde vi to 
av Sommersverdet liggende 
fremme lett tilgjengelig for 
lesing hjemme hos oss; på 
sengekanten, ved 
spisebordet, i sofaen, i 
hånda mens man går fra 
en plass til en annen... 
både mor og datter har 
lest. Begge like begeistret!

Boka er første i serien Magnus Chase og 
gudene fra Åsgard, og skrevet av forfatteren av 
bøkene om Percy Jackson.  Den greske mytolo-
gien fra Percy, er byttet ut med norrøn mytologi 
og vi befinner oss i etterlivet. Vi blir med til 
Valhall, og flere andre verdener, klatrer i 
Yggdrasil, blir kjent med guder og andre 
vesener fra norrøn mytologi, får nye venner, blir 
jaget og satt på prøve. Det hele er ispedd en 
god dose lun humor. Jeg spurte 11-åringen om 
det var greit at jeg skrev at hun også likte boka, 
siden det skulle inn i avisa. Hun insisterte på å få 
skrive hva hun syns om den. Og her er det, send 
i SMS til undertegnede: «Sommersverdet er en 
av de beste bøkene jeg har lest. Jeg liker flere av 
bøkene til forfatteren Rick Riordan! Spennin-
gen holder hele veien.»

Mulysses av Øyvind Torseter
Noen av dere har 
kanskje allerede 
lest om Mulegut-
ten, i en smått 
surrealistisk 
historie løselig 
basert på 
eventyret Risen 
som ikke hadde noe hjerte på seg, eller 
kanskje ikke. Uansett, - Mulegutten er tilbake, 
han har flytta til byen, men det går ikke så bra.

Vi møter vår (anti)helt på en heller dårlig dag: 
han får sparken som frisør – han gjør en elendig 
jobb – og når han skal hjem, får han beskjed om 
at huset han bor i skal rives og alle tingene hans 
er flyttet til en konteiner og kan hentes ut for 
70.000,- kroner. Han gjør det eneste fornuftige 
han kan komme på: han går på havnekneipa. 
Der møter han en eksentrisk eventyrer på jakt 
etter øyet til et sjøuhyre og som søker etter en 
førstereisgutt og frister med lønn på nettopp 
70.000,- Mulegutten drar til sjøs.

Mulysses er lek med den maritime sjanger og 
en kommentar til det storslagne eventyret til 
sjøs, en antiheltefortelling med underfundig og 
til tider absurd humor. 

Sunniva KnutSen og  
anne Kjeilen thuv
Rådgivere ved Finnmark fylkesbibliotek

Nå er det snart sommer og ferietid, og 
for mange betyr det at de endelig har 
tid til å lese. Kanskje hører man på lyd-
bok i bilen mens man kjører gjennom 
Sverige, leser en spennende krim på 
stranda i Syden eller nyter poesi på 
platten på hytta? 

Ferie betyr ikke nødvendigvis lesetid 
for alle. Hver høst opplever lærere at barn 
kommer tilbake på skolen med dårligere 
leseferdigheter enn de hadde før som-
merferien. Leseferdigheter er ferskvare, 
og må holdes ved like. Også i ferien.

Bibliotekene tar ansvar
Det finnes mange lesekampanjer som 
motiverer barn (eller voksne) til å lese 
bøker. Mengdetrening gir resultater, 
og leseglede. Bibliotekene i Finnmark 
har derfor i flere år vært med på Som-
merles.no – for å motivere barn til å 
lese mange bøker i sommerferien. Den 
mest ivrige deltakeren i Finnmark i 
2017 leste 224 bøker! Gjennomsnittet 
lå på 12 bøker for de 1055 deltakerne – 
noe som er ganske imponerende. 

Noen trenger ekstra motivasjon for å 
lese, og vi på bibliotekene ønsker at 
alle barn skal oppleve det vi kaller le-
seglede. «Gleden av å lese» kan romme 
mye, og vi vil gjerne inkludere gleden 
av å mestre lesing i begrepet. Lesegle-
de kommer sjelden av seg selv, den må 
stimuleres. En må tidlig krøkes, sies 
det. Fra man er barn etableres viktige 

vaner og ferdigheter. Å lese godt er  
en viktig forutsetning for å klare seg i 
skole og samfunn. For at elever skal 
slippe opplevelsen av å starte på nytt 
etter en lang sommerferie, er det fak-
tisk viktig at de leser jevnt gjennom 
sommeren. 

Lesegleden blir kanskje enda bedre 
av å deles med andre. Å lese bøker 
sammen med noen, bli lest for eller lese 
høyt for andre er en koselig aktivitet, 
som gjerne hører sommeren til.

Sommerles
Sommerles.no er en nasjonale lesekam-
panje. Fra 1. juni til 31. august kan alle 
barn på barneskolene, også de som be-
gynner på skolen til høsten og de som 
går ut fra syvende, delta på Sommerles. 

Lesekampanjen har som mål å bidra 
til økt leseaktivitet om sommeren, og 
har tatt utgangspunkt i hva som fenger 
og motiverer barn. Mye av Sommerles 
skjer på nettsiden, som har mange ele-
menter av såkalt gamification eller spil-
lifisering. For hver registrerte side får 
deltakerne XP (experience points), og 
etter hvert som de får XP går de opp i 
level. Underveis får de trofeer for ting 
de har oppnådd eller gjort, f.eks. å lese 
tre spennende bøker eller å ha lest et 
gitt antall sider.

Barna registrerer bøkene de leser i 
kampanjeperioden. Dette inkluderer 
både bøker de leser helt selv, sammen 
med noen eller som noen leser høyt for 
dem, og lydbøker.

Sommerles oppfordrer deltakerne til 
å gå på biblioteket. Kodeord og premier 

må hentes der. Kodeordene gir XP, 
mens de små premiene på level 10, 20 
og 30 kommer i tillegg til troféene inne 
på nettsiden. 

Kommuner med sommerstengte bi-
bliotek gir ut premier når de åpner igjen 
– eller man kan besøke bibliotek i andre 
kommuner i nesten hele Norge og få 
premier og kodeord der. 

Eksklusiv Sommerlesfortelling 
Mange vil kjenne igjen karakterene og 
universet i den eksklusive Sommerles-
fortellingen av Mari Moen Holsve. As-
bjørn og Astrid i verdensrommet er en 
frittstående oppfølger til de tre foregå-
ende års Sommerlesfortellinger. Denne 
gangen har Loke stjålet kunnskapen 
om verdensrommet fra menneskene. 
Hva skjer på jorda når denne kunnska-
pen forsvinner? Astrid og Asbjørn må 
samle inn kunnskapen ved å reise i tid 
og (verdens)rom, for å redde verden fra 
krig. Hver uke blir et nytt kapittel gjort 
tilgjengelig. Sommerlesfortellingen 
kan leses på bokmål, nynorsk og nord-
samisk, eller høres som lydbok. 

I år er nivået av gamification økt med 
et nytt spill hvor man får være Asbjørn 
eller Astrid og svare på spørsmål fra 
Sommerlesfortellingen. Svarer man 
rett får man trofeer og XP.

Lån bøker på biblioteket!
God sommer(les)!

I bibliotekene i Finnmark er det tusenvis 
av bøker å lese. I spalten til venstre  an-
befaler barnebibliotekar Anita Steigre 
fra Hammerfest bibliotek noen av dem.

Sommerles  
gir leseglede!

lodd: Bibliotekar Lisa Finnøy Ugelvik ved Sør-Varanger bibliotek deler ut lodd til spente barn på fjorårets Sommerlesavslutning.


