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Utgangspunkt 1

Ein roman er ei lang forteljing som er ofte delt inn i kapittel. 
Den kan ha fleire handlingar og hovudpersonar. Hilde Hagerup har skreve tre bøker av 
Spøkelsene på Frostøy, 
Dette er den tredje boka. Ho har skreve bøker for barn, ungdom og vaksne. 
Ho bur på Nesodden men mann og to barn. 

Jens er hovudperson. Mora og faren til Jens er spøkelser. Til og med
bestevennen hans Wilma er eit spøkelse. Om sommaren ligg dei i dvale. 

Jens tilbringar sommarferien saman med bestevennane hans Finn 
og Gudmund. Brått blir Gudmund fanga av Den kalde vinden. 
Den kalde vinden feiar vekk sol og sommarvarme. 
Jens og Finn bestemmer seg for å redde Gudmund,
på vegen møter dei eit nyfødt spøkelse barn, som tar dei med inn i 

Frostøy skogen, der skjer det mykje rart.

Eg likte boka veldig godt fordi det er veldig spennande. Det er mykje fantasi 
og variasjonar.

Aschehoug



Utgangspunkt 2

”Boka starta veldig oppslukande”

”Boka slutta veldig overraskande” 

”Det er vendepunkt i boka, og ho er 
spennande” 

”Ho var vanskeleg å legge i frå seg. Eg trur denne boka er 
original”

Aschehoug



MÅL:

Bli meir medvitne på           

leseopplevinga
og

lesarhistoria si



Bokmelding 1

Tittel: Ny melding. Forfattar: Magnhild Bruheim

Boka hadde sjangeren: spennings roman.

Nokon av personane i denne boka er så dumme at det blir morosamt å lese.

Denne boka får deg nokon gongar til å bli redd, lei deg, og nokon gongar blir eg ekstremt 
forbanna på personane i boka.

Denne boka er vanskeleg å legge frå seg derfor gir eg ho terning kast

Samlaget



Bokmelding 2

«Eg er Marlen. Namnet mitt betyr visstnok "høy og sterk". Men ikkje er eg spesielt 
høy, og eg er langt frå sterk. Eg er som et grasstrå: Det legger seg ned når du 
tråkker på det. Først lenge etter at du har gått, vil eg prøve å reise meg.»

Slik startar denne fantastiske boka om Marlen sitt liv som plutseleg blir endra for 
resten av tida hennar.

…Det er ei setning i boka som på ein måte går igjennom boka:

"Med andre tider blir vi andre menneskjer."

Eg tenkjer at det på ein måte er sant. Du blir ikkje akkurat same personen når 
du blir pressa til å gjere noko dårleg, som når du kan velje om du vil.
Når eg las denne boka fekk eg ein følelse av at eg var der når det skjedde…

Cappelen Damm



Bokmelding 3

Jakten er ein truverdig spenningsroman med alvorlig tema. Kristensen skriv som om det er frå 

verkelegheita. Boka handlar om to tenåringar, Live og Eric, som er på jakt etter ein utpresser etter at venninna til 

Live, Hanna, har tatt sjølvmord pga. utpressing av nakenbilete. . Faren til Eric driv ei forretning som sel spionutstyr. 

Samtidig som dei jakte på utpressaren finn dei ut at dei er ikkje dei einaste som jakter på nokon. Og før dei veit ord av 

det har dei fått større problem.

Boka startar med eit utdrag frå Hanna si dagbok, som beskriv korleis ho har det. Det er eit bra 

virkemiddel fordi det kan beskrive korleis nokon ungdommar har det. Skriftspråket i boka er 

tilpassa ungdommar, noko eg tykkjer var bra.

Det blei bytta mykje på synsvinkel, noko som gjorde det vanskeleg å følgje med å lage bilde i 

hovudet. Som trekker litt ned. I tillegg er boka litt MAIN STREAM eller den typiske 

spenningsromanen. Finn dei ut kven utpressaren er? Men eg seier ikkje at den ikkje var bra. 

Dette er ein ungdomsbok for gut og jente egner seg best til ungdommar mellom 12-16. Boka er 

lettlest og krev ikkje så mykje tid. Eg vel å gi denne boka ein velfortent 5.

Cappelen Damm



Samtalar



Ny mal for bokmelding



Kva er ei spennande bok?

KJÆRLEIK

KRIM

PSYKOLOGI   



Skrivekurs med Foreningen !Les 

Bjarte Bakken frå Foreningen !Les



SLIPP HOLD

Første tanke: Æsj! Andre tanke: Fasinerande

Kva er smerte? Korleis følest det? Er det mogeleg å
få kontroll over den? Men viktigast av alt, kan ein tøyle
smerta? 

Boka var ikkje akkurat den mest spennande boka, men ho var interessant. Ho 
tok opp noko eg ikkje hadde peiling på kva var. Men likevel så var ikkje dette ei 
av dei beste bøkene eg har lese. Så viss eg skal nominere ho til U-prisen, blir 
det nok for orginalitet.

Ho får terningkast 4 av meg. 

Forts.

Mangschou



Denne leseopplevinga var noko for seg sjølv. Eg hadde 
ikkje lese om noko liknande før, så eg blei sjokka. Eg 
hadde eigentleg sett for meg at dette skulle vere ei 
kjærleiksbok, basert på kva eg såg på framsida. Og ja, 
det var jo kjærleik i ho, men det var ikkje det eg la mest 
merke til. Eg ville berre vite kva ho kom til å gjere, og 
om ho takla smerta. Rett og slett om ho let seg sjølv 
falle inn i smerta. 

forts.



Forfattaren har skildra personane veldig bra. Du blir skikkeleg 

kjend med Mari, og eg følte at eg var ho mens eg las.

Og du får ganske så fort vite at Torger ikkje er den rette for ho. 

Han er rett og slett for ”normal” for ho. Han er ikkje av den 

spontane typen, som August er, men heller ein kontrollerande 

type. Eg tok meg sjølv i å irritere meg over Torger, og det at ho 

ikkje slo opp med han.

Men på den andre sida var eg på vakt angåande August. Det var 

nokre gonger at eg trudde han lurte ho inn i ei felle, at han 

eigentleg ikkje var så snill likevel. 
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Liv Ese
Lærar ved Sagatun skule

Tlf: 57 69 47 77

Liv.Ese(a)balestrand.kommune.no


