
 

...presenterar 2022 års litteraturspridare för Linköpings tredjeklassare  

Det här är de åtta författare som är med i Läsning Pågår 2022. Läs deras 

presentationer och välj minst tre alternativ. Vem som än besöker er är vi säkra på 

att ni gör ett bra val. 

 

 

          Annika Widholm 

Hur blir en bok riktigt spännande? Under ett skolbesök berättar jag om författaryrket och var jag fick 

idén till Spökspanarna och de andra böckerna i lättlästa spänningsserien Spanarna. I några enkla steg 

går jag igenom hur en historia byggs upp och avslutar med att göra en gestaltningsövning. Det blir 

massor av skrivtips och barnen får så klart gärna ställa frågor! Syftet med författarbesöket är att väcka 

läslust och inspirera eleverna att skriva egna historier.  

Innan besöket stämmer jag alltid av med skolan och anpassar föreläsningen efter eventuella önskemål. 

Författarsamtalet kan exempelvis ha ett särskilt tema eller utformas mer som en skrivarverkstad. För de 

lärare som vill förbereda klassen finns det lärarhandledningar till alla mina böcker som laddas ner 

kostnadsfritt från webbsidan: annikawidholm.com. 

Läsförslag: Spökspanarna, Zombiespanarna, Trollspanarna, Grottspanarna, Vampyrspanarna, 

Odjurspanarna, Ufospanarna och Stenkistan.  

 

 



 

          Andreas Palmaer 

Jag har skrivit om nästan allt, skräck, hamstrar, historia, framtiden, fotbollsfans, tevespel och sanna 

deckargåtor – och har flera upplägg på författarbesök i huvudet, men det är viktigt att inte bara stå och 

föreläsa, eleverna lär sig genom att själva delta. 

Genom att berätta historier och låta eleverna gissa om de är sanna eller falska så kommer jag in på både 

källkritik och dramaturgins grunder. Jag pratar också om aktuella och kommande böcker, som Gamers - 

Tappa kontrollen, den andra delen i en serie om tevespel och fotboll, och Jakten på Tutankhamun, en 

spännande faktabok som släpps lagom till hundraårsjubileet av faraons gravöppning. 

Om ni som lärare eller bibliotekarier vill att jag fokuserar extra på en särskild bok eller har önskemål om 

upplägg så är det bara att höra av er. Nån gång under besöket kommer jag alltid med förslag på 

skrivövningar som läraren kan göra efter att jag åkt. Tanken är att författarbesöket ska ge inspiration till 

fler lektioner. 

 

 

          Lena Arro 

Jag skriver för nöjes skull – mitt eget nöje och läsarens. Det ska vara roligt, spännande och lustfyllt att 

läsa. Mina senaste böcker handlar om konsulten Hemera Nattdotter och hennes praoelever Tore och 

Vendela. (Spökgymnasten, Glasskampen och Monsterbanan). Jag berättar gärna mer om dem, om 

Hemeras märkliga flygfarkost och om hennes husdjur Bistro som bor under sängen. 

Tidigare har jag skrivit en hel del spökhistorier, kanske vill någon höra en? Eller göra en liten 

skrivövning? Jag är öppen för förslag. 

 



 

          Lisen Adbåge 

Vad kommer idéerna till skrivande och berättande ifrån? Och varför är det så roligt? När det gäller mig 

själv handlar det alltid om intresse. Som liten var det mycket hästar. Jag var i stallet, red, läste om 

hästar, ritade hästar och blev liksom bra på det av bara farten, det var inte svårt - bara roligt! 

Idag skriver jag utifrån andra intressen, ofta vardagliga frågor som intresserar mig så som t.ex. 

rädslor (Koko och Bosse törs inte), makt (Dom som bestämmer), skogen (Furan) eller mer filosofiska 

tankar om varandet och livets gång (Samtidigt som & Livets ABC). Jag har också ett stort intresse för vers 

och ramsor, att hitta skrivlusten i att rimma! (Halsen rapar.. & Folk). 

Mina bilder är oftast färgstarka, träden kan vara lila och figurerna inte helt rakt av mänskliga till 

utseendet - varför då? Jo, för att i konsten finns egentligen inga regler, man får hitta på och rita och 

skriva hur man vill och det är det som är så härligt. Ingen kan göra fel! 

Vid skolbesök brukar jag berätta och visa hur jag jobbar fram en idé till en bok. Jag läser den högt, och 

eftersom jag också är tecknare visar jag hur jag gör en bild, från skiss till färdigt och hur lång tid det kan 

ta. Jag avsätter gärna en god stund åt eget bildskapande där vi utgår från den bok jag pratat kring 

och/eller lämnar kvar en uppgift till efter besöket. 

 

          Dan Höjer 

Jag gör en liten författarshow i ganska högt tempo, där eleverna får vara delaktiga på 

många sätt. Jag sjunger, spelar teater, ger skrivtips och svarar på hur många frågor 

som helst. Och jag hoppas att eleverna kommer fram till att det är ganska så enkelt att skriva en 

bok. Och kul att läsa, inte bara viktigt... 

 



 

          Petrus Dahlin 

Läs på egen risk, Skogens systrar, Kalle Skavank, Hjärtlös och Kurragömma är några av de över femtio 

böcker jag skrivit sedan debuten 2004. Och nu kommer Spökräddarna. Genomsnälla berättelser där 

huvudpersonerna inser att Spökena är utrotningshotade i dagens teknikorienterade samhälle. 

På ett författarbesök försöker jag engagera barnen till att själva skriva, därför berättar jag hur jag blev 

författare och hur jag jobbar. Tillsammans gör vi en miniberättelse och förhoppningsvis lämnar jag 

eleverna med skrivlust och ett sug att själva bli författare. 

 

 

 

          Emma Askling 

Under mina författarbesök brukar jag börja med att berätta hur det gick till när jag skrev min första bok 

och varför jag egentligen gjorde det. Det är en spännande berättelse som går tillbaka i min barndom och 

den brukar fängsla de flesta elever. Sedan brukar jag även kort berätta lite om mina andra böcker. 

Tillsammans tittar vi på omslag och funderar över vad det är som gör att en bok känns, och är, 

spännande att läsa. Om man har läst någon av böckerna gemensamt i klassen så pratar vi lite extra om 

just den boken.   

Målet med författarbesöket är förstås att inspirera och skapa både läs och skrivlust. Jag pratar också om 

hur bokidéer kan uppstå, om fantasi och verklighet, och hur man kan mixa de båda när man skriver. Vi 

pratar om hur man kan utveckla karaktärer och hur man skapar spänning i en berättelse. Och så får 

eleverna naturligtvis ställa alla frågor de kan komma på! 

 

 



 

          Jo Salmson 

Min mamma bär skulden till att böcker blivit min stora glädje. Uppkrupen i soffhörnet lyssnade jag till 

Narnia, Bilbo, Huset på prärien, Det blåser på månen… Så fort jag lärde mig läsa blev jag bokslukare. 

Numera har jag insett att det otroligt nog är ännu roligare att skriva. Jag har slutat mitt arbete som 

förläggare och förlagschef, för att istället bli författare på heltid. Drygt 30 böcker har det blivit. Innan jag 

hamnade i förlagsvärlden jobbade jag i flera år på skolorna i min hemstad Södertälje - både hela 

terminer och som timvikarie. Mötet med eleverna är något jag kan sakna alldeles förfärligt mycket. Så, 

författarbesöken kombinerar två saker jag älskar att göra! 

Och under besöken vill jag inspirera till både läsning och eget skrivande. Jag pratar om fantasi och fakta, 

om fantasy och realism. Och dessutom berättar jag kort om hur boken du håller i handen faktiskt blivit 

till. Är det svårt att bli författare? Jag har några bra tips! 


