
 

 

 

Här är de 37 författare som medverkar i vårens omgång av Läsning Pågår Stockholm, 
för årskurs 5.  
Presentationerna innehåller rekommenderad läsning inför författarbesöket. För 
kommunala skolor lånas böcker ut, per automatik vid bokning, i gruppuppsättning 
(minst 10 exemplar) från Mediotekets cirkulationsbibliotek.  
 

 

 

 

 

P ä r   S a h l i n                                                  i 

Under mina författarbesök vill jag inspirera eleverna till vidare läsning och till eget skrivande. Jag ser besöket som en 

trestegsraket. I det första steget får elevernas frågor styra. Det blir alltid spännande samtal om skrivprocesser, skrividéer, 

litteratur och läsning.  

I det andra steget visar jag, med utgångspunkt från någon av mina böcker, hur man med hjälp av den dramatiska kurvan kan 

berätta en underhållande och spännande historia. Min förhoppning är att eleverna får tankar, tips och idéer till sitt eget läsande 

och skrivande.  

Avslutningsvis kan jag göra en eller ett par kreativa övningar tillsammans med eleverna.  

Bra är om eleverna har läst I väntan på mitt ovanliga liv, Solhjärtats hemlighet eller någon annan av mina böcker (högt eller på 

egen hand) före besöket samt förberett frågor.  

På Medioteket: I väntan på mitt ovanliga liv / Solhjärtats hemlighet 



S o f i a   N o r d i n                                             i 

Jag har alltid gillat ord och böcker och att skriva, och vid det här laget har jag gett ut 25 böcker. Jag gillar också att få i gång 

andra att skriva – det är nästan ännu roligare än att skriva själv. Särskilt om jag får i gång dem som ropar ”jag hatar att skriva” 

när jag kliver in i klassrummet! 

Så när jag gör skolbesök håller jag gärna i skrivövningar, med fokus på att komma i gång och övervinna prestationsångest. 

Naturligtvis kan jag också svara på frågor och diskutera texten som klassen läst. 

På Medioteket: Äventyrsveckan / Snöstormen 

D a n   H ö j e r                                                     i 

Det blir fart och fläkt när jag hälsar på. Och sång. Och mycket skratt. Eleverna får själva medverka till en timme som gör dem 

både läs- och skrivsugna. Jag pratar om fantasi och hur enkelt det är att skriva böcker. De får massor av skrivtips. Och så 

svarar jag på hur många frågor som helst. 

På Medioteket: Gruvans hemlighet / Stora spökboken  

M å r t e n   S a n d é n                                        i 

Jag berättar om mina böcker, om skrivande och läsande i allmänhet. Beroende på klassens läsnivå kan det handla om allt från 

stilistiska frågor och dramaturgi till varför man över huvud taget ska läsa böcker. Så långt det är möjligt brukar jag låta klassens 

frågor styra samtalet, eftersom jag märkt att det ökar engagemanget. 

Blir det tid över läser jag gärna högt en stund. 

På Medioteket: Dockspelare 



 

Å s a   A n d e r b e r g   S t r o l l o                    i 

I mina nya böcker varvas spänning med humor och relationer så att det aldrig blir för läskigt. Novellsamlingen Iskalla 

skuggor består av 11 korta och moderna skräckhistorier, så kallade "urban legends" varvat med lika många super-korta 

noveller. Jag har skrivit den tillsammans med Andreas Palmaer, och i höstas kom uppföljaren 2039 - framtidshistorier för 

orädda. I boken Svart sommar (också skräck) får man veta om hur det var i Sverige för hundra år sedan. Den har också en 

fristående fortsättning, Varm vinter, för den som vill läsa mer. 

När jag kommer ut till klassen pratar vi om att skriva spänning med en början, mitt och slut, och vad som är bra karaktärer i en 

skräckhistoria. Vi skriver och berättar kort för varandra med fokus på struktur och överraskande vändpunkter. Och så pratar vi 

om läsning och hur det skiljer sig från TV och film som jag också jobbar med. 

På Medioteket: Svart sommar / Iskalla skuggor 

 

 

 

E l i n   L i n d e l l                                               i 

Under mitt besök berättar jag – med bilder och humor – om min inte så raka väg till författaryrket. Jag visar också, i 

tecknad serie-format (jag är både författare och illustratör), steg för steg hur det går till från idé till färdig bok. Och så diskuterar 

jag läsning och böcker tillsammans med eleverna förstås. Mina böcker berör vardagsnära teman som kompisar, fördomar, 

ryktesspridning och orättvisor. Det brukar finnas mycket att prata om! 

Förbered eleverna genom att läsa Den där Jonny Jonsson-Johnson (gärna högt). För de som vill läsa vidare heter 

fortsättningen Kom igen, Jonny! 

På Medioteket: Den där Jonny Jonsson-Johnson 

 



 

M i a   Ö s t r ö m                                                 i 

Hur skriver man läskigt och spännande? Och varför kan det vara härligt att bli rädd? Under besöket berättar jag om det med 

boken Dödsbo som utgångspunkt. Jag berättar hur jag tänkte när jag skrev boken och ger mina bästa tips på hur man skriver 

så att läsaren får gåshud. Målet är att få eleverna att förstå att de själva bär på egna berättelser, och att det är lika spännande 

att skriva som att läsa. På slutet hittar vi tillsammans på en början på en riktigt läskig spökhistoria. Och så svarar jag på alla 

möjliga frågor förstås. Allra bäst blir det om eleverna har läst Dödsbo före besöket och förberett frågor som vi kan prata om.   

På Medioteket: Dödsbo  

 

 

 

K a l l e   H o l m q v i s t                                     i 

Jag skriver om historia och märkliga händelser förr i tiden, både för barn och vuxna. Mest i böcker, men även i Aftonbladet och 

Kamratposten. Jag arbetar som guide på museum och skriver läroböcker också.  

Min bok Det går en mördare lös är en roman som utspelar sig på 1700-talet. Två pojkar hittar en död gubbe nere vid brunnen. 

Vem har mördat honom och varför? Samtidigt håller den svenska stormakten på att falla samman. Kriget närmar sig. Snart 

kanske de måste fly från sina hem. 

På skolbesök berättar jag om mina böcker och om hur det var förr, till exempel om krig på stormaktstiden, häxprocesser, 

tomtar, halshuggningar, Stockholms blodbad eller något annat som eleverna vill veta. Man kan säga mycket om Sveriges 

historia – men inte att den är tråkig. Den är fylld av hemska, konstiga och spännande saker.  

Jag kan även prata om att skriva. Hur kan man ta hjälp av verkliga händelser i historien, eller sitt eget liv, när man skriver 

påhittade berättelser? 

Jag kan göra digitala visningar också, om ni föredrar det. 

På Medioteket: Det går en mördare lös 

 



 

G u d r u n   W e s s n e r t                                  i 

Det är klassen framför mig som avgör hur författarbesöket blir. Vad man har läst och vilka frågor som eleverna ställer. Jag 

berättar om mitt skrivande, hur jag tänker och planerar när jag ska skriva en berättelse med historiska inslag. Frågor att 

diskutera är t ex "Kan historia vara roligt?", "Kan man blanda historia och fiktion?"  

samt "Finns det någon spännande historia knuten till platsen där jag bor?". 

Spetshäxan är en äventyrsberättelse med verklighetsbakgrund i 1700-talets Stockholm, Enhörningens gåta har med 

medeltidens riddarväsen att göra och Spindelbarnen är delvis en fantasy med en magisk räv och en ondskefull spindel. Men 

huvudpersonerna i alla tre böckerna är föräldralösa och övergivna barn. De handlar också om barnarbete, längtan efter ett hem 

och stark vänskap mellan barn. 

På Medioteket: Spetshäxan / Spindelbarnen / Enhörningens gåta 

 

 

 

 

 

 

P e r n i l l a   G e s é n                                        i 

Kan vem som helst bli författare? Nej, inte om du är en dålig lögnare eller om du är för sträng mot dig själv. Men det kan vara 

roligt att skriva! När du gör det för din egen skull och hittar ett ämne du tycker om. Jag berättar om hur jag blev författare trots 

att jag hade läs- och skrivsvårigheter och om en lärare som räddade mig. Jag delar med mig av mina bästa tips och knep för att 

skriva en berättelse. Jag svarar på frågor och om det finns tid så avslutar vi med en rolig skrivlek. 

Arbetsmaterial till Hakims bok finns på Nypon Förlag. Arbetsmaterial till Jennas första: Kontakta mig. 

På Medioteket: Hakims bok / Jennas första 

 



 

C a m i l l a   L a g e r q v i s t                             i 

Hur får man idéer till en bok? Kan en tidningsnotis, ett gammalt fotografi eller något en äldre person berättar bli en bok? Svaret 

är ja! När jag är ute och träffar elever brukar jag prata om inspiration och hur man hittar idéer till en bok eller berättelse. 

Eftersom jag mest skriver historiska böcker så pratar jag också en del om research. Som hur man tar reda på hur det var att 

emigrera till Amerika i början av nittonhundratalet, hur barn med funktionshinder behandlades på fyrtio- och femtiotalet eller hur 

det var att vara med i motståndsrörelsen under andra världskriget. 

Jag brukar också prata om hur man kan planera sin bok eller berättelse så att den blir mer spännande och läsvärd. Dessutom 

får eleverna prova på att göra en skrivövning som de kan ha nytta av i sitt fortsatta skrivande.   

På Medioteket: Spetälskesjukhuset / Uppdraget 

 

 

 

 

 

K a j s a   G o r d a n                                           i 

Om klassen har läst Om jag får stanna har jag två alternativa upplägg: 

1. Jag använder hela lektionen till att visa bilder och prata med eleverna om flykt och vänskap, fantasi och verklighet, och om 

researchen jag gjorde innan jag skrev boken. 

2. Som ovan, fast nedkortat till hälften. Andra halvan av lektionen startar jag upp en skrivövning som handlar om dramaturgi och 

hur man får en berättelse att bli spännande. 

Har klassen läst någon annan av mina böcker kommer vi överens om upplägget. Jag är ute mycket i skolor runtom i Sverige 

och har många olika alternativ. 

På Medioteket: Om jag får stanna 

 



 

E l s i e   P e t r é n                                             i 

Tema: Deckare. Under mina författarbesök lockar jag in eleverna i en oemotståndlig värld av mysterier, spänning, ledtrådar, 

motiv och listiga lösningar. Eftersom jag själv tycker att det är så roligt att hitta på – och lösa – deckarmysterier märker jag att 

det smittar av sig på de allra flesta. Förutom att inspirera till läsning och till eget skrivande svarar jag mer än gärna på elevernas 

frågor.  

På Medioteket: Mysteriet i Skuggmyra / Zäta och det dolda brottet 
 

 

 

 

 

 

 

 

I n g r i d   O l s s o n                                          i 

Jag har skrivit ett tjugotal böcker för barn och unga. Näst efter att själv skriva är författarbesöken bland det roligaste och 

viktigaste jag vet! De bästa stunderna är jag lyckas inspirera elever som har ett motstånd mot att läsa och skriva. På mina 

författarbesök utgår jag från mina böcker. Flera av dem handlar om allvarliga ämnen som mobbning, ensamhet eller att hamna i 

kläm mellan skilda föräldrar. Jag berättar hur jag blev författare och varför jag älskar ord. Och jag pratar gärna om hur jag 

skriver. Jag gillar det enkla, att skriva om svåra saker på ett enkelt sätt. Berätta under ytan och mellan raderna. I maj släpper 

jag en ny bok för åldersgruppen, En äkta ljugis. Jag har en lärarexamen i svenska som andraspråk och träffar gärna elever som 

har annat modersmål än svenska.   

På Medioteket: Långt ifrån cool / Blink, blink med stjärnan  

 



 

F i n n   Z e t t e r h o l m                                    i 

Jag tar eleverna med på en svindlande resa med Lydia i tid och rum. Vi pratar om orden som gör att man hamnar rakt i 

berättelsen, om att hitta språket så alla sinnen är med och jag lär ut mina hemliga författarknep och skrivtips. Fantasin är 

granne med verkligheten och när vi skriver kan vi kliva rakt in i vårt eget äventyr. Jag visar tavlor och pratar med barnen om hur 

Lydia får bo hemma hos Rembrandt, blir kompis med Monalisa, jagas av skurkar i Degas Paris, och målar sina drömmar med 

Salvador Dalí. Programmet passar bra för skapande både i svenska och i bild. 

På Medioteket: Lydias hemlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i l i p   L i n d k v i s t                                        i 

I Bläckfiskarnas dal dyker trettonåriga Ostara ner på ett spännande äventyr till havets djupaste botten för att leta efter sin 

försvunna mamma. Det är en rolig och mystisk berättelse om vänskap, övergivenhet och sökandet efter en plats där man kan 

känna sig hemma. Andra viktiga teman i boken är vår ömtåliga natur, och de konflikter som kan uppstå när varelser från två helt 

olika världar inte förstår sig på varandra.                                                                                                                                  

Under författarbesöket berättar jag om hur berättelsen kom till, från den första idén till det färdiga manuset, och hur det gick till 

att bli publicerad för första gången. Till min hjälp har jag foton och teckningar som jag ritade under skrivandets gång. 

På Medioteket: Bläckfiskarnas dal 

 



 

M å n s   G a h r t o n                                          i 

Det kan och ska vara roligt att lära sig saker! Jag har sedan debuten 1986 försökt skriva kul, fantasieggande och 

tankeväckande underhållning för unga i alla åldrar. Jag har skrivit långt över 100 böcker; kapitelböcker, bilderböcker och 

tecknade serier. Jag har även skrivit manus till två julkalendrar för teve och en för radio, till tre andra teveserier och till fyra 

långfilmer – den fjärde, Eva & Adam, hade biopremiär hösten 2021. Jag har hela tiden besökt många skolor (kontakten med 

dem jag skriver om och för är så oändligt viktig) och jag berättar gärna om känslor och kärlek. Mina mest kända bokserier 

heter Eva & Adam, Hotell Gyllene knorren, Livet enligt Rosa samt Fotbollstvillingarna. 

Med mina besök i skolor vill jag inspirera till både eget läsande och skrivande – och på ett roligt sätt lära ut det jag kan. Jag 

läser, ritar, underhåller och kanske startar upp läs- och skrivprojekt och besöker helst mellan- och lågstadiet. Jag gör även 

digitala besök. 

På Medioteket: Livet enligt Rosa och en kille som heter Ville / Eva & Adam: Huvudet fullt av dig (och mig)  

 

 

 

 

 

A n n – C h r i s t i n e   M a g n u s s o n            i 

Elever har egentligen en massa kunskap om berättarstrukturer utan att veta om det! Detta genom sitt film/Tv-tittande (och 

läsande). Den kunskapen plockar jag fram. Jag guidar de sedan genom ett par enkla skrivövningar. Eleverna brukar bli 

överraskade över hur pass lätt det kan vara och hur mycket de får gjort under lektionen. Jag läser alltid högt från några av 

deras egna texter. Anonymt, det är texten och inte avsändaren som är viktig här. Genom lyssning lär de sig massor.  

På Medioteket: Ingen ser dig 



 

A n n i k a   W i d h o l m                                     i 

Jag berättar om arkeologiska barnboksdeckarna Stenkistan och Stenhusets hemlighet, hur jag får idéerna till mina böcker och 

hur det går till att skriva ett manus – från idé till att skapa karaktärer, miljöbeskrivningar och bygga upp dramaturgin. Jag brukar 

även göra kreativa och inkluderande gestaltningsövningar och ge tips på hur man skriver så att det blir riktigt spännande. 

Eleverna får gärna ställa frågor!  

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

exempelvis ha ett särskilt tema eller utformas mer som en skrivarworkshop. För de lärare som vill förbereda klassen finns det 

en lärarhandledning till Stenkistan som laddas ner kostnadsfritt från min hemsida: annikawidholm.com. 

På Medioteket: Stenkistan / Stenhusets hemlighet  

 

 

 

A n n i k a   B i l l b e r g                                     i 

Min dröm om att skriva barnböcker föddes i mellanstadiet, tack vare mycket stöd och uppmuntran av min lärare. Kanske vill jag 

skriva just för barn, för att jag själv var barn när min dröm föddes? 

I klassrummet är mitt mål att inspirera, väcka drömmar och att hitta vägar till nya berättelser tillsammans med eleverna. Jag 

berättar om serien Mysterierna i Sörbodane och framförallt den första delen i serien Dagboken i ödehuset. Emma och Carl-

Fredrik, bokens huvudkaraktärer, råkar ut för olika saker i de här historierna som får dem att må på olika sätt. De blir ledsna, 

arga, rädda, bubbligt glada och kanske till och med förälskade. Våra skrivövningar handlar om gestaltning. Hur kan man 

beskriva en känsla i ord? Och hur kan man skriva om platser vi känner väl och ändå göra dem läskiga eller spännande? 

På Medioteket: Dagboken i ödehuset   

 



 

M a r i a   F r e n s b o r g                                   i 

Hur blir man författare? Vad kan man skriva om, egentligen? Elevernas frågor brukar leda till spännande diskussioner. Under 

besöket bjuder jag på bästa skrivknepen och visar hur man bygger en historia. Ett av mina mål är att få eleverna att förstå att 

alla bär på berättelser. Och att text är roligt! Ofta gör jag en kort övning tillsammans med eleverna, där fokus ligger på att gå i 

mål och få till ett bra slut.  

Jag pratar gärna humor, med avstamp i bokserien om 13-åriga antihjälten Morris Mohlin: Varför skrattar vi när Morris kör på en 

katt med sin elcykel? Eller när han råkar spräcka sin mobil mot klinkergolvet? Morris Mohlin på iskallt uppdrag fångar även 

motvilliga läsare och brukar jämföras med Dagbok för alla mina fans.  

IRL – Ilskan. Rädslan. Löftet erbjuder en mer finstämd ingång. Den handlar om 12-åriga Josef, vars pappa ligger i koma på 

sjukhuset. Här blandas Minecraft med Descartes i en filosofisk mellanåldersbok om skuld, dataspel, förlåtelse och vänskap. 

Själv är jag lärare i botten, så jag är van vid att hantera myror i brallan och annat som kan hända i ett klassrum.   

På Medioteket: Ilskan, rädslan, löftet: IRL / Morris Mohlin på iskallt uppdrag 

 

 

L e n a   O l l m a r k                                           i 

Spökhistorier kan göra dig smart. De lär oss kritiskt tänkande, väcker empati och är perfekta som skrivövningar. De får oss att 

skrika och skratta, väcker känslor och lockar fram idéer om rysligheter, intressanta huvudpersoner och miljöer. Jag försöker 

använda berättelser för att förklara hur en historia byggs upp och varför man bör känna sina spöken lika väl som sina bästa 

vänner. Hur inleder man en historia riktigt spännande – och vad är egentligen ett bra slut? Dessutom vill jag prata om vad 

rädsla gör med oss människor – på gott och ont – och om hur världen omkring oss utnyttjar våra rädslor för att påverka oss. Jag 

avslutar alltid med en spökhistoria. Om alla inblandade är intresserade av detta får eleverna efter mitt besök skriva spökhistorier 

som jag läser och returnerar med tankar och kommentarer. 

På Medioteket: Inmurade / Spökskeppet Vallona 

 



 

Å s a   R o s é n                                                   i 

Fantasy, äventyr och magiska väsen. I Väktarinnan som är den första delen i trilogin Viskornas dal, kommer Iza till en liten by i 

Tornedalen. I dalen finns väsen, viskor, som har väntat på att Iza ska komma, de ser henne som sin väktarinna. Ingen hade 

förberett henne på uppgiften. I Viskornas dal blandas vardagslivet som nyinflyttad med en parallell värld av väsen och uråldrig 

magi. Iza får ansvaret för en bok som är skriven på minoritetsspråket meänkieli. Alla väsen är inte snälla och hur ska hon få 

familjen att förstå hotet de står inför.  

Jag skriver och illustrerar Fantasy från Tornedalen där jag är född och uppvuxen.  

På mina författarbesök berättar jag om Viskornas dal och Tornedalen. Jag inspirerar till att skapa egna spännande och magiska 

Fantasy-äventyr i ord och bild.  

På Medioteket: Väktarinnan 

 

J o h a n n a   L i n d b ä c k                                i 

Mina böcker handlar om relationer, det mest spännande ämnet som finns för man kommer ju aldrig ifrån dem. 

Alla människor funderar på kompisar och familj, och ibland kanske någon man är intresserad av. Sånt älskar jag att skriva om, 

och det finns garanterat saker att diskutera. 

Under ett författarbesök har jag två olika upplägg. Om klassen har hunnit läsa en bok innan brukar det bli jättebra att diskutera 

utifrån deras frågor. Hur skriver man, hur ska man tänka kring dramaturgi och karaktärer och sånt, hur blev jag författare, vad är 

kul och svårt. 

Om man inte har hunnit läsa kan vi göra en skrivworkshop där även de mest motvilliga brukar komma igång. Då brukar det bli 

lite tid i slutet för frågor, men mest fokus ligger på att skriva själv. Övningen går väldigt lätt att bygga ut, så man kan spinna 

vidare efter lektionen om man vill och har tid.  

På Medioteket: Lite ihop / Jan Svensson / Kärlek, 11 berättelser för mellanstadiet (en av novellerna i antologi).  

 



 

P e r   B e r g                                                       i 

Tema: skräck och spänning. Hur skriver man en berättelse? Hur skriver man skräck? Och vad gör en författare hela dagarna? 

Under mitt besök berättar jag om mitt skrivande och tillkomsten av mina böcker. Tillsammans med barnen kikar vi på vad en 

berättelse innehåller och gör enklare skrivövningar. Jag ger även goda tips på hur man skriver skräck och spänning. Med min 

bakgrund som barn- och ungdomsbibliotekarie har jag 15 års erfarenhet av att inspirera till läsning. Med humor och olika 

ingångar såsom spel och film öppnar jag dörrarna till böckernas magi. Och såklart svarar jag på alla tänkbara frågor som 

barnen kan ha.  

På Medioteket: Spökbrädet 

 

 

 

 

 

 

A n n e l i e   D r e w s e n                                  i 

Böckerna om Amina handlar om friidrott, vänskap och om att vara ny i Sverige. Jag kommer gärna till klasser med nyanlända 

elever eller särskolan för att berätta om mitt arbete som författare och om mina böcker samt svarar på elevernas frågor. Jag 

brukar också läsa ett stycke högt. Om det finns andra önskemål så tar jag givetvis hänsyn till dem. 

Under besöket brukar jag även nämna några andra av mina böcker, som den lättlästa Fakta om mens eller Astrid Lindgren – ett 

liv. Särskilt mensboken brukar vara populär på mellanstadiet. 

Flera av mina böcker finns översatta till andra språk och två av Amina-böckerna lyssna på i UR:s serie Sluka svenska. 

På Medioteket: Spring, Amina! / Kom igen, Amina!  

 



 

A b b e   W a h l q u i s t                                   i 

Humor och relationer. Våra böcker (ja, ni får min medförfattare, syrran Maria Hammar, på köpet) handlar om Otto som flyttar 

och hamnar i en helt ny miljö. Otto som är en specivanlig tjej får fullt upp att hantera nya och okända situationer, för att inte tala 

om alla nya relationer. Våra böcker handlar bland annat om att kunna vara i ett sammanhang, utan att göra avkall på sina 

värderingar. Hur går man vidare när man själv upplever att man gjort bort sig totalt? 

Om klassen har läst boken brukar det bli toppen att diskutera utifrån deras frågor. Hur skriver vi, hur kommer karaktärerna till 

och hur lägger man upp historien? Hur fungerar det att skriva två stycken tillsammans?  Har klassen inte läst kan vi hålla i en 

skrivworkshop och ge tips om exempelvis ”Power Point-historier”. Passar alla, både de som gillar att skriva och de som är 

ovana. Vi anpassar oss efter önskemål och kan även ge fler förslag på passande upplägg. 

På Medioteket: Rutiga byxor funkar inte här  

 

 

 

 

D o u g l a s   F o l e y                                         i 

Min egen erfarenhet från klassbesöken är att det är bra om klassen har läst någon av mina böcker. Jag är väldigt mån om att 

mötet ska vara en spännande upplevelse, att barnen ska erfara att läsning är både roligt och givande. Jag brukar beskriva lite 

om min bakgrund och om min tid som bibliotekarie i förorten Alby, innan jag berättar om varför jag började skriva Habib-

böckerna.  

Det viktigaste är ändå mötet med klassen. Det brukar alltid uppstå engagerande dialoger och det är i de samtalen som besöket 

blir till en upplevelse både för barnen, läraren och inte minst för mig. 

På Medioteket: Habib – meningen med livet  

 



 

M a r i e   H a m m a r                                      i 

Humor och relationer. Våra böcker (ja, ni får min medförfattare, syrran Abbe Wahlquist, på köpet) handlar om Otto som flyttar 

och hamnar i en helt ny miljö. Otto som är en specivanlig tjej får fullt upp att hantera nya och okända situationer, för att inte tala 

om alla nya relationer. Våra böcker handlar bland annat om att kunna vara i ett sammanhang, utan att göra avkall på sina 

värderingar. Hur går man vidare när man själv upplever att man gjort bort sig totalt? 

Om klassen har läst boken brukar det bli toppen att diskutera utifrån deras frågor. Hur skriver vi, hur kommer karaktärerna till 

och hur lägger man upp historien? Hur fungerar det att skriva två stycken tillsammans?  Har klassen inte läst kan vi hålla i en 

skrivworkshop och ge tips om exempelvis ”Power Point-historier”. Passar alla, både de som gillar att skriva och de som är 

ovana. Vi anpassar oss efter önskemål och kan även ge fler förslag på passande upplägg. 

På Medioteket: Rutiga byxor funkar inte här  

 

 

P e i m a n e h   M o l l a z e h i                          i 

Jag är kvinna, baloch och sunnimuslim född och uppvuxen i ett land där allt detta är fel och farligt. Jag berättar om hur böckerna 

räddade mitt liv och varför sagorna och fantasierna behövs för alla åldrar, inte minst för barn och ungdomar. Det var böckerna 

som lärde mig att drömma stort och jag pratar om varför man ska ha stora drömmar och hur ska man våga följa sina drömmar. 

Eleverna får vara delaktiga och vi tillsammans kommer fram till vilka de bästa verktygen är för att kunna skriva böcker. Jag läser 

några sidor ur boken och sedan diskuterar hur jag lyckades bli svensk författare trots alla motgångarna. Vad jag gjorde rätt men 

också alla misstagen jag gjorde. 

Den riktiga solen handlar om Salman som får åka på en farlig resa till mitt hemland, hans föräldrars hemland och han växer 

otroligt mycket under resan. Boken vann barnradions bokpris 2021.  

På Medioteket: Den riktiga solen  

 



 

J o h a n   R u n d b e r g                                     i 

Under mitt besök pratar jag om de genrer jag skriver i, allt från pinsamma vardagsberättelser som Kärlekspizzan och Knockad 

Romeo, till Nattkorpen som är första delen i min nya trilogi om otäcka mysterier i historisk Stockholmsmiljö. Jag berättar även 

om hur jag kommer på mina karaktärer, som Movits från Midsommarkransen, och Mika från Allmänna barnhuset. Jag pratar 

också om de olika byggstenarna en bok består av, och varifrån mina idéer kommer. Jag gör även lättsamma skrivövningar där 

eleverna får hjälpa mig att komma på pinsamheter för framtida böcker. Klassen får gärna ha läst någon av mina böcker, som 

utgångspunkt för samtal och övningar.   

På Medioteket: Nattkorpen 

 

 

 

 

 

 

 

N i n a   I v a r s s o n                                          i 

Jag tycker om att träffa skolklasser, särskilt elever i mindre privilegierade områden. Samtalen innehåller alltid både humor och 

allvar. Jag bor själv i en förort och har arbetat på fritidsgården där sedan 2011. Det har inspirerat handlingen i boken Risulven, 

Risulven som tar upp teman som mobbing och ekonomisk utsatthet. 

Jag svarar på allt klassen vill veta och blandar skrivtips och övningar med diskussion. Hur kan man fortsätta kämpa när något 

är svårt? Vad fick mig att skriva klart boken Risulven, Risulven fast det tog nästan tio år? Vems berättelser räknas?  

Om klassen arbetar med boken innan besöket finns en gratis lärarhandledning som jag kan ordna åt er, med färdiga arbetsblad. 

På Medioteket: Risulven, Risulven 

 



 

C e c i l i a   R o j e k                                            i 

Målet med mina författarbesök är att ge elever och lärare en riktigt inspirerande och kreativ stund.  

Jag brukar börja med att berätta om hur spökmysteriet Poltergeisten kom till. Den första boken i serien Spöksyn. Hur jag tog 

inspiration från de märkliga lönnfack som fanns i huset där jag växte upp. Hur de många hundra år gamla stadspalats som 

gömmer sig i Gamla stans bebyggelse blev Stiernkranska huset. Och hur min gammelmormors gåva som synsk inspirerade 

mig till att ge huvudpersonen 12-åriga Tuva spöksyn. 

Vi pratar också om skrivprocessen och byggstenarna i en historia. Jag berättar om hur eleverna kan använda sina intressen 

som inspiration för att lära sig mer genom att läsa på och skriva om dem. Finns det tid, skapar vi en historia tillsammans. 

Spöksyn-serien handlar inte bara om spöken och legender, utan också om föräldrar som inte förstår, kompisar som sviker och 

hur det är att vara annorlunda. Här får eleverna utrymme att berätta om vad som händer i deras liv, om historier som de själva 

skriver på och om drömmar i stort. Det brukar leda till riktigt fina samtal. 

På Medioteket: Poltergeisen 

 

K a t a r i n a   K u i c k                                        i 

Min senaste bok handlar om andra världskriget. Om Leningrads belägring, en bit historia som är förvånansvärt okänd utanför 

Ryssland. Jag läste själv en bok om detta som barn och har länge velat skriva på det ämnet. Så en dag under pandemi kom 

första kapitlet till mig. Och sen flöt det bara på. 

Under besöket berättar jag om min skrivprocess, om research och faktagranskning (som kan behövas även till skönlitterära 

böcker), om skrivflyt och svårigheter. Kanske också om mina andra böcker och om skrivande och läsande i stort. Upplägget 

anpassar jag efter skolans önskemål, men jag utgår gärna från elevernas frågor. Och slänger in en kort skrivövning om vi 

hinner det. 

Veras krig och Livsfarligt fiske kan ses som parallellböcker – båda tar i skönlitterär form med ett barn i centrum upp mindre 

kända skeenden under andra världskriget. 

På Medioteket: Veras krig / Livsfarligt fiske 



 

K e r s t i n   G a v a n d e r                                 i 

Jag är utbildad lärare och har skrivit sju böcker som alla lämpar sig för årskurs 5. De handlar om kärlek, vänskap, Europa, 

miljöfrågor och liknande saker. En av mina böcker, Fröken Europa, delades ut till landets alla femteklasser. Nu har jag skrivit en 

uppföljare som heter Världsklass. Den handlar om globala frågor som miljö, rättvisa och hållbar framtid, centrala områden i 

läroplanen. På mina skolbesök kan jag leda skrivuppgifter, värderingsövningar eller ge skriv- och lästips. Vad jag gör i just din 

klass beror på vad du som lärare, och förstås dina elever, önskar. Det är viktigt att ni har läst minst en av mina böcker för att 

besöket ska ge så stor utdelning som möjligt. Jag hoppas att vi ses! 

På Medioteket: Vinterkarusellen 

 

 

 

E m m a   A s k l i n g                                          i 

Jag berättar storyn om hur min första bok, Det övergivna huset, kom till. Det är en berättelse som brukar fånga elevernas 

uppmärksamhet väl, då den är inspirerad av min egen barndom som bland annat innehöll en speciell vänskap, mycket 

skrivande, fantasi och ett övergivet hus. Vi pratar om hur man kan hitta inspiration till en berättelse från verkligheten (miljöer, 

händelser etc) och sedan mixa ihop det med fantasi. 

Sedan berättar jag även lite om mina andra böcker. Eftersom jag skriver mycket vardagsrealism för mellanstadiet brukar det bli 

en hel del prat om det. Hur gör man för att skriva spännande i en genre som inte kännetecknas av spöken, övernaturlighet och 

annat? Därefter (och under tiden) svarar jag förstås på alla frågor eleverna har, om skrivande och hur det är att vara författare. 

Inför besöket är det bra om eleverna har läst någon av mina böcker samt förberett frågor. 

På Medioteket: Kompisar online / Ihop i smyg 


