
 
 
 
Författarpresentationer 2022 
Författarna i den här presentationen är alla medlemmar i Författarcentrum Öst och med i den 
femte upplagan av det här roliga förskolprojektet. Läs igenom deras texter, fundera på vem som 
skulle passa er förskola bäst. Skriv sedan in ert önskemål på anmälningsblanketten. Glöm inte att 
skriva in ett par alternativa författarval.  
 
 
 

 

Oskar Jonsson                                                       
Det är jag som skriver och ritar böckerna om näbbmusen Vips - skogens minsta äventyrare. Serien består av fyra böcker. 

Samlingsvolymen Stora boken om Vips kom ut våren 2022. Jag har också skrivit två av sagorna i barnradioprogrammet Tripp trapp 

träd. För mina böcker tilldelades jag 2021 Region Uppsalas kulturstipendium inom litteratur. Ända sedan jag var barn har jag känt 

en stor fascination inför djur och natur. Idag är det speciellt fågelintresset som leder mig ut i skog och mark. I mina böcker vill jag 

gärna förmedla något av det som en naturupplevelse kan innebära. 

Vips har sina saker med sig - mössa, vandringsstav, ryggsäck och gitarr. Bostaden är en hängmatta som knyts upp där det för 

tillfället passar bäst. Vips tar dagen som den kommer och är öppen för både intryck och nya möten i naturen. Så tänker jag att vi 

också kan göra när vi ses. Finns det en liten bit natur i närheten av er förskola? Då får ni berätta om vad man kan uppleva där. 

Eller så går vi dit tillsammans! Jag läser gärna en Vips-bok för er. Och så kan vi sjunga en bit, jag har en lika fin gitarr som Vips. 

Självklart tar jag intryck av era önskemål när aktiviteten ska planeras. Vi anpassar innehållet till åldersgruppen. 

Alla åldrar. Max antal barn: 18 

 

 



 

Ingrid Olsson                                                          
Jag är författare och har skrivit ett tjugotal böcker för barn och unga. De böcker som passar på förskolan är Åse och grodan och 

Åse lånar en hamster som jag gjort tillsammans med illustratören Charlotte Ramel. Vi har även gjort fyra böcker för de allra yngsta 

läsarna. Bibbi äter smörgås, Bibbi på promenad, Bibbi sparkar boll och Bibbi passar Lasse. Jag bestämmer! är ett samarbete med 

illustratören Anete Melece. 

Vid sidan av skrivandet har jag gjort författarbesök i skolan i över femton år och tröttnar aldrig på det. Att träffa unga läsare är bland 

det roligaste jag vet!  

Besök i förskolan är något nytt och spännande för mig. Jag brukar börja med att berätta hur jag gör när jag skriver och varför jag 

älskar ord. Det brukar komma en massa frågor. Barnens undringar är viktiga och blir grunden för besöket. Sedan läser jag högt, en 

eller ett par böcker. Kom gärna med önskemål! Det finns mycket att samtala om utifrån böckerna. Jag skriver om känslor och 

relationer – vardagsdramatik. Hur arg kan man bli på sin mamma egentligen? Och varför vill man spara en platt och död groda i en 

glasburk? Får man låna någons hamster utan att fråga? Och varför ska vuxna bestämma allt hela tiden? Eller så pratar vi om helt 

andra saker.  

Passande ålder på barnen: 4-6 år, max 15 st 

 

Nils Andersson                                                                                   
Hej! Jag heter Nils Andersson och skriver böcker med mycket rim i. Jag har skrivit bilderböckerna Mina husdjur och Våra 

stadsdjur som båda består av en massa rim om olika djur, och sen också Pappor ska va tjocka, om ett barn som gillar sin tjocka 

pappa. Jag har även skrivit en hel massa pixiböcker, till exempel en hel bunt om karaktärerna Lillebror Berglund och jag. 2021 

tilldelades jag, tillsammans med illustratören Erik Svetoft, Lennart Hellsing-stipendiet. 

På författarbesöket kan jag till exempel läsa högt ur boken Mina husdjur, och låta barnen vara med och berätta vad de ser för djur 

på bilderna. Det brukar vara populärt! Jag kan också visa bilder på de andra som varit med och gjort boken och sånt, och berätta 

lite grundläggande grejer kring hur en bilderbok blir till. Jag också väldigt öppen för att anpassa mitt besök efter vad ni har för 

önskemål. 

Passande ålder på barnen: 2-4 år eller 4-6 år / Max antal barn: 18 

 

 



 

Kalle Güettler                                                                                      
Jag arbetade 1968-2014 med barn i åldrarna 1-16. Musikskola, förskola, skola och 15 år i skolbibliotek. Efter min debut 1990 har 

jag gett ut mer än 40 böcker i olika genrer, varav 16 bilderböcker. Mest kända är nog bokserien om Lilla och Stora Monster som jag 

gör med en isländsk och en färöisk kollega. (Teatermonster, nummer tio i serien, gavs ut i augusti 2021.) Jag har även gjort 

monstersånger som jag gärna sjunger med barnen. Om ni vill träna själva på dem först kan jag mejla över text och ljudfiler. 

Tillsammans med illustratören Pia Halse har jag gjort fem bilderböcker varav tre på rimmad, rytmisk vers. De handlar om Banditen 

Bak och kaparkaptenen Krok O'Deal. Den sista delen, Dumma skatt, kom i slutet av 2020.  

I övrigt har jag skrivit en modern folksaga med bilder av Jeanette Rapp om en halv kyckling som mot alla odds blir tv-kändis.  

Jag kommer gärna och bara läser, sjunger, spelar och pratar med barnen i upp till en timme och låter dem röra sig till musik. Eller 

hjälper dem att hitta på egna rimsagor. Utgångspunkten är att ni har läst högt och pratat om några av mina böcker innan jag 

kommer. Gärna, om ni hinner, även arbetat lite med inspiration från dem men det är inget krav. Det är bra om vi kan spåna lite 

tillsammans i förväg per mejl eller telefon. 

Passande ålder på barnen: 4-6. Max antal i gruppen: 14  

 

 

 

 

Karin Frimodig / Sara Berg                    
Skepp o hoj! Vi är en författarduo som har skrivit 13 barnböcker ihop, bl a den populära serien om piraterna. Böckerna är skrivna 

på rim och passar bra för högläsning. Piratgänget är en brokig skara, som representerar mångfald på olika sätt, inte minst gällande 

etnicitet och kroppsform. Häng med Ragnhild Rysare, Samira Svärdslukare, Olga Os och resten av gänget ut på äventyr! Vid ett 

besök på er förskola kommer en av oss och högläser ur den kommande boken Piraterna och frihetskampen. Sedan blir det 

dramalek utifrån boken. Vi packar vår piratbåt och lättar ankar. Vind i seglen och kapptävling med sjöjungfrur. Men vem har satt 

upp staket i havet? Vi möter både banditer och gråtande sillar på vårt piratäventyr. Hur ska det gå? 

Passande ålder på barnen: 4-6 år. Max antal barn: 15 

 



 

Kristina Murray Brodin                                     
Jag är författare och har skrivit ett trettiotal bilderböcker i samarbete med flera olika illustratörer. Under många år arbetade jag som 

förskollärare i ett mångkulturellt område och de flesta av mina böcker är fulla av mångfald och känslor. Numera är jag pensionär 

men vikarierar då och då i förskolan.  

Jag har bland annat skrivit känslodeckarna om Alvdis och Hamsa som inleds med Varför gråter pappan?. En nyare serie som jag 

skriver tillsammans med min vuxne son är den om Kim och Hilma som börjar med Dåligt humör. 

Under besöket hos er berättar jag kort om vad en författare gör, vad en illustratör gör och hur det går till att göra en bok. Sen läser 

jag efter önskemål ett par böcker ur någon av mina serier och vi pratar lite kring innehållet med fokus på känslor. 

Under en liten workshop får barnen hjälp att skriva en text om någon känsla utifrån bilder ur böckerna som jag har med mig eller 

utifrån helt egna bilder. 

Ta gärna kontakt med mig innan besöket så kan vi prata om önskemål och förberedelser. Även efter besöket får ni gärna kontakta 

mig för viss uppföljning. 

Max 15 barn (helst inte mer än 12) / Ålder: 3–6 

 

 

Åsa Karsin                                                                                                
När jag kommer på besök har jag med mig min barnboksserie om Lilla Lena. Lena är en tokrolig gris som prövar på olika yrken. 

Lilla Lena är doktor, frisör, fröken, polis och sportstjärna. I varje bok finns ett uppslag med saker hon behöver till yrket. Och till varje 

bok har jag en väska med exakt det som finns på uppslaget. Så när vi har läst klart ”plockar” vi ut sakerna ur böckerna och leker 

med alla väskor. Det brukar vara väldigt uppskattat att sluta besöket med lek. Väskorna rymmer något för alla barns olika behov. 

Jag jobbar som både författare och illustratör. När jag kommer till förskolan tar jag också med mig original till böckerna och visar 

och förklarar hur en bok blir till. Hur bilderna hoppar in i böckerna och hur en idé väcks till liv och blir till en berättelse. Nytt för i år är 

att jag även presenterar mina böcker jag gjort i samarbete med Rädda Barnen, Stopp min kropp! och Okej med dig? Det ger er 

möjlighet att jobba vidare med samtycke i förskolan.   

Passande ålder på barnen: 3-6 år / Max antal barn: 18 

 



 

Johan Brosow                                                                                      
Jag heter Johan Brosow och är illustratör, författare och framförallt nyfiken. Myror är min första bok och första försök att hjälpa 

barn, och deras vuxna, att få upp ögonen för allt det spännande och otroliga som pågår nästan mitt framför näsan på oss. Om vi 

tittar efter. 

Under ett förskolebesök utforskar vi varför någon gör en bok och hur: Vi börjar med att prata om böcker vi gillar och vad vi tycker är 

spännande och intressant och skulle kunna vara roligt att göra böcker om. Vad är viktigt att ha med? Hur börjar en? Hur tar en reda 

på sånt en inte redan vet? Vad gör en om en bild inte blir bra till exempel? Utifrån både den färdiga Myror och skissmaterial i olika 

stadier och liknande kan vi titta på hur en bilderbok egentligen går från idé till verklighet. 

Tillsammans kan vi sen börja på egna nya böcker. Vi väljer vad de ska handla om och vi börjar rita. Jag hjälper gärna till och visar 

hur en ritar något och ser till att alla kommer igång. 

Det är bra om ni läst Myror innan författarbesöket, men inte nödvändigt. 

Jag jobbar både analogt och digitalt, därför är det en fördel om det finns en projektor eller skärm att visa bilder ur processen på. 

Det är också bra om det finns ritmaterial på plats. 

Max 18 barn, 3-6 år 

Emelie Östergren                                                                             
Jag heter Emelie Östergren och jag skriver och ritar bilderböcker, grafiska serieromaner. I ett besök på er förskolan visar jag upp 

och läser ur mina bilderböcker. Jag visar upp originalteckningar och skisser från någon utvald bok och vi kan prata om hur en bok 

blir till. Därefter tar vi vidare en bok i ett gemensamt projekt. 

”Min Hund” - Vi ritar våra egna drömhundar. Hur många ben ska den ha? Vilken pälssort? Hur ska ögonen se ut? Hur låter din 

hund? Tillsammans skapar vi en väldans massor av olika typer av hundar. (2-4 år, går att anpassa till äldre också) 

”Staden” - Vi skapar vi en stadsgata, så som vi vill att den ska se ut nu eller i framtiden. Vi börjar med att ställa frågor för att väcka 

inspiration och tankar till varandra. Vilka hus vill vi bo i? Hur många våningar? Hur mycket människor ska få plats? Ska det finnas 

bilder och isåfall hur ska de se ut? Vi skapar en gemensam bild med hus, människor, fordon. Hur vill barnen att staden ska se ut. Vi 

leker med allvar, skoj och humor. (3-6 år) 

Passar åldrar på barnen 2-4 år eller 4-6 år / Maxantal 18 (gärna mindre grupp för en bra workshop) 

 

 



 

Mia Maria Güettler                                                                       
Hej! Jag heter Mia och har illustrerat 20 böcker för barn. En av dem har jag även skrivit, Trädet är en hemlighet, heter den. Jag har 

också arbetat som museipedagog på ArkDes och är van vid att hålla i pedagogisk verksamhet för förskolegrupper. Vid ett 

förskolebesök av mig hösten 2022 kommer vi att jobba med hunden Kjelle, ur Kjelle-böckerna som är skrivna av Kajsa Gordan och 

illustrerade av mig. Kjelle är en ganska liten och känslig hund med långa öron och blommig kropp. Han har varit med om många 

äventyr och är ofta rädd men samtidigt både modig och smart. Med hjälp av ögonen, de långa öronen och kroppsspråket visar han 

tydligt hur han känner sig.  

Under besöket får barnen bekanta sig med hunden Kjelle, som ligger och sover i sin korg. Vi pratar om vad en illustratör och en 

författare gör och så läser jag högt ur någon av Kjelle-böckerna. Sedan funderar vi över vad som händer i boken vi just läst, hur 

Kjelle känner sig i olika situationer och varför. Om barnen är yngre än tre år anpassar jag besöket efter det och utgår då från 

Lyssna, Kjelle! – en spännande bok för de yngsta. Med mig har jag en ask med utklippta Kjelle-hundar som har olika uttryck. 

Barnen får välja var sin Kjelle-hund, klistra upp den på ett papper och rita eller måla vad som händer runt omkring den. De 

inspireras av hundens uttryck och skapar sina egna berättelser utifrån det.  

Om förskolan har några särskilda önskemål anpassar jag besöket efter det. Jag kan om det behövs, justera upplägget så att det 

passar just den förskolegrupp jag ska besöka.  

Passande ålder på barnen: 0-6 år / Max antal barn: 18 (ungefär 12 är egentligen bäst) 

Hannah Arnesen                                                                            
Hej, jag heter Hannah Arnesen och är författare och illustratör. Med mina böcker På natten flyger vi, Tågresan och Nattens 

konditori har jag under åren gjort workshops med hundratals barn. Jag har olika workshops beroende på vilken ålder jag riktar mig 

till, men alla börjar med att jag läser en av mina böcker, och slutar med att barnen fått göra en ny berättelse på bokens tema. När 

workshopen är slut har alla barn fått testa hur det är att vara författare och illustratör.   

På natten flyger vi passar drömmare mellan 3-6 år. En bok om drömmar; barnen får rita och berätta om något de gör på dagen och 

något de gör i drömmen. Tillsammans gör vi en bok som finns kvar på förskolan som minne. 

 Tågresan, 1-6 år passar tågälskare, små barn och barn som inte pratar svenska. En bok om känslan av att resa. Vi gör ett tåg 

tillsammans där barnen får rita och berätta om en fantasiresa. 

Nattens konditori,  3-6 år. En bok för kakälskare; om ett konditori som är öppet på natten för alla som inte kan sova. Vi läser, pratar 

om mörkerrädsla och kakor. Barnen får rita och berätta och tillsammans gör vi en bok. 

Passande ålder på barnen: 0-6 år / Max antal barn: 18 



Ebba Forslind                                                                                        
Jag heter Ebba Forslind och är både författare och illustratör som gör bilderböcker för barn. I mitt författarskap har jag arbetat både 

med ett mer vardagsnära perspektiv och med ett berättande som tar avstamp i barns fantasi och lek. Under mitt besök hos er så 

har jag först en kort presentation där jag visar mina böcker och berättar om hur jag arbetar. Jag läser högt ur boken vi ska arbeta 

kring och svarar på frågor från barnen. Efter det har vi en workshop på temat ur någon av mina böcker. Jag tar med mig det mesta 

av det material som behövs, vi kommer i förväg överens om det är något som behöver förberedas för er del. Jag anpassar 

workshopen efter åldersgrupp. 

Jag vill ha en lyftkran, 2-6 år. En bok på rim om lekens och fantasins kraft. Barnet i boken fantiserar kring vad hon skulle hissa upp 

om hon hade en alldeles egen lyftkran. Vi pysslar, fantiserar och provar på att rimma! Vad skulle du hissa upp om du hade en 

magisk lyftkran som kunde hissa precis vadsomhelst? En snabb bil, en skalbagge eller kanske din pappa, och vad rimmar 

egentligen på det? 

Jane och Vilde Bill, 4-6 år. En äventyrsbok om Jane och hennes häst. De rymmer från en elak cirkusdirektör som varken är snäll 

mot djur eller barn men de inser på vägen att det också finns andra som behöver deras hjälp. Hur är man snäll? Och hur är man 

modig? Vi samtalar kring förebilder och hjältar, allt från vardagshjältar till superhjältar, och ritar och pysslar tillsammans på temat.  

Max antal barn: 18 

Elisabet Ericson                                                      
Jag är både författare och illustratör, och jag illustrerar även böcker åt andra författare. Mina egna böcker heter Blunda!, Jag är sju 

djur och Rymdhästen (kommer ut i september 2022). Teman i dessa är bland annat fantasi, lek, ensamhet och vänskap. 

Tillsammans med andra har jag gjort böckerna Kolla väskan!, Bettan och Vem kan hitta Putte?.  

Jag har två teman för mina besök som ni kan välja mellan. De är anpassningsbara efter er grupps önskemål och behov (såsom 

antal barn, ålder och intressen).  

Sinnen: Vi undersöker tillsammans hur effekten blir om jag läser min bok Blunda! och barnen samtidigt blundar. Alla som vågar får 

medan jag läser känna på olika material som liknar de i boken, känna dofter, lyssna på ljud, känna en vindpust - uppleva boken 

med alla sina sinnen. Sedan får barnen fundera på vilka saker de vet som de tycker luktar gott/äckligt, ljud som är jobbiga/sköna, 

material som är trevliga/obehagliga. Dessa får de göra teckningar på, som vi sammanställer till en bok eller liten utställning.  

2. Vad vill du visa en rymdvarelse: Jag läser min nya bok Rymdhästen som handlar om Jiro som blir vän med en häst från rymden. 

Jiro visar sedan hästen runt, så att den får se hans favoritplatser, vad det roligaste som finns att göra och så vidare. Vad skulle ni 

visa en utomjording som kom hit? Vilka platser tycker ni om, vad gillar ni att göra och vilken mat tycker ni att den ska testa? Barnen 

får teckna sina bästa tips och vi sätter ihop dem till en guidebok eller utställning på en vägg. 

Ålder: 2-6 år. Max antal: 18 (gärna mindre grupper) 


