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FÖRFATTARPRESENTATION
Jag heter Emma V Larsson och arbetar som författare och journalist, specialiserad på friluftsliv och natur. Jag älskar att 
vara till fots, tältnätter och att inspirera yngre generationen att hitta ut. Jag har skrivit flertalet böcker för både små och 
stora, alla med tema äventyr i naturen. www.emmavlarsson.se

Besök i Årskurs 1-3
Utifrån min bok Lilla ätbara floran (Speja förlag) berättar jag roliga och spännande fakta om våra godaste växter. Visste 
du till exempel att harsyra kan spå vädret och smakar citron? Och att maskrosen brukade användas för att skrämma bort 
häxor och troll, men också att den smakar som sommar?
Jag kopplar informationen om växter till wow-fakta om hur härlig och viktig naturen är (själsligt och fysiskt) och alle-

mansrätten och dess innebörd. 

Årskurs 1-3 samt 7-9

BÖCKER I PROJEKTET
Lilla ätbara floran 
Till fots: Stora boken om vandring

Emma V Larsson

Fotograf: Stefan Tell



FÖRFATTARPRESENTATION
I mina böcker vill jag berätta om det fantastiska att vi finns! Om hur vi alla har flugit ur exploderande stjärnor och hur en 
massa små atomer råkade bygga ihop våra hjärnor på ett sådant smart sätt att vi nu kan tänka med dem på allt i 
universum. Det är ju både otroligt och sant och barn hajar precis! Det är som barnen (och det som är barn i oss vuxna) 
har närmare till sådana där stora tankar som får det att svindla – på ett härligt pirrigt sätt.
Jag började som vetenskapsjournalist på Sveriges radio för sisådär 20 år sedan. Sedan jobbade jag som programledare 
och TV-producent, mest för SVT. Nästan alltid med vetenskap. Och jag har alltid älskat barnböcker. De kan rymma så 
mycket på en sådan liten plats.  
För några år sedan började jag skriva egna barnböcker, då mina ungar undrade om en massa saker: Varför man nyser, 
varför det är så svårt att hoppa ut i rymden, vad som händer om man trillar ner i ett svart hål, om det verkligen inte 
funnits två likadana snöflingor någonsin, varför ens drömmar kan vara så knasiga och en massa annat som är klokt att 
undra över. 

Vad jag gör under författarbesöken:
Jag brukar börja mina besök med vetenskaplig mindfulness. Barnen får blunda och lyssna till en text. Sedan ser de bilder 
i sina huvuden och alla upptäcker sin plats i universum. Det väcker frågor och vi pratar lite. Jag ritar på en tavla eller 
på ett block om det behövs för att förklara vad än de kan undra över. Det brukar bli härligt knasiga samtal med mycket 
fantasi. De får också passa på att döpa solsystemet (det har ju inget namn – inte förrän då!)
Sedan får barnen dyka ner i nästa kapitel – bland tvålålar i en diskbalja. Så blandar jag äventyr långt borta med äventyr 
nära och tillsammans upptäcker vi vår fantastiska värld. Det brukar vara så skoj att jag aldrig vill sluta. Men det gör vi till 
sist. Då passar jag på att ge bort mina och Mayas (illustratörens) vetenskapsaffischer med rim. På så vis finns det något 
kvar att läsa tills vi förhoppningsvis möts på något sätt igen!

Årskurs 1-6 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Vetenskapens ABC
Underverkligheten: upptäck hur allt hänger ihop

Rasmus Åkerblom

Fotograf: Asta Åkerblom



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag är zombieöverlevnadsexperten och författare och kommer att prata om zombier och överlevnad i en unik workshop 
som rymmer både skratt och allvar. Med zombien som inramning pratar jag om överlevnad, kriser och hur barn kan 
tänka för att kunna klara kriser bättre. Det handlar om vikten av att vara förberedd - inte rädd. Men också att 
acceptera att alla känslor finns, att vi människor är olika och att det är viktigt. I slutet på workshopen erbjuds även ett 
tillfälle att testa att använda eldstål. Jag är en van föredragshållare och pratar både för barn och vuxna om  zombier, 
prepping och överlevnad. 

Årskurs 3-5
BÖCKER I PROJEKTET
Bli en zombieöverlevnadsexpert!

Herman Geijer

Fotograf: Jan-Åke Eriksson



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag heter Pernilla Stalfelt och är illustratör och författare men också konstpedagog på Moderna Museet. Mina böcker 
kallas faktaböcker men dom är också en slags undersökande, humoristiska bilderböcker som ibland ställer frågor som 
läsaren själv kan fundera över. De handlar om olika existentiella ämnen såsom kroppen, tiden, kärleken, döden, läskiga 
saker, rädsla, livet och lite annat. Allt det som ingår som ingredienser när vi lever våra liv här på planeten jorden. Ni 
kanske känner till Hårboken, Bajsboken, Dödenboken, Kärlekboken, Livetboken, Förr och Nu boken, Läskigaboken för att 
nämna några. Flera av böckerna finns också som ljudböcker med musik och ljudeffekter. Böckerna är roliga att läsa och 
vill stimulera läsaren att också filosofera lite själv utanför boken.

Konsten och barnen är min stora inspirationskälla och jag möter många barn i mitt arbete som konstpedagog.

Lektionsförslag: 
Jag har en powerpoint presentation som jag visar och berättar lite om mitt arbete som författare och illustratör. Hur jag 
får idéer och hur jag går vidare för att det sedan skall bli en bok till slut. Barnen får gärna ställa frågor till mig också. 
Sedan brukar jag göra en workshop med serieteckning där jag lite enkelt går igenom seriespråket på en Whiteboard. 
Barnen får sedan själva göra en egen kort berättelse i serieformat och träna på att berätta med text och bild.

Årskurs 1-4
BÖCKER I PROJEKTET
Förr och nu-boken
Bajsboken
Dödenboken
Kärlekboken
Livetboken
Hårboken 
med flera

Pernilla Stalfelt

Fotograf: Karin Alfredsson



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag heter Liv Svirsky och är leg psykolog, leg psykoterapeut, utbildad handledare och författare. I min vardag arbetar jag 
med psykoterapier samt handleder psykiatrisk behandlingspersonal inom både barn- och vuxenpsykiatrisk verksamhet. 
Som författare har jag tidigare skrivit facklitteratur både med professionen och föräldrar samt skolpersonal som
målgrupp, t.ex. Mer än blyg, om social ängslighet hos barn och ungdomar och God Natt! Om små och stora barns sömn.

Mina känslor och jag är min första bok riktad direkt till barn och samtidigt med den har jag även utkommit med en serie 
lättlästa böcker om känslor. 

Att tala med barn om känslor och att hjälpa dem att förstå både sina egna och andras känslor är mycket angeläget då det 
är ett sätt att hjälpa barn att kunna ta hand om sig själva och sitt välmående. Under mitt besök vill jag därför tala med 
barnen bland annat om hur de ser på känslor, varför vi har känslor, vem man kan tala med om sina känslor och varför 
det är viktigt att förstå sina egna känslor. Besöket blir en diskussion med barnen där vi tillsammans vrider och vänder på 
det här med känslor, allt i syfte att öka barns förståelse för och kunskap om detta viktiga ämne.

Årskurs 3-5
BÖCKER I PROJEKTET
Mina känslor och jag
Jag och allt det nya

Liv Svirsky

Fotograf: Martin Henningsson



FÖRFATTARPRESENTATION
Under mitt författarbesök får eleverna följa med på en ruskig resa genom tid och rum. Hur var det för folk att leva sida 
vid sida med några av världshistoriens farligaste regenter? Vilka farsoter har plågat Sverige och världen genom historien? 
Och vilka viktiga vetenskapliga genombrott har räddat liv? 

Med nedslag i ämnen som pandemier, vetenskap, folkmedicin, svunna riken och mytomspunna monarker vill jag 
inspirera eleverna till att utforska vår spännande historia. Förhoppningsvis kan jag även uppmuntra dem till att läsa om 
ämnen som fascinerar dem, precis som jag har gjort i mitt arbete som journalist, manusförfattare till tv och författare.

Förutom att frossa i knäpp, spännande, fascinerande, hemsk och blodig fakta från förr går vi också igenom gestaltning 
av fakta och arbetet med att klä hemskheter i humor (kan man till exempel skämta om allt?). Men även research, urval, 
källkritik, faktagranskning och hur man tar tillvara på alla fantastiska informationskällor som finns runt omkring oss –
bibliotek, museum och så vidare. Eftersom jag dessutom arbetade med tv-serierna på SVT, som ligger till grund för mina
böcker, finns också möjlighet för eleverna att ställa frågor om arbetet bakom kulisserna och hur det var att förvandla 
tv-manus till faktaböcker. 

Mina besök passar flera av skolans ämnen, och då framför allt biologi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och 
svenska. Jag anpassar alltid innehåll och upplägg efter elevernas ålder och skolpersonalens eventuella önskemål.

Årskurs 1-6
BÖCKER I PROJEKTET
Världens hemskaste sjukdomar
Världens hemskaste sjukdomar 2
Världens värsta kungar

Sofia Bergström

Fotograf: Stefan Tell



FÖRFATTARPRESENTATION
Detta är fyra spännande faktasagor som går att använda ämnesöverskridande i svenska och naturvetenskap. I varje 
enskild berättelse får ett barn uppleva naturen som magisk genom olika naturfenomen de inte förstår. I slutet av varje 
berättelse finns en förklarande faktadel om vad det var som faktiskt hände. Man får insikt om väder och vind och 
fotosyntes på ett lättillgängligt vis. I faktadelen finns kompletterande boktips för den som vill veta mer. Samt tips på egna 
enkla experiment. Under mitt besök börjar jag gärna läsa högt ur någon av berättelserna. För att skapa delaktighet vill 
jag sen öppna för ett samtal med eleverna, genom att svara på och diskutera de frågor och funderingar de har. 

Jag avslutar med en enklare workshop, där de får tips om hur de kan bygga en egen berättelse och själva dela
med sig av en personlig naturupplevelse. Workshopen anpassas efter respektive årskurs och önskemål från 
lärare/pedagoger. För mig är det viktigt att eleverna får prova på att skapa något eget under mina besök. Med bakgrund 
av att jag främst skriver skönlitterärt men även har en naturvetenskaplig utbildning inom naturmiljö, kom jag på idén 
till denna bokserie. Med målet att skapa engagerande berättelser om vår makalösa natur, och allt förunderligt den kan 
åstadkomma, för att skapa såväl liv som kaos för oss människor här på jorden. 

Utdrag - Recension - BTJ
”Det är briljant av Anna Ehring att fånga barnens intresse för naturvetenskap genom att först berätta en

fängslande historia och sedan avslutningsvis förklara de naturfenomen som förekommer. I den här boken får
vi veta vad fotosyntes, koldioxid och syre betyder för oss människor och vår miljö. Meningarna är korta och 

språket är enkelt, en riktigt bra bok för vetgiriga barn.” Helhetsbetyg 5 av 5. 
Maj-Britt Claesson, BTJ-häfte nr 19/22

Årskurs 3-6 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Juni och stjärnan
Mario och molnet
Stella och blixten
Eddie och rosorna

Anna Ehring

Fotograf: Linda-Maria Birbeck 



FÖRFATTARPRESENTATION
Hemsida / blogg: kalleguettler.wordpress.com

Jag har gett ut ett 40-tal titlar sedan jag debuterade 1990 efter 16 år som mellanstadielärare – skön-, fack- och skol- 
böcker för barn, ungdomar och vuxna. Gemensamt för alla elever oavsett ålder och skolform är att jag presenterar 
innehåll och syfte med den bok som valts, hur jag har ”skaffat fakta” och hela arbetsprocessen från idé till utgivning. Vi 
jämför med elevernas eget informationssökande i skolan och pratar om trovärdiga och tveksamma källor, vikten av dub-
belkoll och källkritik, prioritering av fakta, val av berättarröst och gestaltning – lika viktigt för en professionell författare 
som för skolelever.

För de äldre gör jag en mer avancerad presentation och diskussion på temat krig: hjältar och fiender – ”goda” och 
”onda”– sanning och propaganda – och krigets mänskliga konsekvenser i flera generationer. Fokus är på Norden under 
andra världskriget och två unga människors öden då – med paralleller till dagens europeiska krig.

I särskolan och åk 3-7 berättar jag om det speciella researcharbetet till Fakta om parkour och hur lätt det kan vara att tro 
sig veta vad som är sant – när det vid närmare undersökning visar sig finnas olika uppfattningar om det. Genom att kom-
binera sökningar på nätet med intervjuer och möten med experter bildar man sig en egen uppfattning. (Detta upplägg 
kan också funka i åk 8-9, som ett alternativ till krigstemat.)

Årskurs 3-9 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Frivilliga, två unga människors kamp under andra världskriget 
Fakta om parkour (lättläst)

Kalle Güettler

Fotograf: Privat foto



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag debuterade som författare av barnböcker 2006 och sedan dess har det blivit ett trettiotal böcker. Under de senaste 
tio åren har jag fokuserat på facklitteratur för barn i åldern 6–12 år. 

Jag har varit ute på författarbesök i många skolor och jag älskar verkligen att träffa elever och personal. Särskilt kul är 
det när barnen fått möjlighet att läsa någon eller några av mina böcker och samlat på sig frågor och funderingar inför 
besöket. Att de helt enkelt är förberedda.

Det brukar bli en livlig timme med samspråk om skrivande och läsande, om att tänka själv och leta fakta, om hur viktigt 
läsandet är, inte minst för en författare. Och så förstås om själva skrivandet. 
När jag ska ut och träffa en klass vill jag gärna ha kontakt med läraren eller skolbibliotekarien för att höra efter var de 
befinner sig i skolarbetet och vilka förväntningar som finns på mitt besök. Jag utgår naturligtvis från önskemål om inne-
håll, men jag har också mitt ”vanliga” program som jag presenterar.

Jag berättar om hur det går till när jag skriver en bok. Hur jag väljer mina ämnen: hur kom jag ens på att skriva en 
faktabok om snor? Vidare hur jag tänker runt ämnet och skriver ner frågor jag vill ha svar på. Var jag hittar fakta och 
vilka fakta jag väljer ut till boken. Sedan berättar jag om hur själva skrivandet går till och vikten av att släppa in andra i 
processen, att låta någon annan läsa texten och att läsa den högt för sig själv för att hitta svagheter.

Årskurs 1-9 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Från apa till sapiens: mänsklighetens historia
Skelett 
Riktiga vikingar!  
Korpen: fakta och myter
Tänder 
med flera

Bengt-Erik Engholm

Fotograf: Ida Halling



Fortsättning...
 

Jag brukar också berätta om förlaget: är det faktiskt så att jag också har en ”fröken”? Jag pratar förstås om illustratören 
och det samarbetet. Om det känns relevant berättar jag även om faktagranskning, korrekturläsning, tryckeri och för-
säljning så att de får hänga med genom hela processen. Men här, liksom i allt annat, anpassar jag förstås mitt framfö-
rande till elevernas ålder och mottaglighet. Jag har berättat om mitt skrivande på det här sättet för sexåringar och jag 
har även gjort det för högstadieelever. 

Jag ställer många frågor till eleverna och är hela tiden öppen för deras frågor och tankar, och strävar efter dialog. 

Mitt ”program” finns även samlat i ett litet kompendium som jag kan dela med mig av till lärare och bibliotekarier, dels 
som en presentation inför besöket och dels som ett material att använda i undervisningen.

Jag kommer gärna ut och hjälper till med att starta upp skrivprojekt eller bara för att inspirera till eget skrivande och 
läsande av facklitteratur. 

Ett par "recensioner": 

”Jag tycker att han var mycket pedagogisk och lyhörd för våra elever. Han tog in deras undringar men kunde också 
styra det hela så att det blev intressant för alla.” 

”Gårdagen var väldigt lyckad! Eleverna var jättenöjda och vi med! Pedagogiskt och bra och en massa bra idéer hur man 
kan tänka när man ska skriva texter! Just min klass hade otroligt många frågor som vi inte hann, han var så snäll och 
svarade på alla frågor via mail! Imponerande och engagerande och så värdefullt för klassen när vi sen läste upp alla 
svar.  Verkligen att rekommendera! Det upplägget han körde passar åk 2–3 perfekt!”

Bengt-Erik Engholm



FÖRFATTARPRESENTATION
Varför ligger vi i fostervatten? Har kamelen vatten i puckeln? Hur fungerar svett?

Varför skriver jag om vatten? Svaret är enkelt. Utan vatten – inget liv. Inga gräshoppor, inga grässtrån och inga elefanter. 
Eller människor. Vi är alla beroende av vatten, det har en avgörande roll för allt liv på jorden. Hur det är fördelat. Hur det 
åker runt i ett kretslopp och att det är rent. Vi tänker kanske inte så ofta på det, men vatten finns överallt runt omkring 
oss. Från snigelns slem till cement i husbyggen.

Under mitt besök diskuterar jag vattnets betydelse tillsammans med eleverna. Om det finns tillgång till utrustning visar 
jag gärna ett par korta filmsnuttar som jag har satt samman (ca 1–2 minuter vardera) som underlag. 
Temat vatten kommer från dels från min bok Vattnets mysterier med kapitelfrågor som ”kan vi dricka 100 år gammalt 
vatten?”, ”hur kan vatten släcka eld?”. Dels min bok System för vatten och el, där jag går igenom vart vattnet åker när vi 
spolar i toaletten och hur det kan räcka till när alla duschar samtidigt på morgnarna.

Om det finns tid berättar jag gärna om mitt senaste projekt, en bok om evolution och forskningsområdet biomimik – att 

härma naturen. Eller om att skriva om populärvetenskap i allmänhet.

Mina böcker är alltid faktagranskade av vetenskaplig expertis, i mysterieserien har nio olika experter granskat varje bok. 
Jag berättar gärna om varför jag arbetar så. Boken Vattnets Mysterier har också en ”Frågelåda” med nio frågor som elev-
erna kan få testa att svara på. Böckerna vänder sig till barn mellan sju och tolv år, men mitt besök kan anpassas till fler 
årskurser, även om det kan bli lite mindre intressant för äldre årskurser. Jag arbetar som författare, vetenskapsjournalist 
och kommunikatör. Idag är jag anställd på Naturhistoriska riksmuseet.

En lite utförligare presentation av mig och mitt bidrag till ”På riktigt – sakprosa i skolan” finns här: https://skribent.se/
pa-riktigt-sakprosa-skolan

Årskurs 1-6
BÖCKER I PROJEKTET
Vattnets mysterier 
System för vatten och el
Härma naturen

Håkan Borgström

Fotograf: Roger Brolén



FÖRFATTARPRESENTATION
Kunskap är coolt och just historia tycker jag är sjukt spännande. Jag tror absolut på vikten av att hämta kraft och kunskap 
från tidigare generationer – inte bara för att förstå vår samtid och skapa vår framtid, utan även som källa till fantasi och 
kreativt tänkande. De bästa  sagorna är oftast sådant som faktiskt har hänt på riktigt. Med mitt besök vill jag därför 
hjälpa eleverna att glänta på dörren till en värld full av dramatiska äventyr, fantastiska livsöden och
modiga människor som vågat gå sin egen väg. 

Som en del i projektet ”På riktigt – sakprosa i skolan” erbjuder jag i år författarbesök inom två olika områden: Riktiga 
ruskigheter och Nobelpris, vetenskap och upptäckter. Den lite läskigare linjen utgår från mina böcker Världens värsta 
kungar och Läskiga platser du inte vill besöka. Här blir det en kombinerad geografi- och historielektion deluxe med fokus 
på det äckliga, läskiga, skrämmande eller rent av livsfarliga som finns har funnits genom historien. Allt var verkligen inte 
bättre förr! 

Det andra spåret utgår från min bok Curie & Co: coola kvinnor som fått Nobelpriset, där jag berättar om 16 fenomenala 
kvinnor som inte riktigt fått den uppmärksamhet de förtjänar. När det kommer till just Nobelpriset handlar det för 
kvinnor ofta om vilken klänning de bär, trots att personen i klänningen ofta står bakom fantastiska stordåd och bedrif-
ter. Genom att berätta om dessa pionjärer, deras upptäckter och bidrag till allt det som vi idag tar som självklart, vill jag 
inspirera och peppa eleverna att våga tro på sig själva och att aldrig sluta drömma – oavsett om man är tjej eller kille.  

Under mina besök berättar jag även hur det är att jobba som författare och hur annorlunda mitt skrivande är om jag 
skriver facklitteratur eller om jag skriver skönlitterärt. Eftersom jag i grunden kommer från förlagsbranschen och även 
jobbar som översättare kan jag, om intresse finns, berätta mer om hur en bok egentligen blir till och hur man kan jobba 
med böcker utan att skriva dem. Jag delar även med mig av mina tips och knep för hur kommer igång att börja skriva – 
eller kommer vidare om man har kört fast.

Årskurs 1-6
BÖCKER I PROJEKTET
Curie & Co: coola kvinnor som fått Nobelpriset 
Läskiga platser du inte vill besöka 
Världens värsta kungar

Annika Meijer

Fotograf: Stefan Tell



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag brukar anpassa mina författarbesök efter vad klassen efterfrågar och elevernas ålder.

Ett besök brukar börja med att jag med ett bildspel som stöd, beskriver vad jag arbetar med, vad en illustratör och vad 
en författare gör. Sedan visar jag böckerna och lite hur jag har arbetat med dem, vilken typ av böcker det är (ett djur på 
varje uppslag, all text är handskriven i versaler, få men fantastiska fakta) och varför jag gjort dem!

Om så önskas kan jag förbereda en liten workshop i samband med samtalet. Det kan vara att vi tillsammans i klassen gör 
ett uppslag med ett djur som inte finns med i boken, där jag visar eleverna hur jag arbetar med att hitta fakta och välja 
ut de bästa som platsar i boken!

Eftersom jag även arbetar som illustratör brukar jag även prata lite om att rita, särskilt om hur jag använder referens
bilder när jag ritar djuren i boken, och verkligen betona att referenser inte är, som många tror, "fusk" utan en förutsätt-
ning för att kunna rita något. Hur ska man annars veta hur olika saker ser ut!

Jag brukar även ta med lite olika ritövningar som man kan göra under besöket eller lämna till klassen som en liten 
pysselpresent de kan göra senare när de har tid och lust!

Jag har med tiden lärt mig vilken typ av ritövningar som funkat bäst, många har ju (eventuellt alla?) en inte helt 
oproblematisk relation till ett tomt vitt papper. Därför brukar övningarna vara lite mer styrda. Ibland har jag till exempel 
visat flera versioner av en och samma teckning där enda skillnaden är att jag ritat ögat på olika sätt, och så får eleverna 
säga hur de tolkar känslan som ändras så drastiskt av att man byter ut en liten detalj.  ("Den sover!", "Den är glad" osv.) 
eleverna får sedan var sitt papper med figuren vi pratat om, där de själva får rita ett öga.

Årskurs 1-4 samt särskola 

BÖCKER I PROJEKTET
Fantastiska fakta om djur
Fantastiska fakta om djur från förr
Fantastiska fakta om djurungar

Maja Säfström

Fotograf: Rikkard Häggbom



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag har skrivit över 20 barnböcker, bland annat skräckböcker, fotbollsböcker och faktaböcker om allt ifrån historia och 
mytologi till gåtor, varulvar och zombier. Förutom att skriva bearbetar jag även böcker till lättläst och har skrivit dramatik 
för bland annat Malmö Stadsteater och Unga Radioteatern.

För mig är det viktigt att eleverna blir delaktiga under lektionen, att jag inte bara står och föreläser. Det gör jag bland an-
nat genom att berätta fakta ur historien i gåtform. Som när jag berättar historien om en person som överlevde Titanic på 
ett märkligt vis, och så får eleverna - via ledtrådar - lista ut ut hur det gick till. Jag berättar också hur det går till när man 
hittar oväntade, roliga historier från verkligheten, och hur man kontrollerar att de faktiskt stämmer. Som jag gjorde till 
böckerna Saker som (nästan) ingen vet, Andra världskriget - människorna mitt i striden och den nya Barnens rekordbok, 
som släpps 8 mars. Självklart får eleverna också många skrivtips.

Jag besöker oftast elever i låg- och mellanstadiet, och jag åker gärna till särskolor. Just särskolor tycker jag lite extra 
mycket om, jag jobbade halvtid i femton år på ett förlag som vände sig till just den målgruppen.

Årskurs 3-6 samt särskola 
BÖCKER I PROJEKTET
19 historiska gåtor
21 sanna deckargåtor
Saker som (nästan) ingen vet
Mera saker som (nästan) ingen vet
Mera sant eller falskt
Andra världskriget: människorna mitt i striden
med flera 

Andreas Palmaer

Fotograf: Stefan Tell



FÖRFATTARPRESENTATION
Under författarbesöket berättar jag om min process, från idé till färdig bok och ger många exempel ur mina böcker och 
kanske också ur ett pågående projekt. Research, urval och omflyttning av fakta, hur jag fångar mina läsare, vilka källor 
jag kan lita på med mera.

Jag har skrivit faktaböcker om så skilda ämnen som tåg, lodjur, skrivande, sömn och fotbollsfans.

Jag utforskar ämnen som intresserar mig, men som jag från början inte alltid vet så mycket om. På det viset påminner 
mitt skrivande om det som skolelever ägnar sig åt. Jag vill förmedla lite av den glädje jag finner i att fördjupa mig i ett 
ämne och sen försöka förklara det för andra.

Min senaste faktabok heter Sova, snarka, snooza – en trött bok om sömn och jag pratar gärna lite extra mycket om det 
ämnet, något som berör oss alla!

Jag slänger gärna in en kort skrivövning eller visar hur ett visst kapitel förändras under arbetets gång, från första utkast 
till tryckt bok.

Jag gör författarbesök för samtliga årskurser och anpassar innehållet efter ålder och gärna i dialog med lärare.

Jag är van att göra författarbesök och har även haft Skapande skola-projekt där eleverna skrivit egna faktaböcker under 
min ledning.

Årskurs 3-9 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Sova, snarka, snooza – en trött bok om sömn 
Skriv om och om igen
 

Katarina Kuick

Fotograf: José Figueroa



FÖRFATTARPRESENTATION
Mina två senaste böcker Vilda Barbro – livsviktiga fakta om bin och andra insekter och Nikko Nattflygare – fantastiska 
fakta om nattfjärilar och insekter är sprungna ur en passion jag upptäckte för några år sedan. Det var före midsommar 
och alla sommarblommor höll precis på att slå ut i hagarna i den by jag flyttat till. Jag längtade efter att de skulle slå 
ut, men nästa morgon låg de ner, kapade. En ensam humla letade tröstlöst efter pollen. Jag bestämde mig för att så 
här kunde det ju inte gå till. Ett år senare fattade byföreningen beslutet att göra om hagarna till blomsterängar. För att 
övertyga byborna att tänka om hade jag skaffat kunskap om pollinatörer. En helt ny värld hade öppnat sig för mig. Jag 
upptäckte Barbro, ett litet blomsovarbi som sover över i en blåklocka. Jag upptäckte att det fanns över 250 solitära bin, 
där ingår också humlorna, och dessa bin pollinerar 70 procent av det vi äter.

Länge trodde jag att jag var huvudsakligen en författare som skrev barnromaner, men jag har upptäckt att jag älskar 
sakprosa. Och att jag kan berätta om fakta med min egen ton, på mitt sätt. Om detta vill jag sprida kunskap.
Tänk om, tänk vidare, tänk djupare.

Många tror att jorden redan är färdigutforskad och att vi inte längre lever i en tid av äventyr och upptäckter. Men, 
inget kan vara mer fel. Vetenskapen får hela tiden omvärdera fakta, på alla områden. Länge har vi levt på ett sätt där vi 
har cementerat upptäckter, bestämt oss för att nu har vi ju bevis för det här, därför gör vi så här ... Men, så är det inte 
längre. Vårt sätt att som människor dominera vår planet håller inte längre. Vi måste lära oss att tänka om, tänka nytt, 
skapa nytt. Vi människor har så enormt mycket kvar att lära oss om naturen vi är en del av. Och vi måste lära oss, om vi 
ska överleva. Ta till exempel området insekter. Vi vet nu att insekterna kan leva utan oss, men vi kan inte leva utan dem. 

Vi behöver leva med naturen, inte emot den.
 Vad ska jag prata om i skolan: Om vikten av sakprosa. Att fakta kan vara livsavgörande, roligt och oerhört spännande. 
Vad är det? Hur gör man? Varför ska man? Hur skiljer det sig från att skriva skönlitterärt. Jag vill inspirera till att våga 
skriva.

Årskurs 1-4 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Vilda Barbro – livsviktiga fakta om bin och andra insekter
Nikko Nattflygare – fantastiska fakta om nattfjärilar och insekter

Milena Bergquist

Fotograf: Ann Lindberg



FÖRFATTARPRESENTATION
Var Carl von Linné rasist? Hur gick det till när Sverige koloniserade Sápmi? Hur mycket sprängmedel behövs när tunn-
larna till nya tunnelbanan sprängs under Stockholm? Varifrån kom Astrid Lindgrens starka engagemang för barn? Hur 
hänger mens ihop med mänskliga rättigheter?

Nyfikenhet är drivkraften när jag skriver faktaböcker, och den leder mig ständigt till nya ämnen och frågor. Denna pro-
cess berättar jag om vid mina besök. Var finns svaren på mina frågor, vem kan jag lita på och vad måste väljas bort? Jag 
talar också om textens och bildens betydelse. Givetvis svarar jag på elevernas frågor.

Jag anpassar upplägget för den aktuella årskurser och ämnet. I grunden är jag lärare i svenska som andraspråk och van 
att möta olika slag grupper, inklusive nyanlända elever och särskolan.

För högstadiet är mina biografier om bland andra Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Carl von Linné, Alfred Nobel, drottning 
Kristina och Raoul Wallenberg väl lämpade. De är snabblästa och samtidigt relevanta utifrån olika skolämnen. I höst 
kommer även en bok om Sápmi och en biografi om Moa Martinson. Samtliga böcker finns tillgängliga i Inläsningstjänst, 
utöver den tryckta utgåvan. Det finns även arbetsmaterial att ladda ner från förlaget.

På mellanstadiet passar mina böcker Fakta om mens, Fakta om judendom/kristendom/islam, Fakta om dynamit/Alfred 
Nobel med flera. Även dessa finns hos Inläsningstjänst.

Årskurs 3-9 samt särskolan
BÖCKER I PROJEKTET
Fakta om Sápmi 
Fakta om islam 
Astrid Lindgren: ett liv 
Carl von Linné: ett liv 
Fakta om Alfred Nobel 
med flera 

Annelie Drewsen

Fotograf: Ulrica Zwenger



FÖRFATTARPRESENTATION

En gång var jag zoolog och tänkte forska på ödlor. Nu blev det inte så för det var nästan roligare att berätta om vetenskap 
än att sitta still i flera år och pilla med någon liten bit av verkligheten. Jag började jobba med radio och teve och skriva. 
Det har blivit över 30 böcker om allt möjligt naturvetenskapligt som jag själv är intresserad av; fossil, dinosaurier, djur av 
alla möjliga slag, stjärnor och evolution. Jag brukar få frågor som varför fästingar finns och varför barn gillar dinosaurier. 
Det kan vi prata om. Dumma djur och dinosaurier är bra ämnen. Andra förslag är:

Årskurs 3:
Jag är Tyra Tyrannosaurus Rex
Jag utgår från bilderboken; Jag är Tyra Tyrannosaurus Rex. Den handlar om hur vi människor tänker när vi forskar om 
t.ex. dinosaurier. Hur kan vi veta något om så gamla saker? Ja, och så har jag med mig riktiga fossil, äkta dinosauriebajs, 
en banan, en melon och lite andra dinosauriegrejer också, så klart. Dinosaurierna är en del av jordens utveckling. Det 
var en gång deras hem.

Årskurs 4-6 :
Berättelsen om Lilla L och rymdhunden Lajka
Får man blanda fakta och fiktion? Påhittat och på riktigt? Hur förändras en berättelse beroende på vinkeln man valt. 
Vem berättar? I boken om Lajka är det hunden som berättar men det kunde varit någon annan. Vi gör skrivövningar och 
tanke-experiment. Är boken svår att få tag på så kan jag skicka några exemplar till klassen.

Alla åldrar: Nu tänker jag främst på Gotland. Jag pratar gärna om Gotlands resa från ett varmt hav och fossilen från 
silurtiden som säkert många gotländska barn har sett på stranden. Boken heter Stendjuren och finns på Fornsalen.

Årskurs 1-6 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Jag är Tyra Tyrannosaurus Rex
Berättelsen om Lilla L och rymdhunden Lajka
Stendjuren

Helen Rundgren

Fotograf: Miriam Klyvare



FÖRFATTARPRESENTATION
Det är jag som skriver och ritar böckerna om näbbmusen Vips - skogens minsta äventyrare. Vips utforskar naturen med 
nyfikenhet och öppna sinnen. Serien bygger på fakta om djur och natur och består av fyra delar. Som illustratör har jag 
bland annat illustrerat Ulf Nilssons Se fåglar. Under de senaste åren medverkat i faktabokserien Så funkar det av Mats 
Wänblad.

Förutom mina barnböcker jobbar jag med att skriva och illustrera skyltar i naturen för både barn och vuxna. Skyltarna 
ska förmedla kunskap och fördjupa besökarens förståelse för platsen. Samtidigt måste de vara lätta att begripa.

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. Precis som Vips är jag nyfiken och vill veta hur allt hänger ihop.

När jag besöker er så kan vi arbeta med att utforska naturen på olika sätt. Vi behöver läsa för att förstå. Men vi lär oss 
också massor genom att se, teckna och måla. Vi kan beskriva naturen i text och bild. Men att bara stapla fakta blir trå-
kigt. När vi känner något för det vi förmedlar så får kunskapen mening.

Årskurs 1-6 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Vips-böckerna
Så funkar det-böckerna

Oskar Jonsson

Fotograf: Stefan Tell


