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FÖRFATTARPRESENTATION
Jag är legitimerad psykolog och har skrivit boken Ångest för alla tillsammans med serietecknaren Marie Tillman. Boken 
handlar om ångest och riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Vi ville göra boken för att det är så vanligt med ångest, 
och för att vi tror att kunskapen om vad ångest är kan vara hjälpsamt.

Det är vanligt att tro att ångest är något mystiskt och diffust när det egentligen är något väldigt konkret - en logisk 
reaktion i våra kroppar. Att veta mer om vad ångest kan göra det lättare att ha ångest. Ångesten blir inte mindre 
obehaglig men också kanske mindre skrämmande, och det kan göra stor skillnad. 

Boken innehåller även olika saker man kan prova för att hjälpa sig själv med ångest, och ett kapitel om när det kan vara 
dags att söka hjälp och hur man gör. 

Jag har ofta tänkt att det här är kunskap som alla borde få lära sig, helst redan i skolan. Därför ser jag ett författarbesök 
som ett tillfälle att prata om ångest på ett lättillgängligt sätt.

Årskurs 6-9
BÖCKER I PROJEKTET
Ångest för alla

Sandra Ringarp

Fotograf: Appendix fotografi



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag heter Vesna Prekopic och arbetar som kulturjournalist och författare och gör en samhälls- och kulturpodd som heter 
Kejsaren är naken. Tidigare har jag varit ledarskribent och tycker om att blanda mina intressen för politik, kultur och 
samhällsfrågor. Jag är uppvuxen i området Hageby i Norrköping, men bor sedan 1996 i Stockholm.

Reportageboken Papporna, sönerna, våldet (Verbal förlag) har jag skrivit tillsammans med Beata Hansson. I boken har vi 
bland andra intervjuat forskare, poliser och anställda inom socialtjänsten, men framför allt har vi pratat med män i olika 
åldrar och med olika bakgrund som alla har levt med våld och kriminalitet nära sig. Boken visar hur en våldsam 
uppfostran påverkar pojkars identitet och deras framtida  liv som vuxna män. Den lyfter frågor som hur en uppväxt i 
fattigdom och våld påverkar risken att dras in i kriminalitet och vad samhället kan göra för att bryta det destruktiva liv 
som många barn lever?

Det finns många teman i boken som lämpar sig att diskutera under en lektion, generellt ur ett samhällsperspektiv men 
även specifikt ur ungdomsperspektiv, som till exempel frågor om identitet, utanförskap, segregation, våld och 
kriminalitet. 

En rekommendation är att eleverna läser ett eller ett par kapitel ur boken, som vi sedan diskuterar utifrån ovanstående 
teman. Jag kan också prata allmänt om att skriva om aktuella samhällsfrågor och hur man kan göra sin röst hörd i den 
offentliga debatten. 

Årskurs 8-9
BÖCKER I PROJEKTET
Papporna, sönerna, våldet

Vesna Prekopic

Fotograf: Anders Frick-Meijer



FÖRFATTARPRESENTATION
På mina besök berättar jag om hur det är att skriva faktaböcker om sådant vi kanske inte alltid tänker på som fakta – och 
varför det är viktigt att göra det. Jag utgår från mina böcker Folktrons väsen: Encyklopedi och Traditioner och högtider: 
Encyklopedisk kalender. Båda böckerna kräver goda läsare men kretsar kring ämnen som lockar och finns nära i varda-
gen. Ni kan välja mellan ett besök där fokus ligger mer allmänt på skrivprocessen och hur man gör en faktabok eller ett 
av två teman, som beskrivs nedan. Väljer ni att lägga fokus på skrivandet kan eleverna också få göra en skrivövning, om 
så önskas.

Tema folktrons väsen:

Berättelser om väsen har vuxit fram under många hundra år, från början genom muntligt berättande och sedan i böcker, 
konst, filmer och serier. En del väsen har glömts bort på vägen, andra har förändrats för att passa vår tid – och nya väsen 
har formats på internet och i spelkulturen.

Genom att studera de här berättelserna kan vi få reda på mycket om hur vardagen var för människor förr i tiden – för 
även om de handlar om magi och väsen speglar de samtidigt människornas liv. Varför var man till exempel rädd för 
trollen och var kommer sägnerna om människor som togs till fånga av trollen ifrån? På samma sätt kan vi förstå vår egen 
tid genom de berättelser vi har omkring oss idag. Varför fascineras vi av Harry Potters värld och de väsen som finns där? 
Under besöket pratar jag också om källkritik. Hur kan man känna igen en vandringssägen? Vad kännetecknar ett rykte? 
Vilka berättelser är okej att föra vidare?

Årskurs 7-9
BÖCKER I PROJEKTET
Folktrons väsen : Encyklopedi
Traditioner och högtider: Encyklopedisk kalender

Tora Wall

Fotograf: Privat foto



Fortsättning...
 

Tema traditioner: 

I årets traditioner finns också många berättelser invävda, som flätas samman med saker vi gör för att markera att det 
är något särskilt med speciella dagar. Som att vi äter särskild mat, klär oss på ett särskilt sätt eller dekorerar hemma. En 
del traditioner har vuxit fram under hundratals år medan andra är nya. Jag utgår ifrån frågor som: Vad är egentligen en 
tradition? Varför firar vi dem? Måste man gilla traditioner? Min bok handlar om svenska traditioner men jag beskriver 
hur dessa har vuxit fram i mötet med andra kulturer – och under presentationen lyfter jag också fram hur traditioner 
ständigt rör sig mellan olika kulturer, hur vi inspireras av varandra och att det ofta är svårt att svara på exakt vart en 
tradition kommer ifrån eftersom de ständigt förändras. Eleverna bjuds in till diskussion om traditioner.

Tora Wall



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
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
Jag är journalist sedan drygt 50 år med en bakgrund på några tidningar i Finland, samt på Expressen, Aftonbladet, 
Sveriges Radio och Sveriges Television (jag har varit sammanlagt sex år utlandskorrespondent, i Tyskland). På 1980-talet 
började jag dessutom skriva fackböcker. Detaljer kring min bakgrund finns på Wikipedia och på Författarförmedlingen 
(ff.forfattarcentrum.se).

Mina böcker är till största delen självbiografiska. De berättar vad jag har upplevt och undersökt i olika sammanhang i det 
svenska samhället och utomlands. Det viktiga här är att de till 95 procent innehåller helt fristående kapitel som kan läsas 
och diskuteras enskilt för sig. Och jag tror att många av dessa enskilda avsnitt lämpar sig framförallt för skolans högre 
årskurser – bara att välja.

Idealet vore att läraren inför mitt framträdande snabbtittade genom någon/några av böckerna och kanske fastnar för 
något kapitel som jag sedan närmare kan gå igenom.

Beroende på hur mycket tid jag har på mig så berättar jag för elever om min bakgrund (uppvuxen i Finland, alltså 
invandrare), hur jag kom in på skrivandet och journalistiken och vad jag har velat med det. Förenklat: Jag vill försöka 
inspirera andra att skriva, och att ta reda på saker och förhållanden. Det är inte så svårt som man kan tro. (I skolan var 
jag för övrigt själv närmast en ”drop out” som inte såg någon framtid överhuvudtaget.)

Jag talar om språket, om vikten av att själv läsa, om nyfikenhet och källkritik, om research, offentlighetsprincipen, 
bibliotek, anteckningar, dagböcker, om hur en bok kommer till.

Jag är föreläsningsvan, och jag kan anpassa mitt framträdande efter önskemål.

Årskurs 7-9
BÖCKER I PROJEKTET
Bland spioner, kommunister och vapenhandlare
Bland myglare, ministrar och miljardärer
Berlin – med en vägledning till det nazistiska och 
kommunistiska Berlin

Jan Mosander

Fotograf: Jacob Forsell



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag är frilansskribent, författare och statsvetare. Mina två böcker, Propagandafotboll (Leopard förlag) och Fotboll i krig 
och fred (Fri Tanke förlag), handlar om spänningsfältet mellan fotboll och politik. Med historiska och nutida exempel 
visas hur fotbollen kan vara en samhällskraft, i både positiv och negativ bemärkelse. I mina texter och föreläsningar 
behandlar jag fotbollen som ett kulturellt uttryckssätt snarare än en vanlig idrott.

Som skribent har jag publicerats i mer eller mindre stor utsträckning i exempelvis Aftonbladet kultur, Utrikesmagasinet 
och Josimar (Norge). Därutöver har jag även kommenterat den samhälleliga fotbollen och den politiska utvecklingen i 
både tv och radio.

Jag har stor erfarenhet av att delta i olika författarbesök med vitt skilda målgrupper. Mina föreläsningar handlar främst 
om kopplingarna mellan fotboll och olika former av samhällsprocesser. Perspektivet kan beroende på inriktning fokusera 
på antingen historiska eller aktuella fall där fotbollen vävs samman med nationalism, olika former av konflikter, men 
också där idrotten har varit en konstruktiv kraft för integration och dialog.

Författarbesöken kan både utformas som traditionella föreläsningar, men också skrivarövningar där skolklass, får läsa 
korta utdrag ur texter vilka sedan tolkas tillsammans och följs av skrivuppgifter. Detta har varit mycket uppskattat tidi-
gare, inte minst då fotbollen ofta engagerar många, även de utan ett större litteratur- eller språkintresse.

Årskurs 7-9 samt särskola
BÖCKER I PROJEKTET
Propagandafotboll 
Fotboll i krig och fred: Hundra år av konflikt och dialog

Ekim Çağlar

Fotograf: C Sturmark



Fortsättning...
 

Mina författarbesök inom ramen för ”På riktigt – sakprosa i skolan” riktar sig till olika målgrupper i grundskolan, bero-
ende på inriktning. Jag arbetar utifrån tre separata teman som passar för olika elever:

• Hur blir en bok till? Kan alla skriva en bok? På ett lättfattligt sätt beskriver jag kedjan från tanken ”det skulle vara kul 
att skriva en bok” till att sitta i en tv-soffa och beskriva bokens innehåll. Syftet är att ge inspiration till skrivsugna ung-
domar att utveckla och utforska det skrivna språket utifrån sina förutsättningar. Beroende på innehåll och språknivå 
kan detta passa från årskurs 3 och uppåt.

• Kan man skriva om allt? Jag har skrivit två böcker om allvarliga ämnen som politik. Men det har gått att kombinera 
med något som bara har varit en hobby från början – fotboll! Hur hittades den här mellanvägen? Syftet med besöket 
är här att inspirera till att våga använda kreativa medel för att utforska sådant som intresserar en själv och våga tro på 
sin idé. Beroende på innehåll och språknivå kan detta passa från åk 6 och uppåt.

• Hur kan man se fotboll som ett fönster mot världen? Detta är ett pass uppdelat på två där jag först beskriver mitt 
arbete med att porträttera fotbollsspelare genom att göra en enklare textanalys i helklass utifrån boken Propaganda-
fotboll. Därefter håller jag en workshop där eleverna får testa på att ta fram en disposition för att porträttera sina före-
bilder inom till exempel film och musik på samma sätt, med en samhällelig vinkel. Detta följs av en allmän diskussion 
om skrivande och exempel som eleverna delar med sig av. Ett sådant skrivpass passar för elever på högstadiet.

Ekim Caglar



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
I boken Vi kommer snart hem igen gestaltas, i serieform, sex människors vittnesmål om Förintelsen. Några av dem som 
var barn då lever ännu och kan berätta om hur det var. Vad som hände dem och deras familjer. Vad de kände. Hur de 
överlevde. Vad de förlorade. De berättar om undernäring, missad skolgång, familjer som slits isär och första mötet med 
Sverige och hur man fortsätter leva, trots allt. 

Det visuella berättandet gör boken lättillgänglig, trots det svåra ämnet. Förutom vittnesmålen finns en tidslinje, en ord-
lista och en lärarhandledning. En bok som öppnar upp för samtal om det allra svåraste: om flykt, krig, antisemitism och 
främlingsfientlighet. Den passar barn och ungdomar från ca 11 år och upp.  

En lektion med Vi kommer snart hem igen
• Inleder med presentation av mig och berättar för barnen att de kan fråga vad de vill, när de vill
• Berättar om HUR jag har gjort boken (att jag har träffat dem jag skrivit om)
• Berättar mer om en av personerna och läser dennes  berättelse
• Pratar om det vi hört tid för tankar, frågor och funderingar (om det finns)
• Läser en bit av förordet och pratar utifrån det om vad vi kan göra tillsammans för att detta inte ska upprepas
• Läs gärna boken med eleverna och förbered frågor tillsammans med dem

Förhoppning med vårt samtal
• Ge eleverna en känsla av att det som hände i det förflutna angår oss alla
• Ingjuta hopp och styrka kring att vi kan lära oss av det för att tillsammans skapa en bättre framtid
• Utifrån levnadsskildringarna visa vad som kan hända om vi inte är rädda om vår frihet och alla människors lika värde 

samt rätten att få vara de vi är.

Årskurs 5-9 samt särskola

BÖCKER I PROJEKTET
Vi kommer snart hem igen

Jessica Bab Bonde

Fotograf: Sofia Runarsdotter



FÖRFATTARPRESENTATION
Jag är journalist och författare, uppvuxen i Ludvika men bor nu i Vallentuna med två tonårsbarn och en hund.

Under besöket pratar jag om min senaste bok: Mina åtta år i Kality – Berättelsen om hur småstadstjejen Ingela blev 
’Storbedragerskan’ och hamnade i Etiopiens mest fruktade fängelse. Jag berättar om journalistiska arbetsmetoder och 
hur jag dokumentärt lägger ett pussel för att få ihop en människas livshistoria – genom hundratals intervjutimmar men 
också genom skriftlig dokumentation i form av polisförhör, domar, handlingar från UD och socialtjänsten.

Jag talar även om gestaltning och hur jag gör för att levandegöra en verklig berättelse i litterär form. Konkret visar jag 
upp korta utdrag från polisens förundersökning och hur jag har omvandlat informationen därifrån till det som sedan blev 
tryckt text. Om så önskas ordnar jag även workshops, pratar om lusten att läsa och skriva, samt delar med mig av mina 
bästa skrivtips!

Årskurs 7-9

BÖCKER I PROJEKTET
Mina åtta år i Kality

Lena Lindehag

Fotograf: Stefan Tell



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 7-9
När jag besöker skolor med boken Till fots (Bonnier fakta) berättar jag om vandring ur ett personligt perspektiv; om 
missöden och lärdomar men också om vad vandring gör - med kropp och knopp. Vad är bra att alltid ha i ryggsäcken, vad 
krävs för att vandra uppför ett berg och hur går man på toa i naturen? Kan man vandra med mens och varför vandrar jag 
i dubbla ullstrumpor även på sommaren? 
Detta föredrag är flexibelt och kan vinklas på olika sätt; tex vad forskningen säger om natur och vandring, fysisk och 
psykisk hälsa, allemansrätt eller så kan jag fokusera på en specifik vandring att berätta om, som Camino de Santiago till 

exempel. 

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
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


