Presenterar årets litteraturspridare för Eskilstunas tredjeklassare
Det här är de åtta författare som är med i Eskilstuna Författarbesök
årskurs 3 höstterminen 2021. Läs deras presentationer och välj minst tre
alternativ. Vem som än besöker er är vi säkra på att ni gör ett bra val.

L

isa Bjärbo

Att komma in i en lågstadieklass som har läst ens bok är ofta att bli överöst med frågor. ”Hur
kom du på Viggo? Är han lik dina egna barn? Varför bor Viggos mamma och pappa inte ihop? Är
du känd? Brukar du äta mackor med sylt, som de gör i boken? Jag gillar tacos.”
Jag svarar på allt, och visar gärna bildspel för att klassen ska få en inblick i processen bakom
böckerna. Vi pratar om fantasi, om framtidsdrömmar, om känslor som kan vara svåra att sätta
ord på, om svordomar, dramaturgi och igenkänning. Det spelar roll att hitta sig själv i en bok! Att
läsa (och skriva) kan vara ett sätt att förstå sig själv, och sin värld.
Om ni vill gör jag gärna kreativa skrivövningar med barnen!
Böcker som passar att läsa inför besöket: Viggo och rädslolistan, Viggo och mammalivet, Viggo

och kärlekskaoset.

A

nja Gatu

Jag har två möjliga inriktningar på mina författarbesök. Antingen utgår jag från min
bokserie Kattspionerna på Rosengård, där del två kommer ut i oktober. Då pratar jag om hur jag
fick syn på kattspionerna i min vardag, och hur inspiration kan komma till en när man minst anar
det och hur jag jobbat för att forma och utveckla kattspionernas universum. En del av syftet är at
få barnen att hitta mystiken och inspirationen i deras vardag. Eller så utgår jag från mina
sportböcker, där jag berättar om hur jag arbetat med att intervjua idrottsstjärnorna om deras
barndom och sedan skrivit en dramatiserad berättelse om dem. Det är varvat med högläsning
(för åldern 6-9 läser jag om Kosse och Therese, för åldern 9-12 om Marta) och diskussion om de
värdegrundsfrågor vi läst om. Det är upp till respektive lärare/skola att välja inriktning, och
oavsett vilken som väljs pratar jag om hur jag blev författare och ger mina bästa tips.
Överhuvudtaget tar jag gärna emot önskemål från skolorna och anpassar besöken så att det blir
så bra och givande som möjligt för barnen.

A

ndreas Palmaer

Jag har skrivit om nästan allt, skräck, hamstrar, historia, framtiden, fotbollsfans, autografjägare
och sanna deckargåtor – och har flera upplägg på författarbesök i huvudet, men det är viktigt att
inte bara stå och föreläsa, eleverna lär sig genom att själva delta.
Genom att berätta historier och låta eleverna gissa om de är sanna eller falska så kommer jag in
på både källkritik och dramaturgins grunder. Jag pratar också om aktuella och kommande
böcker, nu i höst kommer Gamers – Dubbelspel, första delen i en serie om tevespel och fotboll,
och Andra världskriget – människorna mitt i striden, där krigets viktigaste händelser berättas
genom människorna som var där. Om ni som lärare eller bibliotekarier vill att jag fokuserar extra
på en särskild bok eller har önskemål om upplägg så är det bara att höra av er.
Nån gång under besöket kommer jag alltid med förslag på skrivövningar som läraren kan göra
efter att jag åkt. Tanken är att författarbesöket ska ge inspiration till fler lektioner.

T

obias Söderlund

Alla tycker att spökhistorier är spännande! Extra kusligt blir det när historierna handlar om
verkliga platser – vilket är fallet i min trilogi Spökkameran. Mest känt är Borgvattnets prästgård,
av många kallat ett av världens mest hemsökta hus, där min första bok Prästgårdens

hemlighet utspelar sig. Det är ett ställe som många elever känner till oavsett om de läst min bok
eller inte, mycket tack vare Youtubers som Laxton och Jocke & Jonna.
På författarbesöken pratar jag utifrån både Spökkameran-trilogin och min nya
bokserie Spökhunden Buster om hur en bok blir till, varför något som är läskigt samtidigt kan
vara kul, och berättar om de platser och sägner från runt om i landet som jag har med i mina
böcker. Besöken brukar ofta locka eleverna till att läsa, eller läsa vidare, så fort jag sagt hejdå.
Självklart får de ställa massa frågor också!

S

ara Ohlsson

Det finns två saker som är bra att kunna om man vill bli författare – att skriva och att fantisera.
Fantisera är det roligaste, och det svåraste om man inte övar. Jag brukar berätta om när jag kom
på att det var bättre att skriva berättelser än att ljuga. Jag berättar också om mina bästa tricks
för att hitta på en bra historia och om det finns tid så övar vi på att göra det tillsammans.
Mitt allra bästa är när eleverna har många frågor, jag svarar ärligt på allt – om mina böcker och
mina karaktärer, om mig själv och om hur man gör en bok.

J

o Salmson

Jag har jobbat med böcker i hela mitt vuxna liv. Först på skolbiblioteket och i bokhandel, sedan på
förlag och numera som författare på heltid. Ett trettiotal böcker har det blivit, under
pseudonymen Jo Salmson, för läsare från 5 år upp till 11-12.
Bland det jag saknat allra mest under pandemin har varit att få träffa barngrupper. Det är så
roligt att berätta för dem om böcker! Hur man skriver, hur man tillverkar dem och vad mina egna
handlar om. På slutet svarar jag gärna på frågor. När jag lämnar klassen hoppas jag att min egen
kärlek till böcker och läsning ska ha smittat av sig en smula. Att de ska längta efter att läsa det
jag berättat om. Och kanske, kanske har jag kunnat förmedla en tro på att de själva en dag ska
kunna arbeta som författare.
Det kan vara bra att veta att flera av mina böcker finns tillgängliga även på arabiska och
somaliska, via Fenix förlag.

A

nders Sparring

För en författare är det ovärderligt att träffa folk i den ålder man skriver för. Gärna så ofta som
möjligt. Mina egna barn är så stora nu, så det är i mötet med barn under författarbesök som jag
verkligen får en uppfattning om hur mina läsare tänker och vad de tycker är roligt. Jag brukar
läsa mina egna texter och be mina åhörare om deras tankar. Förslag på förbättringar kommer
alltid.
Samtidigt tror jag att det är kul att få titta in lite bakom kulisserna. Att få se hur arbetet ser ut
innan det är färdigt.
I mån av tid brukar jag sätta igång enklare skrivuppgifter som ska lösas antingen enskilt eller i
grupp. Men jag gör bara detta om jag vet att det kommer att finnas tid för redovisning i slutet av
besöket. Att läsa upp det man själv har skrivit är ju mer än halva nöjet.

