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SANNA MANDER
Sanna Mander är illustratör, författare och grafisk formgivare. För 
boken “Nyckelknipan”, som Sanna både skrivit och illustrerat, fick 
hon Finlandia-priset för barn- och ungdomslitteratur samt Rudolf 

Koivu-priset 2017. 

Du ritar ju väldigt finurliga bilder och skriver 
lustiga historier. Hur kommer du vad du ska 
rita eller skriva om?

- Jag inspireras av glada ting, och folk jag 
möter. Jag har också en livlig fantasi så bara 
att dagdrömma ger mig många idéer!

Vad ville du bli när du var liten?

- När jag var liten ville jag bli lärare för att jag 
tycker att klassrum är så mysiga!

Vad har du för tips till dem som vill bli bättre 
på att rita?

- Att våga rita fult är mitt bästa tips! Att vara 
bra på att rita handlar inte om att kunna rita 
av saker så som de ser ut på riktigt, utan att 
hitta sin egen vinkel och därifrån visa andra 
hur man ser på saker. Sen är det bra att träna 
på att rita av vardagliga saker. T.ex. en 
kaffebryggare. Eller en tjusig parfymflaska!



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– “Nyckelknipan” utspelar sig i ett höghus. Sanna berättar för Estrid att hon ville skriva om 
ett höghus, eftersom hon själv alltid bott i höghus och ofta tänker på hur kul det skulle vara 
att öppna dörrarna till grannarna och kika in. Hur bor ni? Känner ni era grannar? Tror ni man 
känner grannarna bättre om man bor i höghus eller om man bor i villaområde eller radhus? 
Motivera!

– Sannas bok “Nyckelknipan” handlar om en försvunnen nyckel. Föreställ dig att du hittar en 
nyckel i en låda på en vind. Du vet inte vart nyckeln går, men du blir genast nyfiken. Skriv en 
text som handlar om hur du tar reda på vart nyckeln går och vad som händer när du använder 
nyckeln.

– Namnet “Nyckelknipan” är en ordlek. Varför heter boken så? Vilka ord är namnet en 
kombination av? Hittar ni på liknande ord?

– Sannas bok “Prinsessmålarboken” gjorde hon när hennes dotter fick glasögon och undrade 
om prinsessor kan ha glasögon. Sanna ville visa att prinsessor kan se ut på alla möjliga sätt, 
och i boken finns t.ex. skejtande prinsessa, rymdprinsessa och riddarprinsessa. En hurdan 
prinsessa är du? Rita! Observera att i Sannas bok finns också pojkprinsessor!

– I avsnittet berättar Sanna att hon gjort grafik för en mängd olika saker, t.ex. förpackningar 
och skivomslag. Titta på olika förpackningar. Vilka tycker ni om? Vilka tycker ni mindre bra 
om? Gör en egen förpackningsdesign. Fundera på vad det är för produkt i förpackningen. 
Hurdana färger, bilder och text passar produkten? Tänk på att förpackningen ska vara 
lockande och uppmuntra människor att köpa produkten.



TED FORSSTRÖM
&

KAJ KORKEA-AHO
Kaj Korkea-aho är författare, och har skrivit flera böcker för vuxna. 
Ted Forsström jobbar vanligtvis på radio. Tillsammans har de gjort 

bland annat podd, teater och böcker. För en yngre målgrupp har de 
gjort böckerna i serien ZOO. 

Böckerna passar för barn och unga i åldern 11-15.

då blir man tvungen att flytta händelser 
från en bok till en annan. För att en serie ska 
bli bra och sammanhängande måste man 
nog ha ganska bra koll på vad som ska 
hända i alla böcker.

Ni är ju väldigt roliga. Kan man lära sig att bli 
rolig? Vad har ni för tips till den som vill bli 
rolig?

- Fantasi är den viktigaste egenskapen att 
ha om man vill vara rolig. Träna på den och 
fundera på vad du själv tycker är roligt!

Ni jobbar ju väldigt mycket tillsammans, 
och nu har ni skrivit två böcker ihop.  
Vad är för- och nackdelarna med att skriva 
tillsammans?

- Fördelarna är att man inte känner sig så 
ensam om man fastnat med texten då man 
kan fundera tillsammans hur handlingen 
och karaktärerna ska gå framåt. En nackdel 
är kanske om båda skriver väldigt olika så 
blir man tvungen att komma överens om 
hur man ska göra. Två hjärnor är oftast 
bättre än en!

Hur är det att skriva en bokserie, vet ni 
redan från början vad som ska hända i alla 
böcker, eller hittar ni på efterhand?

- Vi vet de stora bågarna som ska hända 
med alla karaktärerna direkt från början, 
men ibland inser man kanske att vissa saker 
måste komma lite tidigare (eller senare) så 



– I avsnittet säger Ted att det finns olika slags författare, på samma sätt som det finns olika 
chaufförer. Både en Formel 1-chaufför och en skräpbilschaufför är chaufförer, även om de är 
det på lite olika sätt. Vad menar han med det? Och vad menar han när han säger att Kaj är 
Formel 1-chauffören i deras fall? Hitta på liknande jämförelser!

– Milo pratar med Ted och Kaj om vad som är roligt, och Kaj säger att det är viktigt att minnas 
att något man själv tycker att är roligt inte nödvändigtvis är det för andra. Vad tycker du att 
är roligt? Finns det sådant du tycker att är roligt som du vet att inte andra tycker att är kul? 
Händer det att andra skämtar om sådant som gör dig arg eller ledsen? Tycker alla i klassen 
att samma saker är roliga? Vilka gränser finns kring vad man får skämta om? Diskutera!

Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Titta på pärmarna till böckerna i serien ZOO. Vad berättar pärmarna om böckerna? Vilken 
stämning verkar böckerna ha, baserat på pärmarna? Vad tycker du om bilderna?

– Böckerna är uppbyggda som en mejlkonversation mellan huvudpersonen Atlas och hans 
kompis Elliot, som bor i Australien. Vi får läsa Atlas mejl, men inte Elliots svar. Välj ett kapitel 
ur den bok du läser. Vad tror du Elliot svarar? Skriv ett svar.

– I Teds och Kajs böcker om Atlas finns många Topp 3-listor, t.ex. “Topp 3: Dåligt genomtänkta 
idéer”, “Topp 3: Dagar man vill glömma”, “Topp 3: Saker som i allmänhet är värdelösa när det 
verkligen gäller” och “Topp 3: Giftigaste sakerna”. Hitta på en egen Topp 3-lista. Be en kompis 
göra en egen lista med samma rubrik. Jämför era listor.



PIJA LINDENBAUM
Pija Lindenbaum är författare och illustratör, och gör bilderböcker 

där hon både skriver texten och illustrerar. Pija är en av de mest 
populära bilderboksskaparna på svenska just nu.

Pija har bland annat gjort de populära 
böckerna om Gittan. Boken “När Åkes 
mamma glömde bort” har blivit barnopera, 
och Pija har fått flera priser för sina böcker. 
Ett av dem är Augustpriset för bästa barn- 
och ungdomsbok, som hon fick för boken 
“Gittan och gråvargarna”.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– I avsnittet används en del svåra ord. Ta reda på, eller 
diskutera, vad följande ord betyder: frimodig, spontan, 
eftertänksam, angeläget, bagatell, frigöra sig, 
demonstrera, missnöje, lärdom, samhället. Ni kan titta på 
avsnittet och fundera på om ni förstår vad orden betyder 
utgående från sammanhanget.

– I Pija Lindebaums bok “Doris drar” växer Doris hår när hon 
blir arg. Kommer ni på andra berättelser, sagor eller filmer 
som handlar om hår, eller där håret är viktigt på något sätt? 
Hitta på en egen berättelse där håret spelar en viktig roll.

– Bokpratarbarnen undrar om Pija känner något barn som rymt på riktigt, så som Doris gör 
i boken. Har ni rymt, eller känner ni något barn som rymt? Vad var orsaken? Varför rymmer 
Doris? Varför är det vanligt att barn rymmer, tror ni? Är det för att man vill bort från platsen 
man befinner sig på eller för att något roligt händer någon annanstans? Eller en kombination 
av båda? Tror ni att Doris verkligen vill rymma på riktigt?

– I boken “Doris drar” förvandlas soptunnorna till palats i Doris fantasi. Välj en tråkig bild, till 
exempel ur en dagstidning. Rita av bilden, men gör en ny, spännande version. Fundera på 
vilka saker i bilden du kan ändra så att bilden får en ny betydelse. Försök ändå hålla kvar 
samma komposition, alltså bildens upplägg.

– Estrid berättar att hon vill göra egna, nya 
bilder till en bok. Det här kan ni göra i klassen. 
Ta en av Pijas böcker (eller en annan bok) som ni 
inte ännu läst. Läraren läser upp en bit av texten 
utan att visa bilden. Eleverna ritar en bild som 
passar texten. Jämför era bilder, och titta till 
slut också på den bild som finns i boken. Det 
finns många olika sätt att tolka en och samma 
text!



EVA FRANTZ
Eva Frantz arbetar som programledare på radio. Hon har nyligen de-
buterat som barnboksförfattare med rysaren “Hallonbacken”. Rysare 

för vuxna har Eva redan skrivit några år.

Kan du berätta om hur du fick idén till 
“Hallonbacken”?

- Det var faktiskt bokens huvudperson Stina 
som plötsligt började diktera texten inne i 
mitt huvud! Det var väldigt märkligt! Jag var 
bara tvungen att skriva ner alltsammans så 
fort jag kunde. 

Tidigare har du ju skrivit för vuxna, och det 
här är din första bok för barn. Är det 
annorlunda att skriva för barn?

- Inte egentligen! Jag vill att det jag skriver 
ska vara spännande, roligt och intressant 

och aldrig tråkigt. Det försöker jag 
koncentrera mig på vare sig jag skriver för 
en yngre eller äldre läsare. 

Gillade du själv spökhistorier och 
spännande berättelser när du var barn?

- Oh ja! “Hallonbacken” är exakt en sådan 
bok jag hade älskat som barn. Jag gillade att 
läsa om spöken och hemska saker, helst i 
någon spännande miljö, som en herrgård 
eller ett hemligt slott någonstans långt inne 
i en skog. Om det blev allt för skrämmande 
slängde jag ibland boken ifrån mig, men 
det dröjde aldrig länge innan jag försiktigt 
plockade upp den igen och fortsatte läsa ...



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Evas bok “Hallonbacken” är en rysare, alltså en skrämmande och spännande bok. Gillar ni 
rysare? Varför / varför inte? Hurdan är en bra rysare? Vad är skrämmande? Tycker alla lika?

– Titta på pärmbilden. Föreställ dig att du är barnet på bilden. Vad kan du se? Vad kan du 
höra? Vilka lukter känner du? Hur känns det? Vad kommer att hända? Skriv en dikt. Börja 
raderna så här: Jag kunde höra ... / Jag kunde känna ... / Jag kunde se ... / Det luktade ... / Då 
plötsligt ...

– Skriv en egen 
rysare. Den ska 
innehålla, 
en korridor, 
en stängd dörr, 
fotsteg, kyla 
och ett mystiskt 
barn.

– Milo och Eva pratar om att Evas bok utspelar sig i en annan tid, nämligen början av 
1900-talet. Vad hände i Finland (och världen) under den tiden? Ta reda på! Ni kan dela in er i 
grupper och försöka ta reda på olika saker, t.ex. hur människor var klädda, hurdana 
byggnader som byggdes, vilka uppfinningar som gjordes, sport under den tiden, vilka 
problem som fanns i samhället, hur människor levde, vem som bestämde i Finland och i 
världen.

– Välj ett utdrag ur “Hallonbacken”. Fundera på vad i texten som gör att du förstår att den 
inte utspelas i modern tid. Skriv om utdraget som om det skulle hända i dag.



SANNA SOFIA 
VUORI

Sanna Sofia Vuori har nyligen debuterat som barnboksförfattare 
med bilderboken “Ägget”, men när det kommer till barnkultur är 

Sanna en veteran. Hon har länge sysslat med barnteater, ordkonst 
och cirkus för barn. 

Dessutom är hon hjärnan bakom Estrids Bokklubb!

Hur du fick idén till “Ägget”?

- Jag har goda vänner som har blivit familj 
på olika fina sätt. Jag tänkte att det inte 
finns så mycket böcker om det så jag skrev 
en. Det viktigaste var att det blev en 
berättelse, inte en undervisning i nånting. 
Och dessutom gillar jag snälla deckare. Man 
kan se den som en sådan.

Karaktärerna i “Ägget” har roliga namn, 
varifrån kommer de?

- En del anspelar på det latinska namnet på 
djuret typen representerar, Brie är en ost 
(möss äter ost, det namnet kom faktiskt 
Linda som illustrerat boken på!) och Maud 
skulle låta som mård fast det till synes är en 
räv. Mössenhielm är mitt favoritnamn i 
boken. Det visade sig komma från en holme 
som heter Mössenholmen som jag hört om 
då jag var liten, men det fattade jag först 
efteråt och vår redaktör Sara Ehnholm-
Hielm trodde vi skojade med henne!

Du ska snart öppna en bokhandel! Berätta 
lite om den.

- Den är så gullig! Den heter Molnfabriken 
och ska sälja barnböcker på svenska och 
finska. Ska bli roligt att läsa och välja ut bra 
böcker. Man ska också få läsa i butiken, som 
jag sett barnen göra på bokhandlar i Paris. 
Molnfabriken ska inte göra mig rik, hellre 
glad.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– I början av boken “Ägget” finns beskrivningar av huvudpersonerna. Alla presentationerna 
börjar med att berätta vad karaktärerna älskar och slutar med en beskrivning av vad 
karaktärerna inte älskar. Intervjua varandra parvis. Skriv eller berätta om kompisen enligt 
samma modell som i boken: “Min kompis Maud älskar att spionera på alla ... Maud älskar inte 
att gå fram och hälsa.”

– I boken “Ägget” hittar Brie, Maud och 
Lu ett ägg. Tänk er att ni hittar ett ägg 
på gården. Vad finns i ägget? När 
kommer det att kläckas? Skriv en 
berättelse! Läraren kan gärna ha med 
ett prydnadsägg som eleverna kan 
känna på.

– Milo frågar Sanna vad hon skulle 
jobba med om hon inte jobbade med 
teater och skrev böcker. Sanna säger att 
hon vid sidan om sitt jobb skulle vilja ha 
ett jobb med väldigt tydliga regler och 
där saker måste göras på ett visst sätt. 
Varför tror ni att hon vill ha ett sådant 
jobb? Vad är fördelen med att göra 
uppgifter där man själv får hitta på vad 
och hur man vill göra? Vad är fördelen 
med att göra uppgifter med tydliga 
regler? Behöver ni få göra båda för att må bra?

– Boken “Ägget” handlar om olika familjer. Vilken av familjerna i boken liknar mest din familj? 
Varför? Vem hör till din familj? Rita en bild och beskriv din familj.

– Sanna berättar att hon är en författare helt utan rutiner, och att hon inte kan planera en 
bok på förhand utan den växer fram medan hon jobbar. Hur gör ni då ni skriver berättelser? 
Planerar ni hela berättelsen innan ni börjar skriva eller låter ni berättelsen leva sitt eget liv? 
Tycker alla om att jobba på samma sätt?



NADJA ANDERSSON
Nadja Andersson är konstnär, illustratör och författare. Mest har hon 

illustrerat andras böcker, men bilderboken “Hönans kalas” har hon 
både skrivit och illustrerat.

Du använder ju en speciell teknik i flera av 
de böcker du illustrerat, där du blandar olika 
slags papper, tyg, fjädrar och annat. Hur 
kom du på den tekniken?

- Jag har nog inspirerats av allt möjligt! När 
jag var liten så älskade jag att leka med 
pappersdockor eller att pyssla ihop julkort 
med glitterlim och klistermärken och olika 
färgers papper, så på nåt plan har jag nog 
alltid tyckt om att experimentera och 
kombinera olika material. Jag älskar också 
böcker och animationer som använder 
olika material t.ex Antonia Ringboms 
berättelser. Själv började jag använda 
kollage och lager-på-lagerteknik då jag 
studerade bildkonst i England. Jag tycker 
att det är jätteroligt att få leka med olika 
material och blanda hejvilt, och dessutom 
så samlar jag av bara farten på mig en massa 
papper, löv, kvitton, tidningar och annat 
intressant. Första boken som jag använde 
tekniken i var “Lilla Bä” skriven av Christina 
Andersson.

Vem är dina förebilder inom 
bilderbokskonsten?

- Oj! Det händer MASSOR inom den 
finlandssvenska bilderboksvärlden just nu 

så det är svårt att välja bara några! Maija 
Hurme, Jenny Lucander, Sanna Mander, 
Linda Bondestam med flera! Det häftiga är 
att jag numera ibland får hänga på samma 
evenemang som mina barndomsidoler, 
och blir behandlad som en kollega fast jag 
känner mig som ett fan. Andra 
bilderboksskonstnärer som inspirerar mig 
är t.ex. Anna Höglund, Emily Gravett, Shaun 
Tan, och (för vuxna) David Shrigley. Och 
Tove Jansson såklart!

En hurdan bilderbok drömmer du om att 
göra?

- Jag drömmer om att göra visuell poesi. 
Något i gränslandet mellan dikt och konst. 
Gärna något konstigt och lite mörkt som 
kanske ingen vågar köpa, men 
som förmedlar precis just det 
som jag vill berätta. Nu i 
somras så var jag på Island och 
målade tavlor och då fick jag 
tanken att jag egentligen 
illustrerade oskrivna dikter när 
jag målade. Det skall bli 
spännande att se ifall någon 
kan se dom osynliga texterna i 
mina målningar när jag ställer 
ut dom nästa år.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Gör egna djurcollage inspirerade av Nadjas bilder. Använd olika papper som ni klipper 
eller river ur tidningar, paketpapper, reklam och kombinera med tyg, garn, fjädrar, knappar 
och annat material. 

– Bokpratarbarnen undrar om Nadja varit med om en liknande händelse som hönan i 
“Hönans kalas”, alltså att stressa inför ett kalas eller när man ska göra något viktigt och känna 
att tiden tar slut. Har ni varit med om liknande? Vad kan man göra om man känner sig 
stressad? Är det viktigt att allt är perfekt inför ett kalas?

– “Hönans kalas” är en perfekt berättelse att spela upp som pjäs. Jobba i grupper på cirka 
fyra personer. Läs berättelsen tillsammans och fundera på hur ni kan spela upp den för de 
andra i klassen. Vad är det viktiga i berättelsen, alltså budskapet ni vill få fram. En av er spelar 
hönan och de andra är hönans kompisar. Vilka repliker behövs? Vilken rekvisita behövs? 
Gjorde alla grupper på samma sätt?

– Nadja berättar att hon en gång känt det som att hon varit inne i en 
dammsugare. Vad tror ni att hon menar? Diskutera. Hur känns det att vara 
inne i en dammsugare? Blunda och föreställ er att ni är inne i en dammsugare. 
Vad ser ni? Vad hör ni? Hur luktar det? Hur känns det? Beskriv med många 
adjektiv.

– Nadja berättar att hon är väldigt nyfiken och brukar fantisera om människor 
hon ser på stan. Var nyfiken! Spionera på en person på bussen, i butiken eller 
på ett café. Hitta på en berättelse om personen. Vem är det? Vad tycker hen 
om att göra? Vad gör hen arg? Vart är hen på väg? Kom ihåg att spionera snällt 
så personen inte känner sig uttittad. Du behöver inte titta länge på en person, 
och du behöver inte följa personen, för att kunna hitta på en berättelse!



MARIA 
TURTSCHANINOFF
Maria är en av Svenskfinlands bästa fantasyförfattare, och är både 
prisbelönt och har översatts till många språk. I avsnittet diskuteras 
främst  boken “Underfors”. Boken är inte en av Marias nyaste, men 

den som bäst passar Estrids Bokklubbs målgrupp. 

Hade du bra fantasi då du var liten?

- Jag hade fantastiskt bra fantasi som liten! 
Jag hittade hela tiden på sagor och 
berättelser, och min inlevelseförmåga har 
alltid varit min starka sida. Allt jag läste blev 
väldigt levande för mig, och jag förstod 
verkligen inte varför mattor jag satt på 
aldrig flög, garderober jag kröp in i aldrig 
ledde till andra världar och jag aldrig sögs in 
i den bok jag läste för att bli en del av 
berättelsen.

Hur blir dina fantasivärldar till?

- Oftast går det till så här: Jag ser för mig en 
person som jag blir nyfiken på, och 
långsamt byggs världen upp kring denna 
människa. Fast ibland ser jag platsen för 
först, som i boken Maresi, och så småningom 
befolkas den av människor. Viktigt är i alla 
fall att platsen är väldigt levande för mig, 
jag kan ofta röra mig överallt i den i min 
fantasi. Platserna lever för mig i flera år efter 
att jag skrivit böckerna.

En hurdan bok skulle du skriva om du inte 
skrev fantasy?

- Jag skulle skriva något som i smyg ändå var 
fantasy, som en saga, eller det som brukar 
kallas spekulativ fiktion.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Milo och Maria pratar om varför Maria valde att skriva just fantasy. Har ni läst många 
fantasyböcker? Gillar ni fantasy? Vad är det som är intressant och lockande med fantasy? 
Tyckte alla likadant?

– Marias bok “Underfors” utspelar sig i Helsingfors, i nutid, men i boken dyker fantasiväsen 
som troll och älvor upp. Skriv en egen berättelse om en vanlig dag på orten där du bor, men 
med övernaturliga inslag. Berättelsen ska börja med att du är på väg till eller från skolan, 
men plötsligt dyker någon fantasifigur, eller ett främmande föremål, upp. Vad händer? Hur 
ser figuren/föremålet ut? Var på din hemort bor fantasifigurer? Är det bara du som får träffa 
dem, eller känner alla till dem?

– På pärmbilden till “Underfors” kan vi se Helsingfors byggnader uppe på sidan, men under 
marken ett fantasilandskap. Bläddra i tidningar och välj en miljöbild, av en vanlig plats. Klipp 
ut bilden och klistra fast den på ett papper. Din uppgift nu är att göra en likadan bild som 
pärmen till “Underfors”, det vill säga hitta på hur det ser ut under marken på bilden.

– Bokpratarbarnen undrar hur Maria håller ordning på alla karaktärer som är med i 
hennes böcker. Hon berättar att hon i vissa böcker har skrivit listor över alla figurer, 
växter och andra påhittade element hon använt i sina böcker för att inte tappa bort sig. 
Arbeta med boken “Underfors” eller välj en annan fantasybok. Gör i par (eller hela 
klassen tillsammans) listor där ni kategoriserar olika fantasifigurer och -saker som 
förekommer i boken. Gör tabeller med “Karaktärer”, “Djur”, “Sådant man kan äta”, 
“Växter” osv. 

– Maria berättar om en metod hon och 
författaren Malin Klingenberg hittat på. Den går 
ut på att de ställer en äggklocka på 20 minuter, 
och under den tiden får de inte göra något annat 
än skriva. Ni kan göra en version av övningen i 
klassen. Ställ en äggklocka på t.ex. 8 minuter. 
Under den här tiden ska alla elever skriva en text 
utan att gå tillbaka och läsa och ändra något. Ni 
kan gärna börja med en gemensam rad, t.ex. “I 
natt drömde jag ...” Eleverna improviserar och 
skriver utan att analysera texten. Efter de 8 
minuterna kan ni gå tillbaka och se hurdana 
texter det blev.



KARIN ERLANDSSON
 Karin Erlandsson är journalist. Böcker skriver hon för både vuxna 

och barn. För vuxna blir det mest deckare, men för barn skriver hon 
fantasy.

Din serie om Ögonstenen innehåller ju fyra 
böcker, två av dem har redan kommit ut. Vet 
du vad som kommer att hända i alla? Visste 
du från början att det skulle bli fyra böcker 
och vad som skulle hända i dem?

- Ja, alla fyra böcker är så gott som färdiga, 
det återstår bara lite småfix. Jag vet hur 
serien slutar! Jag vet vad som händer med 
ögonstenen och vem Iberis är. 
Jag visste inte då jag skrev Pärlfiskaren att 
det skulle bli en serie med fyra böcker, men 
jag ville belöna mig själv för att jag vann 
den där tävlingen. Det finaste jag kunde ge 
mig själv var att fortsätta vistas i samma 
värld tillsammans med Miranda och Syrsa, 
därför skrev jag tre delar till.

Huvudpersonen i böckerna är Miranda, 
som är allvarlig och principfast, och Syrsa, 
som är sprallig och påhittig. Är du själv mer 
lik Miranda eller Syrsa?

- Jag är en blandning av Miranda och Syrsa, 
men med åren har jag nog blivit alltmer lik 
Syrsa. Jag tycker om att prata och träffas 
och umgås - det gör inte Miranda!

I serien om Ögonstenen är nästan alla 
karaktärer kvinnor, eller i alla fall de som har 
viktiga yrken och roller. Varför är det så?

- Ja, varför är alla män i Sagan om ringen? Fick 
Tolkien någonsin den frågan?
Jag ville skriva en berättelse där kön inte 
spelar någon roll, och där både flickor och 
pojkar kunde identifiera sig med karaktärerna. 
Jag ville också skriva en berättelse där kvinnor 
kunde ha alla roller, inte bara hora eller 
madonna utan onda, goda och allt där 
mittemellan. 



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– I Karins böcker förekommer djur, växter och maträtter som inte finns i den riktiga världen. 
Dagskatorna, som finns i “Fågeltämjaren”, berättar Karin att är en kombination mellan skator 
och tranor. Välj två djur och gör ett nytt djur av dem. Vad ska det nya djuret heta? Vilka 
egenskaper har det nya djuret? På vilket sätt är det en kombination av de två djuren. Rita och 
beskriv.

– Karin berättar att för henne handlar serien om Ögonstenen om längtan. Vad är längtan? 
Vad kan man längta efter? Längtar alla efter samma sak? Är längtan något postitivt eller 
något negativt? Vad kan hända om man längtar för mycket efter något?

– Skriv en gemensam klassdikt om längtan. Alla får en pappersremsa. På den skriver var och 
en en rad som ska börja med “Längtan är ...” Skriv klart raden. Läraren samlar ihop alla 
pappersremsor och läser dem i tur och ordning så de blir en dikt. Om ni vill kan ni sedan 
tillsammans bestämma i vilken ordning raderna passar bäst, för att dikten ska bli så bra som 
möjligt. Det gör inget att flera skrivit samma sak - upprepningar fungerar bra i dikter!

– Karin berättar att den första boken i serien om Ögonstenen 
kom till en kall vinterdag då hon promenerade i snön. Allt 
var tyst, och hon tyckte plötsligt att det kändes som om hon 
befann sig på havsbottnen och som om den gnistrande 
snön var pärlor. Gå ut och promenera. Var alldeles tysta. 
Fundera på hur det doftar och hur det låter. Hur det ser ut 
och hur det känns. Får något av sinnesintrycken dig att 
tänka på en annan plats? Kanske en fantasiplats? Var skulle 
det vara? Hurdant är det där? Gå in tillbaka och skriv ner dina 
tankar. Låt dina anteckningar vara utgångspunkt för en 
fantasy-berättelse!

– Karin berättar att det kommer att komma två böcker till i 
serien om Ögonstenen. De första två böckerna, som redan 
kommit ut, heter “Pärlfiskaren” och “Fågeltämjaren”. I vår 
kommer den tredje delen, som heter “Bergsklättraren” och 
nästa höst den sista delen, som heter “Segraren”. Vad tror ni 
att de kommer att handla om? Berättar titlarna på boken 
något? Hur kommer det att gå för Miranda och Syrsa?



Jag skulle kunna tänka mig att 
bli illustratör! Det verkar som ett 
väldigt roligt jobb! Fast jag skulle 

inte vilja jobba bara som 
illustratör för det finns en chans 

att det går väldigt dåligt. Jag 
kanske skulle vilja jobba inom 
många olika konstgrenar. Typ 

vara illustratör och grafisk 
designer, eller något liknande.

Estrid AirAs

Milo lAurEnt

PROGRAMLEDARNA

Jag har läst många bra böcker på 
sistone, till exempel “Snabba cash” 

av Jens Lapidus. 

Jag skulle inte kunna tänka mig att 
bli författare. Jag tror inte det är 

min grej.



Jag skulle vilja rekommendera boken “Pärlfiskaren” av Karin 
Erlandsson. Kapitlen vill man bara läsa mer av, för de slutar alltid på 

ett så spännande sätt!

lEnnon BEngts

Jag rekommenderar serien “Dagbok för alla mina fans” av Jeff 
Kinney. Serien är jättehumoristisk! Den är gjord så att böckerna ser 
ut som dagböcker med handskriven text och ganska mycket bilder.

AlvA  BEngts

Jag älskar Harry Potter-böckerna!

BErtA AirAs

BOKPRATARBARNEN



“Miss Peregrines hem för besynnerliga 
barn” av Ransom Riggs är en väldigt 

bra fantasybok. Jag tycker om bokens 
karaktärer och om logiken som bokens 

universum är byggt kring.
stEllA MArtin

Den bok som jag senast läst är “Pontus 
4 meter över marken” av Johan Unenge, 
jag gillade när Pontus gjorde fel framför 

sin största kärlek för det är liksom det 
värsta som kan hända!!

sofiA lEhtinEn

“Gummi-Tarzan” av Ole 
Lund Kierkegaard är 

väldigt rolig!
JosEf rAzAi

Jag håller på och läser serien om 
Patrik, Irene och pensionärsmak-

ten av Malin Klingenberg. Det 
bästa är när de lyckas lösa de 

olika problemen.
Edith  JusElius

Mauri Kunnas 
bok “Vinter på 

Jyckeberga” var 
mycket bra!

JonAthAn EnEgrEn

Jag tipsar om boken 
“Hundraåringen 

som klev ut genom 
fönstret och 

försvann” av Jonas 
Jonasson.

lucAs Jordi



Jag har läst “SVJ” av Roald Dahl. Den är jättebra, 
Roald Dahl är min favoritförfattare och jag har läst alla hans böcker 

som jag kommit över.
vidAr  JusElius

siri MArtin

“Fågeln i mig flyger vart den vill” av Sara Lundberg är en jättefin bok. 
Den handlar om en flicka i början av 1900-talet. Hon älskar att måla, 
men på den tiden var det väldigt ovanligt att flickor blev konstnärer. 

Den baserar sig på en sann historia.
Edith grAhn

“Vår trädkoja med 13 våningar” av Andy Griffiths och Therese Lind-
grens bok “Vem bryr sig?” var båda bra. Trädkojan var rolig och bra 
skriven och Therese bok handlar om henne själv med inriktning på 

djur och veganlivet.
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