
SÄSONG 2



I Estrids Bokklubb läser 11-åriga Estrid och 10-åriga Milo böcker och 
intervjuar författarna och illustratörerna. Dessutom diskuterar också 
andra barn författarnas och illustratörernas böcker.

Till varje avsnitt finns ett pedagogiskt material, och Katarina von 
Numers-Ekman ger skrivtips. Katarina är författare, läsambassadör 
och modersmålslärare.

Gäster i säsong 2 är:

Sanna Tahvanainen
Anna Härmälä
Tove Appelgren

Kasper Strömman
Minna Lindeberg

Maija Hurme
Martin Widmark

Malin Kivelä

Om Estrids Bokklubb



Sanna Tahvanainen. Hon är författare, och har skrivit böcker både 
för barn och vuxna. Bilderboken ”Dröm om drakar”, som Sanna 

skrivit och Jenny Lucander illustrerat, var nominerad till Nordiska 
rådets pris för barn- och ungdomslitteratur 2016. Sannas senaste 

barnbok heter ”Kurre Snobb och popcornen”, 
och den kom ut våren 2017.

SANNA 
TAHVANAINEN

Sanna, om du var en bok, hurdan skulle den vara? 
 Exakt 180 sidor. Roman. Snyggt omslag. Oväntat innehåll. 



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Sannas bok ”Kurre Snobb och popcornen” handlar om en ekorre som blir 
beroende av popcorn. Vad innebär att vara beroende? Vad kan man vara beroende 
av? Det finns vuxna som är beroende av farliga saker som alkohol och droger, men 
också barn kan bli beroende t.ex. av att spela spel eller titta på youtube, av godis 
eller lemonad. Har ni någon gång tyckt så mycket om något att det har varit svårt 
att sluta med det? På vilka sätt kan det vara farligt eller dåligt att vara beroende? Vad 
kan man göra om man känner att man håller på att bli beroende av något? Vad kan 
man göra om man märker att någon annan håller på att bli beroende av något?

– Boken ”Dröm om drakar” handlar om en stressad mamma som inte kan sova på 
nätterna. När hon äntligen somnar drömmer hon om drakar med olika egenskaper. 
Kan man visa egenskaper med kroppen och utan ord? Skriv många adjektiv på 
lappar, t.ex. stor, farlig, trött, arg, nyfiken, tung, envis. Dra tre lappar ur en burk och 
låt eleverna röra sig och låta som en drake med de egenskaperna. Hur rör sig en 
trött drake? Hur låter en tung drake? När ni tränat en stund på olika egenskaper kan 
eleverna turvis eller i par dra tre lappar och röra sig och låta enligt orden. De andra 
eleverna gissar hurdan drake det är.

– Med lapparna i föregående övning kan ni också rita drakar. Dra tre lappar var och 
rita en drake som motsvarar egenskaperna. Ni kan lägga till egenskaper som 
beskriver utseende, t.ex. röd, randig, spräcklig. 

Illustration av Lena Frölander-Ulf ur 
“Kurre Snobb och popcornen”



– För vuxna har Sanna skrivit flera böcker om viktiga personer som levt förut, och 
med Estrid diskuterar hon vem hon helst skulle träffa om hon fick resa i tiden. Vem 
skulle ni vilja träffa? Vad skulle ni fråga? Vad skulle ni göra tillsammans?

– Bokpratarbarnen testar, inspirerade av ”Kurre Snobb och popcornen”, hur många 
popcorn som ryms i munnen. Det här kanske inte är något för klassrummet, men 
kan vara väldigt roligt att testa på ett kalas!

Katarinas skrivtips:

Häll ut popcorn på en stor bricka. Blunda och rör runt lite med fingrarna, så att 
popcornen bildar slumpmässiga mönster. Gör detta i par. Båda säger turvis något 
som de kan se i popcornen (lite som när man ser bilder i molnen), t.ex. en gubbe med 
stor näsa, ett päron, en hund. Skriv en lista över det som sägs. När ni  tycker att ni är 
klara skriver båda varsin berättelse där ni bakar in allt som finns på listan. Sen läser ni 
upp berättelserna för varandra.



ANNA 
HÄRMÄLÄ

Anna, vem skulle du helst träffa om du fick träffa en karaktär 
i en bok? 
Min karaktär Beiron. Jag skulle fråga hur det känns att vara han och 
om han är arg på mig för att jag ställde till det för honom i boken.

Anna Härmälä är både illustratör och författare, och har gett ut tre 
böcker som hon både skrivit och illustrerat själv. Böckerna 

handlar alla om djur med mänskliga egenskaper, och har ganska 
tunga teman, som döden, att inte passa in och att våga säga vad 

man tycker. Annas senaste barnbok heter ”Burman”, 
och den kom ut 2016.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

–Boken ”Du hör inte hit, Beiron” handlar om en hund som inte liknar någon annan 
hund och som känner sig utanför. Vilka är fördelarna med att vara lik andra? Vilka är 
nackdelarna? Är alla i klassen likadana? Hur skulle det vara om alla var det? Varför är 
det viktigt att alla, trots att vi är olika och tycker och vill olika saker, ändå känner att 
vi passar in och får vara med? Vad skulle ni vilja ge för råd till Beiron i boken?

– I boken om Beiron finns många olika hundar. Vilken hundras, eller vilket djur tror 
du att du skulle du vara om du var ett djur? Hurdana egenskaper har du? Vilket djur 
eller vilken hundras liknar du? Rita och berätta.

– I boken ”Du bestämmer själv, Jori” vill hunden Jori öppna ett spa, men badankan 
vill bestämma över honom. Får man bestämma över andra? När har man inte rätt att 
bestämma över någon annan? Vem bestämmer hemma? Vem bestämmer i skolan? 
Vem bestämmer i landet ni bor i? Vilka saker i samhället kan barn bestämma om? 
Hur ska man göra om man skulle vilja bestämma mer? Hur ska man göra om man 
tycker att någon, till exempel en kompis, bestämmer för mycket?

– I Annas bok ”Burman” dör Burmans gammelmormor Glitterina. Burman ska städa 
Glitterinas hem, men vill inte slänga bort något utan sparar allt i sina hamsterkinder. 
Varför gör Burman det tror ni? Varför är det svårt att slänga Glitterinas saker? Hur 
känns det när man är ledsen? Hur känns saknad? Hur kan man trösta någon som är 
ledsen?



– Anna berättar för Milo att både Beiron och Jori, som är huvudpersoner i två av 
hennes böcker, är baserade på Annas hundar med samma namn. Fundera på vilka 
djur ni känner. Har ni egna husdjur eller har någon släkting eller vän ett husdjur? Bor 
det ett djur nära er, eller har ni någon gång blivit förtjust i ett djur ni mött? Skriv en 
berättelse om det djuret. Vad har djuret för drömmar och önskningar? Vad är djurets 
allra största rädsla? Vad tycker djuret mest om i hela världen? Hitta på! I berättelsen 
kan djuret prata.

–  I ”Burman” kommer Burman till en cirkus och känner sig äntligen gladare. 
Bokpratarbarnen testar cirkusprylar. På nätet finns många förslag på hur ni kan tillverka 
egna cirkusgrejer, t.ex. jongleringsbollar. Ordna en cirkus i klassen. Alla kan uppträda med 
något de är bra på. Kanske kan någon hjula, någon annan är kanske jättebra på att 
fingervirka och någon är kanske världsbäst på sudoku. Ni kan också göra en omvänd cirkus 
där alla uppträder med något de absolut inte kan. Kom ihåg att alla måste hurra och 
applådera!

Katarinas skrivtips:

Typiska djur som finns på cirkusar är hästar som springer runt i manegen, kaniner 
som trollas fram ur hattar, lejon som tämjs och hundar som gör konster. Skriv en 
berättelse om en cirkus som har helt oväntade djur i sina nummer, t.ex. bara jättesmå 
djur (som myror, fjärilar och skalbaggar), en cirkus med bara vattendjur (som 
bläckfiskar, gäddor och krabbor) eller flygande djur (som fladdermöss, örnar och 
flygfiskar), en cirkus med sagodjur (som enhörningar, drakar eller mumintroll) eller 
livsfarliga djur (som boaormar, giftspindlar eller vargar). Fundera på hur cirkusen 
måste vara byggd för att det ska funka med den sortens djur som du har valt.

Detalj ur bokpratarbarnet Vidar Juselius
bild med cirkusdjur



TOVE 
APPELGREN

Tove Appelgren är författare, och har skrivit böckerna om Vesta-
Linnéa och också flera teaterpjäser för barn. Vesta-Linnéa böckerna 

tar upp svåra ämnen som man inte alltid pratar om, som att vara 
oförklarligt ledsen, tänka på sin egen död, vara osams med sin 

mamma och sina syskon och att känna sig besviken och utanför.

Tove, vilken bok tycker du att alla borde läsa? 
Jag önskar att man skulle hitta rätt bok vid rätt tidpunkt. Det finns 
ingen bok som passar alla i samtliga situationer. Jag önskar att 
människor orkar försöka hitta de där rätta böckerna. De blir 
upplevelser man inte kan eller vill glömma, de blir en del av en själv.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Milo och Tove pratar om att läsa samma böcker flera gånger. Brukar ni läsa samma 
böcker flera gånger? Vilka böcker kan ni läsa om hur många gånger som helst? Finns 
det någon typ av böcker som man bara kan läsa en gång?

– Bokpratarbarnen diskuterar hur det är att ha syskon. Vilka är fördelarna med att ha 
syskon? Vilka är nackdelarna? Vilka är fördelarna med att vara ensambarn? Vilka är 
nackdelarna?

Detalj ur illustration av 
Salla Savolanen ur 
“Vesta-Linnéa och 
monstermamman”

– Boken ”Vesta-Linnéa och Gosnosen” handlar om att Vesta-Linnéa drömmer om en 
hund. Hon tar reda på allt om det nya husdjuret, men sedan visar det sig att Viktor är 
allergisk. Är någon i klassen allergisk mot djur? Hur känns det att vara allergisk? Ta 
reda på vilka husdjur man kan ha trots att man är allergisk. Välj ett djur och låtsas att 
din familj ska skaffa ett sådant husdjur. Vad är viktigt att tänka på då man skaffar ett 
husdjur? Vad har just det djur du valt för behov? Behöver du göra om i hemmet för 
att djuret ska trivas? Gör en tankekarta.

– Boken ”Sov nu, Vesta-Linnéa!” handlar om att Vesta-Linnéa inte kan sova. Hon 
börjar tänka på Brunnshäxan och det blir bara svårare och svårare att somna. Vad 
skulle ni ge för tips åt Vesta-Linnéa? Hur gör man om man inte kan sova? Varför är 
det viktigt att sova? Hur många timmar per natt sover ni? Vad är annat viktigt för att 
man ska må bra?



–  Flera av Vesta-Linná-böckerna handlar om att känna sig ledsen på ett sätt som är svårt 
att förklara. När känner ni er ledsna? Vet man alltid varför man är ledsen? Känner ni igen er i 
Vesta-Linnéas ledsamhet? Blir alla ledsna av samma orsak? Ni kan skriva en dikt om att vara 
ledsen med hjälp av den här mallen (fortsätt med egen text på raderna):

Jag blir ledsen då ________________________
Ledsamheten känns som __________________
Då jag är ledsen brukar jag ________________
och om det inte hjälper ___________________
Då känner jag mig _______________________
 
–  Bokpratarbarnen skriver ”svarta tankar”. Den här övningen kan ni göra i klassen. Var och 
en har ett papper. Högst upp skriver alla varsitt adjektiv (hurdan något eller någon är, 
gärna i bestämd form, t.ex. tokiga, konstiga, röda). Visa inte vad ni skrivit och vik bort ordet 
så det inte syns. Skicka vidare pappret till en kamrat. På pappret skriver den som nu har det 
en person eller en karaktär (gärna i bestämd form, t.ex. pappan, roboten, enhörningen). 
Vik bort ordet igen och skicka vidare pappret. Nu är det dags att skriva ett verb, alltså 
något som någon gör (t.ex. flyger, ramlar, hoppar). Pappret viks igen och skickas vidare. 
Den sista personen skriver en plats (med en preposition innan, t.ex. i havet, under bordet, 
bakom skolan). Veckla ut pappret och läs vilka tokiga meningar ni skrivit! 

Katarinas skrivtips:

Arbeta  i par: Ni skriver varsin hemlig 
numrerad lista med sex personer som ni 
vet att den andra också känner till.  Båda 
slår ett kast med en tärning och får varsin 
person från den andras hemliga lista. Båda 
börjar skriva varsin berättelse om 
personen hen nu fått. Efter t.ex. fem 
minuter byter ni papper, läser vad den 
andra skrivit och fortsätter på den texten. 
Nu ska de två personerna mötas – i båda 
texterna. När ni  är klara läser ni upp 
texterna för varandra.



KASPER
STRÖMMAN

Kasper Strömman är illustratör, serietecknare och grafisk 
formgivare. År 2013 blev han utsedd till Årets grafiker i Finland. 
De flesta bilderböcker Kasper illustrerat handlar om djur med 

mänskliga egenskaper.

Kasper, har du något bra tips till den som vill bli illustratör? 
Rita hela tiden. Hela, hela tiden. Det är ingen skillnad om det blir bra 
eller inte, bara du håller på. För i slutändan brukar det bli bra..



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Flera av Kaspers bilderböcker handlar om djur som jobbar. I hans böcker har 
djuren mänskliga egenskaper, men vilka arbeten kan djur ha på riktigt? Det finns 
t.ex. hundar som assisterar blinda, hästar som drar vagnar med turister och läsdjur, 
som man kan få läsa för på biblioteket. Kommer ni på fler djur som jobbar? Vilka 
jobb har djur haft genom historien? 

– Varför tror ni Kasper valt att ha djur som huvudpersoner i sina böcker? På vilket 
sätt påverkar det t.ex. “Tigerkontoret” att det är tigrar istället för människor som 
arbetar på kontoret? Skulle boken kännas annorlunda om det handlade om 
människor som arbetar på ett kontor, eller om “Djursjukhuset” skulle handla om 
människor som är läkare, sjukskötare och patienter?

– En av de bilderböcker Kasper har skrivit heter Soffpotatisen. En soffpotatis är en 
person som är lat och gillar att sitta i soffan och titta på teve. Motsatsen är 
hurtbullen, som gillar att röra på sig och motionera. Orden är roliga att leka med. 
Om du inte tänker på människan som ligger i soffan, utan bara på ordet: hur ser en 
soffpotatis ut? Och hur ser en hurtbulle ut? Rita!



–  Kasper visar Estrid ett schema för hur man bygger upp en berättelse. Det här 
schemat kan ni ha nytta av då ni skriver längre berättelser i klassen. En bra 
skrivövning är att skriva varje del för sig. Bestäm att någon detalj ska finnas med i 
varje del, t.ex. en klocka i den första delen, en hund som skäller i nästa, en kniv i den 
tredje osv. 

–  Bokpratarbarnen ritar djur som jobbar. Ni kan göra övningen i klass. Ni behöver 
två burkar att ha lappar i. På lapparna i den ena burken skriver ni olika djur. På 
lapparna i den andra burken skriver ni olika yrken. Dra en lapp från varje burk och 
rita djuret du fick när det jobbar med yrket du fick. Ni kan också skriva berättelser 
om djuren med rubriken “En dag på jobbet”.

Katarinas skrivtips:

Katarinas hund Honey har många jobb. Ibland jobbar hon som bentuggare, 
soffliggare eller godisletare. Tänk dig att Honey drömmer om att jobba som något 
helt annat, t.ex. frissa eller astronaut. Skriv ett brev eller en jobbansökan där Honey 
berättar om sig själv och om varför hon skulle passa så bra för ett alldeles nytt jobb. 



MINNA
LINDEBERG

Minna, har du något råd till den som inte vill läsa?
Man måste ingenting annat än födas och dö. Och en liten stund 
måste nästan alla leva. Det är ju väldigt fint men det blir också 
ensamt här i livet ibland, på samma sätt som det blir mörkt om
 kvällen. En bok är en kompis som aldrig lämnar dig ensam.

Minna Lindeberg är författare och skriver ofta om stark vänskap, 
barn som inte riktigt passar in och om stora känslor som besvikelse, 

ilska och kärlek.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Djuret Smilodon, som förekommer i Minnas bok “Vildare, värre, Smilodon” har 
funnits på riktigt. Det är ett urtidsdjur. Kommer ni på andra urtidsdjur? T.ex. 
mammutar och dinosaurier är djur som funnits förut men inte finns längre. Hur kan 
vi känna till dessa djur? Välj ett urtidsdjur och ta reda på mer om det! Hur stora var 
Smilodon-djuren? Var levde mammutarna? Vad åt dinosaurierna? Arbeta i grupp 
och presentera det ni fått reda på för klassen.

– I boken “Vildare, värre, Smilodon” bestämmer Annok att hon inte vill leka med de 
andra barnen på dagis. Hon vill leka ensam med Karin Berglund, under bordet. Vem 
bestämmer i skolan? Får man bestämma själv vem man leker med? Alltid? Hur gör 
man om man vill leka ensam eller bara med en? Hur gör man om man inte får vara 
med? Vad får man bestämma själv? Vad får man inte bestämma själv?

– När Annok blir tillsagd blir hon så arg att en spegel går sönder och hon blir 
utslängd på gården. I Minnas bok “Lo. Fridlyst” finns också ett barn (eller ett lodjur) 
som har svårt att styra över sina känslor. Har du varit så arg att du inte kunnat regera 
över dina känslor? Varför? Hur känns det då? Rita en silhuett av en människa, eller 
lägg er på stora papper och rita av varandra. Färglägg var i kroppen det känns när 
man är arg, glad, ledsen, rädd, pigg, trött, ensam, kär. Vilka färger beskriver känslan?

–  Bokpratarbarnen frågar hur gammal Minna är, och hon svarar på ett lite konstigt 
sätt. Varför gör hon det tror ni? Kan man fråga vad som helst av andra? Finns det 
frågor som kan vara jobbiga att svara på? Vad skulle du inte vilja svara på?

Detalj ur illustration av 
Jenny Lucander ur 

“Vildare, värre, Smilodon”



–  Flera av Minnas böcker, t.ex. “Snön över Azharia” och “Allan och Udo” handlar om 
stark vänskap, om kärlek. Att tycka om någon jättemycket kan vara otroligt skönt, 
men också otroligt jobbigt. Det är lätt att bli sårad och att missförstå varandra. Har 
du tyckt jättemycket om en vän, eller kanske varit kär i någon? Skriv två dikter. En 
om lycklig kärlek och en om olycklig kärlek. Jämför dikterna. Vilka ord använder du 
för att få fram känslorna?

–  Bokpratarbarnen skriver ett brev till Annok Sarri i “Vildare, värre, Smilodon”. Hon har 
flyttat till Utsjoki. Ta reda på var Utsjoki är! Vad skulle du vilja fråga av Annok? Skriv ett brev, 
eller skriv ett brev till någon annan. Kanske någon du inte sett på länge och längtar efter. Ta 
reda på adressen. Gå till posten, köp ett kuvert och ett frimärke och skicka brevet. Förut 
skrev människor ofta brev till varann. Nuförtiden mejlar man mest, eller pratar via sociala 
medier. Tänk vad roligt att få ett riktigt brev på posten!

Katarinas skrivtips:

I Vildare värre Smilodon är Karin Bergström och Annok Sarri under bordet i förskolan 
och leker att de är lejon i bur. Ta med dig papper och penna, kryp in under ett bord 
(gärna med en lång bordduk) och börja fantisera. Vem är du? Var befinner du dig? Hur 
har du hamnat här? Skriv om det!



MAIJA
HURME

Maija Hurme är illustratör och grafisk formgivare. Maijas 
illustrationer är ofta gjorda med en kombination av penna och 

akvarellfärg, och mycket inspiration från naturen.

Maija, berätta om en bokkaraktär som du gillar!
Gittan i Pija Lindenbaums böcker. Hon är inte som andra, hon sitter 
med strumporna på i skuggan under solsemestern. Hon är en bra 
iakttagare och väldigt känslig.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Maija och Milo diskuterar olika stilar då man ritar, och hur de påverkar känslan i 
bilden. Titta på illusttrationer i bilderböcker. Hur påverkar stilen de är gjorda på 
bilden? Kan ni utläsa om boken är tänkt för äldre eller yngre barn genom att titta på 
stilen i bilderna? Vad är det som skiljer dem åt? Testa att rita samma bild, t.ex. en 
hund som tuggar på ett ben, för olika målgrupper och olika slags böcker. Gör en bild 
för riktigt små barn, en till en faktabok, en till en humoristisk bok och en 
skräckhistoria. På vilka sätt skiljer sig bilderna åt? Vad använder du för knep för att 
göra bilderna olika.

– Maija Hurmes och Anssi Hurmes bok “Fladdermuspojken” handlar om en pojke 
som i hemlighet är en superhjälte. Som inspiration för illustrationerna har Maija 
använt serietidningar. Vilka element från serietidningar hittar ni i bilderna? Bilderna 
berättar mycket som texten inte säger. Titta t.ex. på sidan där Fladdermuspojken 
blir satt i fängelse. Vad är det som egentligen händer? Vilken roll spelar bilderna här?



– Maija är väldigt duktig på att illustrera naturbilder. De är verkligehetstrogna 
samtidigt som de är sagolika. På någon bild gungar en nyckelpiga från en blomstam 
och på en annan ligger en larv och läser på ett blad. Gå ut i naturen och plocka 
växter, kvistar, blad och stenar. Titta nog på dina naturföremål. Vilka färger ser du? 
Måla av dem så verklighetstroget du kan. Fundera sedan vem som skulle kunna bo i 
ditt naturlandskap. Kanske någon liten insekt eller en fantasifigur? Var kan någon 
gömma sig? Var kunde det vara mysigt att ligga? Rita in små figurer bland dina 
naturföremål. 

–  Bokpratarbarnen målar ett fantasilandskap med vattenfärger. Det är roligt att 
måla ett landskap tillsammans! Inspirerad av Maijas bok “Under täcket” kan ni också 
måla undervattensbilder. Det är ett utmärkt tema ifall man vill öva sig på att måla 
med akvarellfärg, eller vattenfärg. Om det känns svårt att göra detaljer i bilden kan 
ni först rita dem med vaxkrita. Den löser inte upp sig av vattenfärgen. Ni kan också 
skriva berättelser till era färdiga bilder. Vad händer egentligen under vattenytan? 
Vem bor där? Vad kan man hitta? Ett rubrikförslag till berättelsen är “Under ytan”.

Katarinas skrivtips:

Tänk dig att du är en fisk som har levt hela sitt liv i ett akvarium. En dag blir du utsläppt 
i havet! Skriv om vad du ser och vilka saker du får vara med om. Hur känns det att 
komma från det lilla akvariet ut i en enorma undervattensvärlden?

Bokpratarbarnet Vidar Juselius
målar en akvariefisk i havet



MARTIN
WIDMARK

Martin Widmark är en av Sveriges mest populära 
barnboksförfattare. Han har skrivit massvis av böcker, de allra 

populäraste är serien om LasseMajas detektivbyrå.

Martin, hurdana bokillustrationer gillar du? 
Sådana som berättar mer än det som står i texten.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Martin och Estrid pratar om att pojkar läser mindre än flickor. Är det sant, tror ni? 
Varför är det så, i så fall? Martin säger att det är på författarnas ansvar och att de 
borde skriva böcker som pojkar vill läsa. Läser pojkar och flickor olika slags böcker? 
Hurdana böcker passar alla? Hurdana böcker tycker ni att saknas?

– Martins böcker om LasseMajas detektivbyrå handlar om två klasskompisar som 
har en detektivbyrå tilsammans. Vad gör en detektiv? Tycker du att det skulle vara 
roligt att vara detektiv? Varför/ varför inte? Skulle du vilja ha en detektivbyrå?  Vad 
skulle den heta? Skriv en berättelse om din detektivbyrå, eller om en dag som 
detektiv. Vilka uppdrag får du? Kan du lösa dem? Hur gör du?

– Gör ett deckaruppdrag tillsammans. Dela in er i grupper, eller jobba enskilt. Alla 
grupper (eller var och en) får tre lappar. På den ena skriver ni en person (t.ex. en 
polis, en bebis, ett fotbollsproffs). På den andra en plats (t.ex. i varuhuset, bakom en 
parkbänk, hemma hos en gammal tant). På den tredje skriver ni ett föremål (t.ex. en 
nyckel, en cykelpump, ett paraply). Lägg alla lappar i tre burkar. Varje grupp (eller 
elev) får nu dra en lapp ur varje. De lappar ni fått beskriver ett brott. Personen är 
förövraren, alltså den som begått brottet, platsen där brottet skett och föremålet 
spelar en viktig roll vid brottet. Hitta på vilket brott som skett och skriv en berättelse 
om hur er detektivbyrå löser brottet.

Detalj ur LasseMajas 
detektivbyrå,

illustration av Helena Willis 



– Utgående från uppgiften ovan, eller som en helt fri uppgift, kan ni rita misstänkta 
personer. Rita varsin person på ett papper. Kom ihåg att använda många detaljer, 
som mönstrade kläder, huvudbonader, glasögon, mustascher och dylikt. Häng 
sedan upp alla misstänkta personer bredvid varandra. Nu kan ni i tur och ordning 
beskriva en av de misstänkta. Kommer de andra i klassen på vem du beskriver?

–  Bokpratarbarnen klär ut sig till misstänkta personer. Det här kan ni också göra i 
klassen. Ni behöver en låda med kläder och accessoarer. Varje elev får ta tre plagg/ 
accessoarer var. Efter att ni klätt ut er leker ni Heta stolen. Leken går ut på att en av 
de utklädda, misstänkta personerna sätter sig på en stol. De andra får ställa frågor, 
t.ex. Vad tycker du om att äta?, Vad jobbar du med?, Vad tycker du om att göra på 
din fritid?. Den som sitter i stolen svarar som om hen var den hen är utklädd till. Efter 
att ni gjort övningen kan ni skriva dagboksutdrag där ni är de misstänkta 

Katarinas skrivtips:

Leta fram ett gammalt klädesplagg, t.ex. på vinden, i garderoben eller på loppis. 
Undersök det riktigt noga först. Ta sedan på dig plagget och känn efter hur det känns. 
Behåll plagget på dig och skriv en text där du låter plagget berätta sin historia i 
jagform. 



Illustration av Linda Bondestam, ur “Den ofantliga Rosabell”

MALIN
KIVELÄ

Malin Kiveläär författare och skriver böcker och pjäser för både barn 
och vuxna. Boken “Den förträfflige Herr Glad” har blivit animerad 
film och teater. Malins senaste barnbok, “Den ofantliga Rosabell” 

kom ut hösten 2017.

Malin, hurdana böcker gillar du?
Jag gillar böcker som överraskar mig och som ger mig något nytt, 
som jag aldrig tänkt förr. Böcker som verkar ha överraskat dem som 
gjort dem, som fört dem någonstans där de inte själva heller varit 
förr, inte visste att fanns. De har låtit sig föras dit, och det märks på 
boken, det ger läsaren något stort. Och böcker vilkas författare har 
använt språket mycket medvetet, och inte bara som redskap för att 
berätta en historia.



Förslag på diskussion och aktiviteter i klass:

– Malins nyaste bok “Den ofantliga Rosabell” handlar om den tjocka ponnyn 
Rosabell. Hon blir mobbad av de andra hästarna i stallet för att hon inte är lika snabb 
och stilig som dem. Vad är mobbning? Varför mobbar man? Hur känns det att bli 
mobbad? Vad ska man göra om man blir mobbad? Vad skulle ni ge Rosabell för tips? 
Om ni har möjlighet så läs boken så får ni veta hur Rosabell löser det!

– Rosabell drömmer om att hon är en häst som alla beundrar. Milo och Malin pratar 
också om ifall det är viktigt att vara världsbäst på något. Hur tänker ni om saken? Är 
det viktigt att vara jättebra på något? Vad skulle ni helst vilja vara världsbäst på? Rita 
en bild och skriv en berättelse där du är världsmästare. Du kan vara bäst i världen på 
vad som helst! Vad väljer du och varför? 

– Malins bok “Den förträfflige herr Glad” handlar om herr Glad som alltid är glad och 
ser allt från den ljusa sidan. Han träffar fröken Citron, som alltid är sur. Är det lättare 
att vara glad eller sur? Varför kan det ibland vara svårt att vara glad? Fundera 
tillsammans på vad som gör er glada och vad som gör er sura. Tycker alla lika?

Illustration av Linda Bondestam, ur “Den ofantliga Rosabell”
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– Inspirerade av herr Glad och fröken Citron kan ni göra gemensamma collage om 
känslor. Använd tre stora papper. Högst upp på det ena skriver ni GLAD, på det 
andra skriver ni LEDSEN och på det tredje skriver ni ARG. Använd färgpennor, kritor 
och om ni vill tidningar, reklamblad och olikfärgade papper att klippa ur. Rita, skriv, 
klipp och klistra sådant som gör er glada, ledsna och arga. Tänk på vilka färger och 
symboler ni använder för de olika känslorna. Jämför sedan collagen med varandra. 
Hur skiljer de sig från varandra?

– Bokpratarbarnen testar att leva som bröderna Pixon ur Malins bok “Bröderna 
Pixon och TV:ns hemtrevliga sken”, det vill säga titta på tv och äta godis. Hur tycker 
ni att de verkar må? Hur mår man om man bara sitter inne och äter godis och ser på 
tv? Varför är det viktigt att vara ute, röra på sig och äta hälsosamt? Vad annat 
behöver man för att må bra? Lever ni hälsosamma liv eller är ni mer som bröderna 
Pixon? Finns det något ni kunde göra för att leva hälsosammare?

Katarinas skrivtips:

Skrivuppgift med hästtema inspirerad av Den ofantliga Rosabell. En annan känd 
barnbokshäst är Pippis häst Lilla gubben. Tre saker förknippas med honom: Han är 
prickig, han bor på verandan och hans ägarinna är starkast i världen. 
Skriv lappar som placeras i tre burkar: 
1) lappar med ord för mönster, färger, material (t.ex. polkagrisrandigrandig, 
blåblommig, grönlurvig)
2) lappar med platser (t.ex. vedlider, glasskiosk, stadspark)
3) lappar med övernaturliga egenskaper (t.ex. osynlighet, röntgenblick, förmåga att 
resa i tiden)
Dra  en lapp ur varje burk så får du veta något om den häst du ska skriva en berättelse 
om: Hur den ser ut, var den bor och vilken övernaturlig egenskap hästens ägare har.

Bokpratarbarnet Alva Bengts skriver 
lappar med olika hästegenskaper.
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