
Kostnad
Klassbesök (under samma dag)
1 lektion upp till 60 minuter  4 000 kr
2 lektioner   5 500 kr
3 lektioner   6 500 kr
4 lektioner   7 500 kr
Storsamling   7 500 kr

Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Jag har F-skatt. 
(Författarbesök i skolan är momsbefriade). För bokning och information kontakta 
Författarförmedlingen, www.forfattarcentrum.se

Emma Andersson debuterade 
som tjugoåring med ungdoms-
romanen Där drömmar blir till. 
Tre år senare utgavs uppföljaren 
Mardrömmar. Efter sina univer-
sitetsstudier tog hon en master i 
etik där hon fördjupade sig i god-
hetens och ondskans komplexi-
tet. Parallellt med sitt författar-
skap har hon alltid en bok med 
sig och ser helst tv-serier i dags-
långa maraton. Aktuell med 
ljudboksserien Mörkret inom mig.

Där drömmar blir till
Mardrömmar
Mörkret inom mig

Skapande skola    Emma Andersson
Kan jag så kan du 
Jag var väldigt ung när jag debuterade och har märkt att just min ålder är någon-
ting som ungdomar finner både inspirerande och uppmuntrande. När jag besöker 
skolor berättar jag om mina böcker samt om min egen väg in i skrivandet och för-
fattarskapet. Jag pratar även gärna om den föränderliga bokbranschen och fokuset 
på berättelsen.

Hur gör man? 
Skrivandet är ett hantverk som alla kan lära sig, och vi författare är inte de enda 
som använder oss av det. Jag håller gärna i skrivarverkstäder som skräddarsys efter 
klassens och den ansvariga pedagogens önskemål. Det är bara att använda fantasin! 
Med erfarenhet av mitt författarskap av både ungdoms- och vuxenböcker (både för 
traditionell bok och direkt för ljud), samt av journalistiskt och akademiskt skri-
vande kan jag visa på skrivkonstens bredd och bidra med övningar, feedback och 
förslag på olika projekt att genomföra i klassen. 

Sist men inte minst, glöm inte… 
Ha kul! Att läsa och skriva är att öppna dörren till nya världar var gång man fattar 
pennan eller vänder blad. Det spelar ingen roll om du träder in i någon annans 
universum eller skapar ett eget. Möjligheten att nära vår fantasi övar också upp det 
kanske viktigaste av allt: förmågan att känna empati och kunna se på livet och dess 
utmaningar genom andra människors ögon. 

”Fatta pennan 
och världen är din!”

Mer information hittar ni här: dardrommarblirtill.blogspot.se
Ni bokar mig via Författarcentrum eller genom att skriva till mig
på e-post dardrommarblirtill@hotmail.se. 
 


