
 

”Alla kan skriva, men alla kan också 

lära sig att skriva bättre - mer 

spännande och mer levande!” 

Skol- eller 

biblioteksbesök  
Åsa Öhnell 

 
Deckarskola med skrivarverkstad för mellanåldern 
Att skriva en spännande deckare behöver inte vara så svårt om man har de rätta 
redskapen! Under författarbesök med deckarskola gör jag en pedagogisk 
genomgång av de klassiska deckargreppen. Vi varvar med korta skrivövningar och 
samtal om dessa. Extra stor vikt läggs på hur man får idéer, fångar läsaren och gör 
berättelsen riktigt spännande! Slutuppgiften är att skriva egna deckare. Om 
barnen inte hinner klart under författarbesöket kan de fortsätta med sina deckare 
under en annan lektion. Detta är det perfekta sättet att avsluta en period med 
deckarläsning! 
 

Författarsnack 
Hur blir man författare och hur går det till att skriva en bok? Det brukar vara bra 
att inleda deckarskolan med en presentation. Jag berättar hur det kom sig att jag 
började skriva och hur en bok blir till från idéstadie till färdig bok! Jag berättar 
också om mina böcker och läser kanske högt ur någon av dem. 
 

Skräddarsydda besök 
Läraren och klassen får gärna ha egna önskemål inför författarbesöket. Ni kanske 
arbetar med ett annat tema än deckare? Deckarskolan brukar passa bäst för åk  
4-7, men jag anpassar efter elevernas ålder! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Åsa Öhnell har skrivit 
Klarabelladeckarna, en 
deckarserie för mellanåldern, 
som har fått fina recensioner. 
Enligt Maj Gustavsson på BTJ är 
böckerna ”andlöst spännande”. 
Idéerna till handlingen får Åsa 
ofta under olika resor. Därför 
utspelar sig Klarabelladeckarna 
på olika platser i Sverige eller 
utomlands. Åsa Öhnell är van 
pedagog med en bakgrund som 
lärare och översättare. 
 
Några boktitlar: 
Snögubbens hemlighet 
Polkagrisrånarens hemlighet 
Supernova-serien 
Abdi och bokhunden 

 
 

 

Mer information hittar ni här: www.asaohnell.com 

Ni bokar mig via Författarcentrum, Kulturkatalogen, Kulturterminen eller via asa.ohnell@telia.com  

Tel 031-811070, 0703-788669 

Kostnad 
Jag följer Författarcentrums rekommenderade taxor för 
författarbesök på skolor: 

 

En lektion (max 60 min)/klass (max 35 elever) 3000 kr 

Två lektioner 4000 kr 

Tre lektioner  5000 kr 

Fyra lektioner  6000 kr 

Aulasamling/kickoff (fler än 35 elever) 60 minuter 6000 kr 

 
Kostnader för resor och logi tillkommer. 

 

 
För bokning och information välkommen att kontakta Författarförmedlingen. 
www.forfattarcentrum.se 

 


