Frågor från elever i klass 2 på Norrskolan i Uddevalla
1. Jag undrar hur roligt det är att skriva böcker?
På en skala från 1-100 är det ungefär 2 när det är som jobbigast att komma igång och ungefär 99 när
boken är klar!
2. Hur många böcker har du skrivit?
16 stycken utgivna böcker just nu, fast fler är på gång.
3. Bor du i Uddevalla?
Nej, i Mölndal, fast väldigt nära Göteborgsgränsen.
4. Vad gjorde dig till författare?
Det som gjorde att jag lyckades var hårt arbete. Jag har läst mycket, skrivit mycket och lärt mig
mycket om att skriva. Sedan har jag övat och övat.
5. Hur många år är du?
55.
6. Är det kul att vara författare?
Ja, oftast. Det enda som kan vara lite tråkigt är just att börja skriva på en ny bok, innan jag har
kommit igång riktigt.
7. Har du djur?
Jag har alltid djur. Just nu har jag en katt och en hund, men jag har haft många olika djur som
sköldpadda, hamster, mus, kanin och marsvin.
8. Vilka böcker tycker du mest om som du gjort?
Oj, svårt att svara på. Det varierar. Ibland tycker jag en bok, ibland en annan.
9. Vad var ditt första jobb?
När jag var 14-15 år jobbade jag med att packa sandpapper på sommaren.
10. Har du ett annat jobb?
Ja, förut var jag författare på heltid, men det blev väldigt ensamt, så nu jobbar jag också som sfilärare och lär ut svenska till vuxna som kommer från andra länder.
11. Är det svårt att komma på vad böcker ska handla om?
Ja, det är lite knepigt. Ofta bestämmer jag först vad boken ska handla om och sedan vem det ska
handla om och hur det ska sluta.
12. Vad är ditt favoritgodis?
Saltlakrits. Och choklad. Och surisar. Jag gillar olika slags godis, men lakrits och choklad är nog
favoriterna.
13. Vad hette din sista och första bok?

Min första bok hette ”Snögubbens hemlighet” och den senaste ”En sömnig Zombie”. Det är inte min
sista bok, för jag kommer att skriva fler.
14. Hur kom du på att du ville vara författare?
Det bestämde jag när jag var fyra år och lärde mig läsa. Jag har alltid älskat böcker.
15. Vad hade du valt om du inte fick vara en författare?
Jag är intresserad av många saker, så jag skulle vilja bli veterinär, journalist, professor i språk, läkare
eller forskare. Samtidigt har jag de roligaste jobben som finns, författare och sfi-lärare, så jag vill inte
byta!
16. Vilken är din favoritmat?
Det kan jag inte säga för jag gillar massor av maträtter!
17. Vilken är din favoritglass?
Samma där. Ibland är jag sugen på Piggelin och ibland på en Nogger eller Tip Top. Jag tycker inte så
mycket om Magnum.
18. Vilken tanke fick du när du skrev Supernova?
Min tanke var att det fanns massor av berättelser om superhjältar som är vuxna män med muskler
och att de flesta superhjältar är så perfekta. Jag ville ha en annan typ av superhjälte och då fick jag
idén att skriva om Supernova. Hon är ett barn och inte så perfekt, men tillräckligt bra ändå. Jag
tänker att vem som helst kan bli en superhjälte, det gäller bara att vara snäll och modig.
19. Skriver du på dator eller för hand?
På dator.
20. Hur lång tid tar det att göra en bok?
Allt från två dagar till två år eller mer.
21. Hur gammal var du när du började skriva böcker?
Jag började skriva böcker när jag var fyra år, men när min första bok kom ut på ett förlag var jag 49
år.
22. Har du gjort någon bok för vuxna?
Ja, en lättläst bok för vuxna som håller på att lära sig svenska.
23. Vad får du alla dina idéer ifrån?
Det finns alltid idéer. Det gäller att slappna av och låta dem komma fram! Om jag inte kommer på en
bra idé genast, kan jag diskutera med någon i familjen och då kommer jag ofta på något.
24. Vilken är din favoritfärg?
Många olika. Blått, rött, rosa, grönt. Och vitt, jag älskar vitt.
25. Är det kul att många ser upp till dig?
Jag vet inte om många ser upp till mig. Det är i alla fall inget jag går runt och tänker på. Men jag
tycker att det är roligt om barn kan få inspiration av mina författarbesök eller gillar mina böcker.

26. Lär du dig något nytt?
Jag lär mig något nytt varje dag. Ibland lär jag mig saker om världen, ibland om andra människor och
ibland om mig själv. Jag tycker att det är viktigt och roligt att lära sig saker.
27. Skrev du Sagan om ringen?
Nej, tänk om jag hade gjort det! Det hade varit riktigt coolt. Men nej, det var en snubbe som hette
J.R.R Tolkien som skrev den. Han är död nu.
28. Har du en åsna?
Nej. Fast det hade varit kul att heta Åsa och ha en åsna!
29. Vilken är din kändaste bok?
Min mest kända bok är nog Snögubbens hemlighet, för den har funnits längst!
30. Hur kommer man på bilderna?
Jag gör ju inte bilderna så det får en illustratör svara på. Men illustratören måste läsa texten först.
Ofta kan man få bilder i huvudet när man läser en bok.
31. Hur får du inspiration?
På många olika sätt. Genom saker jag läser i böcker och tidningar eller ser på teve, genom möten
med barn, vuxna och djur eller till och med genom drömmar.
32. Vilken serie lånas mest av alla barn?
Jag har inte undersökt det men jag tror att det är Klarabelladeckarna.

