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Bakgrund  

och nuvarande 

sysselsättning 

 

Min första bok kom ut i januari 2013. Sedan dess har det blivit 18 

böcker, mestadels för barn och unga. Jag är legitimerad språklärare 

och översättare och har arbetat i många år inom båda dessa yrken.  

Under några år arbetade jag som författare på heltid. Jag har gjort 

massor av författarbesök på olika skolor och bibliotek.  

 

Utbildning 

 • Ämneslärarutbildning franska/engelska, 160*  poäng, Göteborgs 

universitet (examensår 1990) 

• Fristående kurs i svenska 2 (sfi), Göteborgs universitet, 20* poäng. 

• Översättarutbildning franska/engelska, Göteborgs universitet, 80* 

poäng (examensår 1999) 

• Falkens författarskola i Göteborg: Distanskurs, Skriva noveller, del 

1 och 2. 

• Folkuniversitetet Göteborg: Helgkurs: Författarskola 

• Kvinnofolkhögskolan, Göteborg: Sommarkurs 5+3 dagar, Skriva 

• Malmö Folkhögskola: Distanskurs, Skriva (en termin på halvfart) 

• Bona folkhögskola, Distanskurs Textlabbet (en termin på helfart) 
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Arbete • 2017–nu. Eductus: Anställd som sfi-lärare (deltid 80 %). 

Undervisning i svenska för vuxna invandrare nivå 2 B, 

workshops i tala och skriva. Huvudansvar för två klasser. 

 

• 2013–nu. Författarskap (arbete i eget bolag, Punkt slut AB). 

Min första bok kom ut i januari 2013. Därefter har jag skrivit 

18 böcker som är utgivna på flera olika förlag. Arbetet som 

författare innebär både skrivande och deltagande i olika event, 

författarbesök, bokmässor m.m. 

 

• 2000–2015: Arbete i eget företag, Punkt slut (först enskild 

firma, senare AB). Först arbete på heltid som översättare 

(2000–2012) av facklitteratur, därefter deltid som översättare, 

deltid som författare. Som översättare arbetade jag med kunder 

som Citroën, Volvo, Peugeot, Ellos, La Redoute, Royal Canin 

och många fler.  

 

• 1997–2000. Per Produktion: Anställd som översättare (halvtid 

under studietiden, därefter heltid). På Per produktion arbetade 

jag främst med översättning inom området fordonsteknik. 

 

• 1991–1998: Fuxernaskolan, Lilla Edet. Anställning som 

språklärare och klassföreståndare på högstadiet. Arbete som 

studieledare. Jag undervisade i engelska och franska men även 

i religion och svenska. 

 

• 1991: Hökegårdsskolan, Göteborg. Anställning som 

mellanstadielärare och klassföreståndare i åk 6. 

 

• 1990: Korta vikariat på olika skolor i Göteborg och Bjärred. 

 

 

 

  



 

Utgivna böcker • Snögubbens hemlighet, Idus förlag, 2013 

• Droppstensgrottans hemlighet, Idus förlag, 2013 

• Elefantförarens hemlighet, Idus förlag, 2013 

• Tallskogens hemlighet, Idus förlag, 2014 

• Supernova – Kaninjakten och en fullständigt livsfarlig farbror, Idus 

förlag 2014 

• Surgubben, BetaPedagog förlag, 2015 

• Voodookvinnans hemlighet, Idus förlag, 2015 

• Supernova – Sophämtningen och en mycket tankspridd professor, 

Idus förlag 2015 

• Supernova – Snöskottningen och en ovanligt pratglad dam, Idus 

förlag 2015 

• Polkagrisrånarens hemlighet, Idus förlag, 2016 

• Abdi och bokhunden, Nypon förlag 2016 

• Supernova-Glassväder och tre borttappade hundar, Idus förlag, 

2016 

• Abdi och bokhunden, Nypon förlag, 2017  

• Sol och vår, Vilja förlag, 2017 

• Gangsterälgarna, Idus förlag, 2017 

• En sömnig Zombie, Idus förlag, 2018 

• Skola för coola, Idus förlag, 2019 

• Juno och kosläppet, Idus förlag, 2020 

 

Längre 

utlandsvistelser 

• Genève, Schweiz, 2 år, 1984-1986, studier (Alliance Française) 

samt arbete som au pair och senare på restaurang. 

• Brighton, England, 5 månader, 1988, studier i engelska, Göteborgs 

universitet 

• Reseledarjobb i Paris, Budapest, Italien, forna Jugoslavien 

(nuvarande Kroatien och Serbien), ca 5 månader, 1988 

 

Stipendier m.m. • 2016: Författarnas kopieringsfond: 60 000 kr 

• 2020: Litteraturstöd, kulturrådet 

 

Övrigt • Egen hemsida blogg: www.asaohnell.com 

• Instagramkonto: Klarabelladeckarna 

• Gästbloggare på Debutantbloggen 

• Gästskribent i Litteraturmagazinet 

• Gästbloggare på BarnBoksNätets blogg 

• Talare på Närproducerat 2014 (Kultur i Väst/Författarcentrum Väst) 

• Talare på utbudsdag i Ulricehamn 

• Talare på Bokmässan, Litteraturscenen 2017 

• Massor av intervjuer i olika tidningar och på radio 

• Massor av författarbesök på skolor och bibliotek runt om i Sverige 

(se separat lista) 
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