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”Jag letar fragment ur människors liv. Jag letar
händelser som bränner och händelser som står
stilla. Jag vill vara hos en fiktiv person under en
liten del av hennes liv. Jag vill att hon ska fortsätta
leva efter berättelsens slut. Jag vill skriva ett utsnitt
ur ett liv.”

Vad är en novell?
DET SOM
FÅR PLATS

En novell är en kort prosatext — men vad ryms i
kortheten? I Det som får plats möter vi tankar om
skrivandets hantverk, novellen som uttrycksform,
textexperiment och personerna som ger liv åt
berättelserna.

Marica Källner är novellist
och skrivpedagog. Sedan 2010
har hon lärt ut skrivandets
hantverk till barn och vuxna.
Källner dras till novellistiken
och utmaningen att förmedla
berättelser i ett kort format.
Hennes noveller gestaltar ofta
utsnitt ur unga kvinnors liv. Marica Källner har
studerat på Författarskolan Lunds universitet, och
Skrivpedagogutbildningen Skurups folkhögskola.
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Varför novell?
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Marica Källner

Vad gör jag i skolan?
Jag berättar om min bok, mitt liv som författare samt presenterar novellformen genom
högläsning, övningar och samtal. Novellen är en litterär form som kan vara väldigt
mycket. På mina skolbesök vill jag ge elever chans att skriva noveller på ett sätt som
kanske inte alltid presenteras i den ordinarie skolundervisningen. Detta för att inspirera
till kreativt skrivande och väcka läsintresse.

Novellworkshop årskurs 4-9
I workshopen ingår en enkel genomgång av novellens form, historia och samtid.
Genom skrivövningar får eleverna själva närma sig novellformen på ett enkelt och
lustfyllt sätt. I workshopen presenteras olika författarverktyg och stilgrepp för att
bredda elevens skrivande och inspirera till ett konstnärligt uttryck. Workshopens
innehåll anpassas efter årskurs.

Längre projekt
Jag arbetar gärna med projekt där eleverna får respons på det de skrivit för att
jobba med sina texter under en längre tid — exempelvis till en antologi. Med min
utbildning och yrkesverksamhet har jag en god förmåga att läsa och svara på texter.

Teman
Om skolan önskar anpassar jag gärna workshopen efter teman. De kan vara kopplade
till skrivande, något annat i kursplanen eller beröra aktuella samhällsfrågor.

Det som får plats
Min bok Det som får plats handlar om skrivande och novellkonst, därför kan
boken passa bra som en del av workshopen. I boken testas tankar och frågor om
berättelsers uppbyggnad, person- och miljöskildring samt vad en novell är och kan
vara. Bokens noveller handlar bland annat om kärleksrelationer, skrivande, våld,
uppbrott och självbild. Boken riktar sig till årskurs 7 och uppåt.

Priser och bokning
Författarbesök i skolan är momsbefriade
1 lektion (upp till 60 min)		
4000 kr
2 lektioner			
5500 kr
3 lektioner			
6500 kr
4 lektioner			
7500 kr
Vid längre projekt eller särskilda önskemål kontakta info@maricakallner.se för offert
Ev. resa/boende betalas av skolan
Bokning via Författarförmedlingen ff.forfattarcentrum.se eller mail info@maricakallner.se
Innehav av F-skattsedel

Jag brinner för novellkonsten och att
förmedla berättelser i ett kort format.
2017 debuterade jag som novell- och
essäförfattare med Det som får plats
– texter om skrivande och novellistik,
utgiven av Winai books. Jag är född
1989 och började skriva redan som
barn. Därför vet jag hur viktigt det är
som ung att få utrymme till kreativt
skrivande – både för den som redan
har ett skrivintresse och för den som
inte har det än. Som yrkesverksam
skrivpedagog har jag sedan 2009
lärt ut kreativt skrivande till barn,
unga och vuxna genom kurser och
workshops. För att läsa mer om mig
besök www.maricakallner.se
Min utbildning
Författarskolans kandidatkurs,
Lunds universitet.
Författarutbildningen, Sörängens
folkhögskola.
Skrivpedagoglinjen, Skurups
folkhögskola.
Författarskolans magisterkurs,
Lunds universitet (pågående).

