
Den raka vägen till pottan är inte alltid så rak 
i Karins värld. Kissa kan man ju göra om en liten 
stund … Inte riktigt än … Jo nu! Men vänta, vad är 
det där för något spännande?

Rymdpottan är skriven på rim och bjuder på en hel 
del igenkänning - både för barnet och föräldern. 
Pappa försöker hålla ihop det, men det är inte alltid 
så lätt.

Boken är en stor bilderbok med kraftigt papper 
som tål att bläddras gång på gång. Berättelsen 
sträcker sig över 28 sidor som är härligt illustrerade 
av Emma Svalander.

***
Boken är skriven utifrån inställningen att barn är kompetenta och 
att man kan lära sig genom lek och fantasi. Om föräldern är lyhörd 
kan man tillsammans med barnet hitta lösningar som väver ihop 
barnets egna värld med lärande och på så sätt stärka både barnets 
självkänsla och lekfullhet. 

Per Bertillsson berättar:
Jag är en tvåbarnspappa som älskar att leka tillsammans med mina 
barn. Jag fascineras av deras fantasi och med vilken glädje de tar sig 
an livet. Barn VILL lära sig nya saker, de VILL klara av allt själva. Med 
lite finess och lyhördhet kan man lära barn vad som helst genom 
att väva ihop deras lekfullhet med lärande. Det är min fullkomliga 
övertygelse! Med detta som inspiration ger jag nu ut min första bok 
- Rymdpottan!

Emma Svalander har alltid varit kreativ. Under åren har hon 
provat på det mesta från att måla till att skulptera. Att rita har 
dock alltid funnits med. ”Rymdpottan” är den sjätte barnboken 
som hon har illustrerat. Du kan följa hennes projekt på  
www.kreativaemma.se

Kontakta Per och Emma genom förlaget för intervjuer eller bokning 
av evenemang.

Högupplösta bilder och övrigt pressmaterial finns på  
www.emmagjort.se/sida/pressmaterial

Beställ gärna recensionsex via bok@emmagjort.se
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