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Han ser världen på barnens sätt
SOLGUD. Författaren Håkan Borgström i Stureby skriver faktaböcker för barn. ”Går det att härma solen?” heter ett kapitel. Vi gjorde ett försök. FOTO: ANDREAS ENBUSKE

 ■ DET ÄR PROMENADAVSTÅND överallt, det tar mig en knapp 
timme att gå till Medborgarplatsen.

 ■ JAG TYCKER OM ALL grönska här, lummigheten. Mycket 

syre.  

 ■ DET ÄR NÅGOT MED stämningen här som påminner om Års-

ta, där jag växte upp. En slags bykänsla, lugnt och skönt utan 

att för den skull domna av. Det fi nns ändå ett socialt liv och 

affärer.

Kan man elda med pruttar? 
Går det att härma solen? 
Tankar vi dinosaurieblod i 
bilen? Med sådana frågor 
lockar Håkan Borgström, 
journalist och författare från 
Stureby, barn att lära sig om 
sin omgivning.

– Barn har rätt att veta för 
att förstå det dagliga som 
händer omkring dem. Varför 
blir människor rädda när ett 
kärnkraftverk i Japan går 
sönder, till exempel. Eller vad 
händer med kroppen när 
man blir kär?

Håkan Borgström har gett 
ut sex faktaböcker för barn 
sedan 2005. Den senaste bo-
ken, Energins mysterier, kom 

till utifrån problemet med att 
oljan i världen håller på att ta 
slut. Vad fi nns det då för al-
ternativa energikällor? Boken 
tar upp bland annat varför 
det blir tsunamivågor, hur 
stark ström det blir av blixtar 
och hur batterier fungerar. 

Nyligen var han inbjuden 
att föreläsa på Bok- och bib-
lioteksmässan på temat var-
för den här typen av böcker 
behövs.

– Undersökningar visar att 
barn som får börja med att 
läsa om fakta som intresserar 
dem, lär sig sedan lättare att 
läsa även skönlitteratur, säger 
Håkan Borgström.

Håkan Borgström jobbar 

både från kontoret på Söder 
och från villan i Stureby. Han 
är uppväxt i Årsta och har 
bott i Stureby i 18 år. Träd-
gårdarna med höga tujor och 
tallar, kraftiga buskage och 
rabatter vittnar om att om-
rådet har funnits länge. Alla 
hus har sin egen stil. 

Ett svek mot barnen
Håkan Borgströms villa är i 
gul puts från 1930 och ett av 
de äldsta husen i området.  

– Vi trivs jättebra här. Det 
är lugnt men ändå väldigt 
nära stan. Jag promenerar in 
till Söder på en timme.  

 Håkan Borgström är i 
botten vetenskapsjournalist 
och jobbar även som konsult 
i mediekommunikation. Han 
har gett ut en handfull fakta- 
och debattböcker och 

en roman. I  mitten av 
2000-talet började han skriva 
för barn. Ett skäl var bristen 
på bra faktaböcker för barn, 
säger han. 

– Många av faktaböckerna 
är ett svek mot barnen tycker 
jag. Det är ofta slarvfel i tex-
ten och bara för att det är 
riktat till barn bryr man sig 
inte om att rätta till det. 

I många fall har man tagit 
en faktabok från USA eller 
något annat land och över-
satt den direkt till svenska, 
enligt Håkan Borgström, och 
det blir sällan bra.  

Hans böcker går åt som 
smör på skolbiblioteken. De 
säljs via webben och bok-
handlare och används som 
kurslitteratur i skolor. Böck-
erna riktar sig till barn i ål-
dern 8-14 år. Varje kapitel har 
extraläsning i form av ”Visste 
du att” och ”Nördfakta” så att 
man kan välja hur mycket 
man vill läsa och diskutera. 

– Förlagen som jag job-
bade med tidigare tyckte att 

målgruppen skulle vara 
9-12 år, men det är för 

smalt. Det är fortfarande 
många saker man inte riktigt 
har förstått när man är 14. 

Varken Alfabeta eller Ra-
bén & Sjögren skötte sitt jobb 
när det gällde att marknads-
föra böckerna, tycker Håkan 
Borgström. Därför väljer han 
nu att göra allting från eget 
förlag. Den senaste boken, 
Energins mysterier, är utgi-
ven på Borgströms Förlag AB 
i Stureby.

Bollar med barn
Allt i hans böcker är fakta-
granskat av experter och 
innan han börjar skriva bol-
lar han idéer med en refe-
rensgrupp – barn förstås. Där 
testar han i ett tidigt skede 
vad de vill läsa om. 

– Frågar jag: Skulle ni vilja 
veta mer om kol? Och jag får 
ett rungande nej, då skriver 
jag inte om det.  

Håkan Borgström fascine-
ras av hur barn tänker.

– Det är lite som att prata 
med aliens. Du vet aldrig vad 
du ska få för svar.

Klart är att Håkan Borg-

ström har ett helt eget sätt att 
kommunicera med unga lä-
sare. Till stor del handlar det 
om att vända på perspektivet. 

– Om jag ska berätta hur 
hjärnan fungerar så börjar 
jag med att fråga mig själv 
och läsaren: Bor det verkligen 
monster under sängen? 

Så småningom kokar det 
ner till själva källan, i det här 
fallet hjärnans sätt att upp-
fatta saker. 

– Alla barn är nyfi kna och 
det gäller att referera till nå-
got i deras närmiljö för att de 
ska förstå. Det kan vara så 
enkelt som pennor eller 
mjölkpaket. Man måste se 
världen på deras sätt. 

Efter att ha plöjt igenom 
olika uppfinningar bakåt i 
tiden, märkliga vardagsfeno-
men, naturen, kroppen och 
energin har Håkan Borg-
ström börjat klura på nästa 
bok. Arbetsnamnet? Knop-
pens mysterier.
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”Det är lite som att 
prata med aliens, 

Du vet aldrig vad du 
ska få för svar” 

FAKTA  Svampplockande cyklist
 ■ NAMN: Håkan Borgström.

 ■ ÅLDER: 52.

 ■ FAMILJ: Hustrun Sirpa, barnen Josef, 20, Jesper, 18, bonusbar-

nen Isabella, 24, Christian, 27. 

 ■ LEDIG TID: Plockar svamp, promenerar, cyklar.

 ■ FAKTABÖCKER FÖR BARN: Härmapan människan, I robotarnas 

värld, Varför är mjölken vit, Naturens mysterier, Kroppens mys-

terier, Energins mysterier.

■■ Det handlar om att väcka nyfi -

kenheten. Och att berätta på ett sätt 

så att barnen känner igen sig. Det 

säger Sturebybon Håkan Borgström 

som ger ut sin sjätte faktabok för 

barn: Energins mysterier. Den här 

gången på eget förlag.


