läsvärt

nyfikenhet

en gåva att underhålla
Nyfikenhet är ett ord som bör värderas positivt och en egenskap som vi ska bejaka. Håkan Borgström
är författare med nyfikenhet som drivkraft. Med sin senaste bok för barn ger han oss förutsättningar
att upptäcka mysterier tillsammans och väcka nyfikenheten - om den glömts bort.
text: petra sundqvist

E

nergins mysterier är en sådan där
”barnbok” som man fastnar i även
som vuxen. Den har ett upplägg som
fångar; från rubrikernas frågeställningar till rutorna med Nördfakta. Det går inte att bläddra
förbi en fråga som "Tankar vi dinosaureiblod
i bilen? "

Att gilla boken som vuxen gör det enklare att
följa författaren Håkan Borgströms råd om
hur vi underhåller det nyfikna som finns hos
barnen.
– Det gör vi genom att utforska världen tillsammans med dem! Titta ner i hålet som grävs
i gatan, vad händer där nere? Öppna mjölkförpackningen och se hur den är gjord.
Eller som Håkan gjorde i sin bok "Varför är
mjölken vit" där han skar av tuben med tandkräm på mitten för att se hur den egentligenblir randig när den kommer ut!
– Fråga tillsammans med barnen ut mormor
hur det var när hon växte upp. Och läs böcker
tillsammans med barnen! Inte för dem!

Fråga som ett barn

Att Håkan är nyfiken råder ingen tvekan om.
Hur kommer man annars på den typ av funderingar han lyfter i sina böcker. I Energi-boken
handlar det om frågor som; varför brinner
trä, kan vi elda med pruttar, kan potatis ladda
mobilen…
– Ja, jag skulle nog säga att jag är extremt
nyfiken. Jag vill ta reda på hur saker ligger till,
varför de finns och hur det blev så. Jag tillhör
den där sorten som plockade isär väckarklockan som barn för att förstå hur den funkande,
utan att alltid få dit alla delar sedan igen. Det
har också varit drivkraften i författandet: Ta
reda på hur det förhåller sig - och sedan förklara för andra.

Och förklarar gör han. Jag tycker alltid att
det känns lite småjobbigt att inse att jag inte
kan allt det där som står att läsa i faktaböcker
och liknande som är skrivna för barn. Men
det är väl bara att erkänna. Det finns väl en
anledning till att de vuxna förlorar mot femteklassarna på tv. Jag är inte förvånad över att
10-åringen gillar boken skarpt och får många
aha-upplevelser inom områden som inte är så
enkelt att förstå. Det som gör mig riktigt glad
är att jag med bokens hjälp kan förklara vissa
saker för 15-åringen som har en utvecklingsstörning.
Med ett barn som kämpar med läsning och
som fortfarande inte greppar det mest grundläggande i matematik är det tyvärr lätt att det
normalt sett känns ganska fjärran att diskutera
till exempel solceller.
Men så har Håkan också ägnat större delen av
sitt liv åt att bejaka sin nyfikenhet och dessutom berättat och förklarat för andra.
– Jag började skriva tidningar vid sex års
ålder. Fick en begagnad stencileringsapparat
av mina föräldrar i julklapp - som stod överst
på min önskelista. Det blev sedan tidningar till
både släkt och senare till min skolklass.
Det är inte bara i författandet som nyfikenheten är det drivande. Det är också den som är
drivkraften i yrket som journalist.
– Jag har alltid tyckt att yrket varit en gåva
eftersom jag fått möjlighet att ställa vilka
frågor som helst, komma hem till folk, besöka
industrier och göra allt som det inte alltid är
så lätt att göra som privatperson om man är
nyfiken lagd!

Energins mysterier är den
senaste i raden av Håkan Borgströms böcker för barn om olika
mysterier.
www.borgstromsforlag.se

föräldra
tipset

Kolla in boken om våra
mysterier i vardagen.
Som till exempel varför
mjölken är vit.
www.skribent.org/
vardagsmysterier

- Och alla är nyfikna, avslutar Håkan, fast de
kanske har glömt bort det! 
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