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ung litteratur
Eldrid OftEstad
 
94 av de 100 mest utlånte 
titlene på biblioteket første 
halvår 2012 er serielittera-
tur, viser tall fra Bibliofil-
bibliotek. 

Seriebøker dominerer på bokmar-
kedet for barn og ungdom. I 2004 
var 52 prosent av de nye barne- og 
ungdomsbøkene fra de store for-
lagene i en serie. I 2012 økte det til 
62 prosent. 

– Jeg tror serielitteraturen gir 
barn og ungdom en mal som de 
kan gjenkjenne, at det er en fortel-
ling som de kan følge. Spesielt ser 

vi at jentene liker godt serier om 
de store følelsene, det gjør dem 
hekta, sier direktør Kristin Ørjasæ-
ter ved Norsk barnebokinstitutt.

Foretrekker fantasy
Det kan Samsam Mohammed Sa-
lad (15), Sadia Butt (14), Amina Hus-
sain (14) og Anam Gondal (15) be-
krefte. 

Venninnene på biblioteket 
ved Fyrstikkalleen skole på Hels-
fyr i Oslo liker å lese bøker i fan-
tasysjangeren fordi de der ofte 
finner følelser de kan kjenne seg 
igjen i.

– Selv om det er veldig annerle-
des enn ting jeg opplever, er det 
noe der som er kjent, utdyper 
Gondal.

– Og så er det så spennende at 
jeg må bare fortsette, legger Butt 
legge til.

Hussain er veldig klar på at hun 
foretrekker fantasy fordi det ikke 
er vold og diskusjoner. 

– Det er derfor jeg ikke liker 
krim, fortsetter hun.

Det sies at 12-årsalderen kalles 
for «slukealderen», fordi det er da 

unger ofte begynner å kaste seg 
over bøkene. Niendeklassene på 
Fyrstikkalleen skole har ikke gitt 
seg med å sluke litteratur. De leser 
minst én time hver dag.

Øyvind Martinsen (14) husker 
veldig godt da han fikk øynene 
opp for lesing.

– Det var da jeg leste Dr. Proktor-
bøkene som 11-åring, forteller han.

For Mahishan Rajeevan (15) be-
gynte det allerede i to-treårsalde-
ren.

– Jeg lånte små-små bøker på bi-
blioteket, minnes han.

Kjekk og grei som gave
Monica Helvig er programansvar-
lig for barn og ungdom på Littera-
turhuset. Hun tror serielitteratu-
ren slår så godt an fordi det er en 
enkel gave for foreldre og slektnin-
ger å gi til barna.

– Jeg husker at jeg selv som barn 
var hekta på Frøken Detektiv og var 
nødt til å fortsette med en ny bok, 
da jeg var ferdig med én.

Aftenpostens barne- og ung-
domsbokanmelder Morten Hau-
gen tror serielitteratur er po-

pulært hos de unge av samme 
grunner som at voksne liker den 
typen litteratur.

– Det er akkurat som at vi voksne 
følger Varg Veum-bøkene. Dessu-
ten har mange barn et samlerin-
stinkt. Min kone leser bøkene til 
Camilla Läckerberg, men hun vet 
nok ikke nøyaktig når neste bok 
kommer og lengter ikke etter å be-
gynne på den slik unger gjør. Det 
er noe nerdete over det å følge en 
serie så hardnakket, men barn har 
ikke noe imot å være monomane 
og samlende som vi voksne har. 

Litteraturkritikeren har inn-
trykk av at det er en tendens i de 
siste fem-ti årene at serier i en se-
rie selger godt.

– Det ser vi på seriene Leseløvene 
og Bokormen. Som barnebokan-
melder er jeg ikke bare opptatt av 
god litteratur, men også at bøker 
skaper leselyst. Og det ser jeg at se-
rielitteratur gjør. På den negative 
siden, opplever jeg at det kan bli 
mye gjentagelser, sier han. 
eldrid.oftestad@aftenposten.no

Niendeklassingene på Fyrstikkalleen skole i Oslo leser minst en time hver dag. 
Og da går det i serier, for de liker å følge en lang historie. 

Niendeklassingen Øyvind Martinsen (f.v.), Mahishan Rajeevan, Anam Gondal, Amina Hussain, Samsam Mohammed Salad og Sadia Butt vil heller 
lese fantasy enn bøkene de må lese på skolen. Men Martinsen innrømmer at han liker lyrikk. FOtO: trygve INdrelId

fakta

Populære seriebøker

XX Rampete Robin av Francesca 
Simon: 19 titler
XX LasseMajas Detektivbyrå av 
Martin Widmark: 13 titler
XX Kunstdetektivene av 
Bjørn Sortland: 11 titler
XX Kasper av Jørn Jensen 
(fra serien Leseløve): 8 titler
XX En Pingles dagbok 
av Jeff Kinney: 6 titler
XX Solgaten 1 
av Helena Bross: 5 titler
XX Taynikma av Jan Kjær: 5 titler
XX Taekwondo er tøffest av 
Lise Blomquist (fra serien  
Leseløve): 4 titler
XX Karsten og Petra 
av Tor Åge Bringsværd og  
Anne G. Holt: 4 titler
XX Kaja og Stine av 
Lise Baugstø  
(fra serien Lesehest): 3 titler
* Basert på listen over de 100 mest utlånte 
barne- og ungdomsbøkene i Bibliofil-bibliotek 
første halvår i 2012. 
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