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Matilda Alsterbrink, Saga Klavebäck, Marckus Nyberg, Zack Togretz, Dexter Teike, Elliot Wargclou, Evelina Petersson,
Edvin Nord och Anders Peterson lyssnar på Maria Lindman. "Kul", "trevligt" och "mysigt" är några av barnens
omdömen. Foto: Maja Edsö
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NEDSLAG

Blomenbergska skolan har bestämt sig för a! göra något åt sjunkande
läsförmåga bland barn. De har dragit i gång projekt Läslustan – och hi!ills
har barnen gillat det.
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Maria Lindman, fritidspedagog, är strålande glad när hon
möter upp.
— Visste du att det här är den äldsta folkskolan som
fortfarande är i bruk i Sverige, säger hon och visar vägen
uppför trappen till det som förr var lärarinnebostad, men som
nu är fritidsverksamhet.
Det är här man inrett ett rum och startat projekt Läslustan.

ANNONS

Så får man i sig rätt mängd
antioxidanter varje dag –
prova nu för halva priset

— Det är ju faktiskt en demokratifråga. Är man sämre på att läsa, riskerar man också att falla
tillbaka på så många olika områden. Vi fick höra av barnen att de saknade en plats där de i
lugn och ro kunde läsa, och då skapade vi Läslustan, säger Maria Lindman.
För två veckor sedan invigdes rummet storstilat.
— Det var besök av en schaman, som hade ett halsband av drakben som han la på varje
barn och gav dem förmåga att träda in i fantasins värld med hjälp av en magisk formel, "oh
alla lokla bomsba", säger Marie.
— Men Marie du sa ju till mig att det var kycklingben när jag frågade, säger Marckus Nyberg.
Honom lurar man inte. Inte de andra barnen som samlats utanför rummet i dag heller. Alla
går de i trean eller fyran.
— Nej, det var ju du i dräkten. Men de yngre barnen gick nog på det, säger Matilda
Alsterbrink.
Skepsis till trots – alla säger den magiska formeln innan de går in i Läslustan. Väl inne gör
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de det bekvämt för sig. Här finns soffa, fåtölj, kuddar och massor med böcker. Mest fantasy.
— Det är många böcker som är jättebra. Men jag läser väldigt mycket annars också, säger
Anders Petersson.
— Ja, när du läser kan man ju inte ens prata med dig, säger Matilda Alsterbrink.
— Jag vill läsa klart sidan, det är viktigt!
Hittills verkar projektet vara lyckat. Barnen drar sig gärna tillbaka till rummet för att läsa, och
att samlas för högläsning gillar de också.
Varför tycker vuxna det är viktigt med läsning tror ni?
— Så man kan läsa skyltar och så, tror Zack Togretz.
— Så man kan läsa instruktioner så man kan ta körkort eller på mjölkpaket, säger Marckus
Nyberg.
— För att man ska få ett bra jobb, säger Edvin Nord.
— Fast man läser ju inte bara i böcker, man läser ju mycket på mobilen och så, säger Dexter
Teike.
Hur skulle världen se ut om människor inte kunde läsa och skriva tror ni?
— Det är svårt att tänka sig. Vilken konstig tanke! säger Marckus Nyberg.
— Man skulle inte kunna skriva heller. Man skulle behöva berätta och komma ihåg allt, säger
Evelina Petersson.
— Man skulle inte kunna spela spel på mobilen, för spelen består ju av kod som består av
bokstäver, säger Anders.
— Och inga banker. Och ingen dator, för man skriver ju på tangenterna. Det skulle vara
jättemycket som inte skulle finnas, säger Matilda Alsterbrink.
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Monicas släktfoto fascinerade experter på Antikrundan
Nu är nya skolan klubbad
Firar födelsedagen med kyrkkaﬀe
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