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Solen gassar över en gräsbeklädd innergård 
i stadsdelen Lina Hage i Södertälje. Musik 
från en högtalare ekar mellan husväggarna. 
Barnfamiljer från området strömmar till från 
olika håll och tar förväntansfullt plats på de 
utställda bänkarna och på filtar på marken.

Vid cirkustältet i miniatyr står skådespelarna 
och finslipar de sista detaljerna inför dagens 
4-dimensionella högläsning, som utgår från 
Martin Widmarks och Helena Willis bok 

Cirkusmysteriet i den populära LasseMa-
ja-serien. Verksamheten kallas Läslandet och 
drivs av organisationen Läsfrämjarinstitutet 
(läs mer i faktarutan).  
Sorlet i publiken tystnar snabbt när cirkus-
direktören kliver fram, höjer händerna och 
presenterar sig. 
– Välkomna till Cirkus Splendido! Nu ska vi 
träna på att vara cirkuspublik! Är ni med? 
Cirkusens lindansare lägger ut ett smalt band 
på gräset, andas djupt för att hitta koncen-
trationen och tar några trevande steg med 
armarna viftande i luften. Det råder ingen 
tvekan om hon i våra huvuden befinner sig 
åtskilliga meter över marken. 
– Hur låter ni när någon ska gå på lina…? 
undrar cirkusdirektören.
– Ååååhhh…, andas publiken högt och uni-
sont. 
Akrobaten tar nu sats på linan och slår skick-
ligt runt i en hjulning, men snubblar till när 
hon kommer på fötter igen och börjar vack-
la…

– Och hur låter ni när någon ramlar…?
– Aaaahhhh…! ropar publiken förtvivlat. 

Barnen dras in i berättelsen

Föreställningen drar igång och varvar högläs-
ning med dramatiseringar från boken: stöl-
derna av plånböcker och telefoner, clownen 
och den svartsjuka cirkusdirektören. Skåde-
spelarna fångar upp reaktioner från barnen 
och involverar deras engagerade frågor och 
utrop i berättelsen. Och barnen får givetvis 
prova att både trolla fram pengar och att 

Läsäventyr för alla sinnen
Med interaktiv teater och konstnärligt skapande väcks läslusten hos både barn och vuxna. 
Verksamheten Läslandet har utvecklat en egen metod med 4-dimensionell högläsning. 



Genom estetisk verksamhet och fysiska aktivite-
ter fördjupas intresset för vad litteraturen kan ge.

bryta arm med Ali Pascha, världens starkaste 
person. Efteråt bildas snabbt en kö till bokvag-
nen. Alla som vill får ett eget exemplar av Cir-
kusmysteriet att ta med hem. Många stannar kvar 
för att leka med rockringar och få hjälp att prova 

på akrobatiska övningar. Majken Pettersson, som 
arbetar deltid med Läslandet och som idag gjort 
flera av rollerna i föreställningen, tittar på med ett 
leende. 

– Jag har växt upp med läsning och nu får jag ge 
av något som jag själv älskar. Det är fantastiskt 
att se barnens utveckling och hur mycket de 
njuter av berättelsen. Och alla vill hem och läsa 
själva!

Marlen Eskander och LFI delar ut ett eget exem-
plar av den bok som barnen tagit del av. På så sätt 
kan läsningen och samtalet fortsätta hemma.

Hela familjen engagerad

Nästa dag är Läslandet på plats i parkleken Rin-
ken i Rinkeby norr om Stockholm. Förutom en 
lång rad barn, föräldrar och mor- och farföräldrar 
är en mindre förskolegrupp på plats. Publiken 
sprider ut sig på en bergsknalle medan ensemblen 
justerar upplägget efter dagens förutsättningar.
Även om grundhistorien om Cirkus Splendido är 
den samma som under gårdagen blir berättelsen 
nu sin helt egen, tack vare barnens medskapande.

”Läsning är både bildning och 
magi!”

– Våra deltagare är inga passiva åskådare 
i en mörk salong. Alla blir sedda, alla är 
medskapare. Hade vi bara sysslat med 
högläsning hade bara en begränsad 
grupp kommit tillbaka. Marlen Eskander 
är grundare av LFI, Läsfrämjarinstitutet 
(från början Läsa för integration). Den 
metod med 4-dimensionell högläsning 
som organisationen utarbetat kallas för 
Läslandet och är en läs-, litteratur och 
kulturfrämjande verksamhet för barn 
mellan 3 och 11 år och deras medföljan-
de vuxna. 

Aktiviteterna är alltid gratis, kräver ingen 
anmälan och det är fritt fram att delta varje 
gång eller vid enstaka tillfällen. Träffarna 
är omkring två timmar långa och har alltid 
en barnbok i fokus. Utifrån den blandas 
högläsning, teater, fri lek och konstnärligt 
skapande. Dessutom får barnen alltid ta 
med ett eget exemplar av den aktuella 
boken hem. 



 

Ett viktigt inslag i LFI:s verksamhet är att inklude-
ra hela familjen i det läsfrämjande arbetet.

– Sååå… Har vi någon misstänkt för stölderna? 
undrar direktören mot slutet. 
– Ja, min mamma! ropar en pojke längst fram 
och får med sig publiken i ett stort skratt. 
Efteråt finns det färg och penslar tillgängliga på 
parklekens bord. Alla som vill får gestalta något 
de minns från berättelsen, eller bara skapa fritt. 
Från bokutdelningen kommer 7-åriga Elice och 
håller sitt exemplar hårt i famnen. – Det här är 
andra gången jag är här, säger hon. Förra gången 
var det Handbok för superhjältar. Då fick vi spela 

teater, ha superkrafter och göra egna masker! Jag 
var en ond och min superkraft var att jag kunde 
förvandla allt till is!
Hibo, som bor i närheten, är på plats med dött-
rarna Mariam och Kadija. Familjen har deltagit   
flera gånger i Läslandets träffar. De läser mycket 
hemma och hon tycker att den här 4-dimensionel-
la högläsningen tillför något viktigt. 
– Barnen får vara delaktiga i både läsning, teater 
och pyssel. Det blir en helt annan upplevelse när 
historien kommer till liv. Jag tror att det är väl-
digt bra för både språket och fantasin. Dessutom 
är min yngsta dotter ganska blyg och här får hon 
ta plats på ett naturligt sätt. 
– Vi lägger stor vikt vid den sociala aspekten, 
förklarar Marlen Eskander. Vi bjuder alltid på 
fika eller mat i mitten och det finns en separat ba-
byhörna för de minsta. Det skapar fina relationer 
till deltagarna och även mellan deltagarna. 
Läslandet verkar framför allt i socioekonomiskt 
utsatta områden. För att nå ut samverkar man 
med både kommunen och lokala aktörer som 
bostadsbolag, föreningar, religösa samfund och  
förskolor.
– Vi vill gräva där människorna finns och de-
signa en lösning tillsammans med målgruppen 
och utifrån deras förutsättningar. Forskning visar 
att närmaste vägen till lärande är att känna lust, 
mening och glädje! 

Vi ser läsning som ingång till något stör-
re, en port till både bildning och magi. 
Böcker ska vara både identifikation och 

drömmar, både spegla och öppna föns-
ter! Representation och medskapande är 
ledord i Läslandets verksamhet. 

– Vi prackar inte på barnen någon färdig be-
rättelse, utan flyttar så nära deras verklighet 
som möjligt, även om boken råkar handla om 
småländska Katthult på 1800-talet. Ingår det 
en uppräkning i berättelsen? Då får alla, även för-
äldrarna, vara med och räkna på sitt eget språk! 
Dessutom deltar alla i workshopen efteråt och 
upplever berättelsen rent kroppsligt.



Vi märker att när barn och föräldrar blir berörda av en gemensam 
litterär upplevelse så blir den relevant även när de kommer hem. 
Tröskeln till att fortsätta läsa blir lägre.

Att arbeta med läsovana barn kräver viss anpassning, menar Marlen 
Eskander. 

Det blir än viktigare att lära känna varje barns intressen och för-
utsättningar för att hitta en ingång till boken. 

– Tempot är också viktigt, eftersom många tappar koncentrationen snabbt. 
Vi byter bok ofta, hellre än att arbeta kapitel för kapitel.

De egna utvärderingarna visar att läsningen bland både barn och vuxna ökar 
efter att ha deltagit i träffarna. Även lärare har vittnat om en tydlig språklig 
utveckling hos sina elever. 
Marlen Eskander avslutar med att berätta om en 6-årig pojke som nyligen 
deltog i verksamheten. 
– Vi jobbade med flera böcker om barns rättigheter, gestaltade dem och 
tillverkade egna plakat. När han sedan började i förskoleklass märkte han hur 
svårt det var att få spela fotboll på rasten, eftersom de äldre eleverna tog över. 
Så vad gjorde han? Jo, samlade sina klasskamrater, skrev ett plakat med tex-
ten ”Vi har rätt att spela som alla andra” och stegade in till rektorn. Två dagar 
senare fanns ett rättvist schema för fotbollsplanen! 




