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Bild 1 av 3 Liam Andersson samlar material till sitt bokstavstorn. Foto: Adrian Norlund

B för bil och M för rutschkana
JÖNKÖPING Utställningen ABC Bokstavslek vill väcka barns läslust. Det är ett lekland
bestående av bokstäver som även är till hjälp för många nyanlända barn som vill lära sig
ett nytt alfabet.
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Att besöka Jönköpings läns museum just nu är lite som att följa med Alice ner i
underlandet, men istället för kortlekar ﬁnns här enorma bokstäver. Ett M har blivit en
rutschkana och ett B har blivit en bil. När JP kommer dit springer barn från förskolan

HallonEtt runt i lokalen. Några åker rutschkana medan andra bygger torn och skriver sina
namn med stora bokstäver i trä. Utställningen ABC Bokstavslek är ute på turné i landet och
har nu stannat till i Jönköping.
- Vi tyckte att det behövdes en utställning som fokuserade på alfabetet för att väcka
läslust, säger Klara Svae, barnkulturproducent.
- Att man verkligen får klättra upp på en bokstav och får sitta i en bokstav och läsa, men
också jobba på olika nivåer. Att man hittar en bok och sätter sig och läser den, och att man
bygger sitt eget namn med de där bokstäverna.
Just de små bokstäverna är mycket populära. Liam Andersson, tillsammans med några
kompisar, sitter runt en hög med träbokstäver. Just nu skrivs det dock inga namn. Här
byggs det torn istället.
- Vi försöker bygga högt! K är jättebra där nere. Stora grejer först, förklarar Liam Andersson.
Trots att det verkar vara roligare att bygga torn än att skriva har Roger Josefsson,
producent, fått mycket god feedback på träbokstäverna.
- Vi har hört ﬂera fantastiska saker om barn som stavar sina första ord med de där
bokstäverna, säger han.
- Vi har märkt att den är väldigt tacksam för nyanlända barn. Det är en utställning som kan
hjälpa dem att lära känna ett nytt alfabet, säger Klara Svae.
Idén till utställningen kommer från Roger Josefssons resa till Amsterdam. Utanför ett
museum såg han ﬂera stora bokstäver som vuxna hade krupit upp och lagt sig i.
- Då blev jag så fascinerad av det och tänkte "Vafan, det här är ju intressant!", säger han.
Utställningen kommer ﬁnnas på Jönköping läns museum från till den 16 oktober. Barn,
vuxna, förskoleklasser och skolklasser är välkomna. Från den här dagen att döma ser det
ut att bli en succé.
- Jag tror inte vi får hem våra barn idag, säger Maria Lundqvst, förskollärare, och skrattar.
- Det hade ju varit underbart att få höra bokstäver i luften också, och få smaka på lite
bokstavskex, men då kanske det hade blivit ännu svårare att få hem barnen.
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