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ENKEL LÄSFRÄMJANDE HANDBOK
FÖR ATT PLANERA & STARTA EGNA KICKAR!

Välkommen till
WWW.LASKICKAR.SE
Kan användas fritt av dig som ledare, främjare eller pedagog.
Enda önskemålet från oss är att du hashtaggar aktiviteterna i sociala medier
#Läsfrämjande #Läskickar
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Varför Läskickar överhuvudtaget?
2. Vad är Läskickar?
3. För vem? Vi tänker på möjligheter och rättvisa!
4. EN GUIDE TILL ERT LÄSKICKS TEMA!
Tre sidor av ditt liv som kan förändra ett annat!

5. FAKTA OM LÄSNINGEN I SVERIGE!
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1. Varför Läskickar överhuvudtaget?
Fan vad tråkigt ska vi läsa en bok!
Nej, jag läser massa varje dag i mobilen?
SE FILMEN
FLER ANLEDNINGAR!
A) Barn slutar med idrott, motion och rörlighet från 11-13 år
B) Barn och ungdomar slutar oftast läsa skönlitteratur från 11-13 år
C) Det finns väldigt få kvinnliga förebilder inom idrott i böcker och media.

2. Vad är Läskickar?
Är ett läsfrämjande genus- och jämställdhets projekt med mångfald. Där ni skapar möjligheter med
våra möjliga resurser på hemsidan, samarbete, inspiratörer inom idrott, kultur och läsfrämjande.
Fotbollen som lagidrott är förebilden för där har arbetet kommit längst!

3. För vem? Vi tänker på möjligheter och rättvisa!
Fotbollens slogan är - Alla är vi olika och olika är bra!
Barn och ungdomar inom organiserad - idrott och fritidsgårdsverksamhet med idrott som tema.
Åldersindelning lämplig – 6-9 år och 10-12 år samt VIKTIGT fortsätt med tonåringarna!
Läsfrämjande som sociala aktiviteter OFFLINE & ONLINE
Individuell läsning med boksamtal.
Tjejer har en egen arena blir sedda, hörda och har ett eget space?
Killar börjar att prata och diskutera tillsammans om vilka normer de använder?
Lägg av med skitsnacket! Det görs inom idrotten t ex Lock a room talk från UF företaget i
Finspång för att få bort fördomar och stereotyperna! Skitsnacket finns även i hårda tjejmiljöer med
maskulima förtecken, som bith, hora och annat.
Börja använda ordet respekt och hur det används?
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4. STARTA LÄSKICKAR – EN GUIDE TILL ERT TEMA!
LÄSKICKAR - TRE AKTIVITETS ORD & FRÅGOR SOM SOCIAL AKTIVITET
•
•
•

Drömmar - Hur når jag ditt, uttryck i text, berätta, bilder, film, teater, musik & dans?
Förebilder – Vem är din förebild? Har din förebild bra värdegrunder? Läs om & kolla!
Mångfald - använd text & medier för alla som är okay för alla är olika och olika är bra!

Kulturcoach & ledare - Förbered dig, kolla filmer, vilket tema och vad vill barnen?
ORDSPRÅKSFÖRÅDET – hur mår den?
A) STÄLL FÖRSTA FRÅGAN - Hur många tusentals ORD tror du behövs för att du ska nå dina
drömmar och slippa bli mobbad och manipulerad i skolan eller på nätet?
A) Alla gissar ett svar i tusental och skriver den detta?
Se filmen på – STARTA LÄSKICKAR!
B) SAMTALA SEDAN OCH STÄLL FORTSATT FRÅGOR SAMT VISA FILMER.
OBS! Många har idag Läs och skrivsvårigheter peka inte ut dem som grupp utan kolla på filmer
prata och diskutera.Läs- och skrivsvårigheter p g a språk, handikapp eller dåligt självförtroende
(inget stöd hemma eller andra omständigheter. Finns det en bokhylla hemma vad läsaer pappa?
2.Hur många böcker, tidningar och ljudböcker om dina förebilder har du läst det senadte året?
3. Vad pratas det mest om på nätet i sociala sammanhang och medier som ni tycker är jobbigast just
nu och vill läsa om så ni slipper bli kränkta och manipulerade?
4. Vilka drömmar har ni och vad skulle du göra om du var en hjälte och förebild? Skulle ni våga att
skriva om det och läsa upp för varandra.?
C) Gå sedan till avsnittet BERÄTTA, SKRIVA & LÄSA! www.laskickar.se
D) Planera nu er kommande Läskicks aktivitet med barnen och ledare och ta fram ett TEMA!
E) Läsfrämjande Koncept att prova?

Läsfrämjande Metoder att prova?*

* Kolla i planering på erfarenheter från 18 st läsfrämjande case lagidrott och gruppaktiviteter
Lycka till!
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5. FAKTA OM LÄSNINGEN I SVERIGE!
Hur mår läsningen i Sverige?

Från 1995 till 2015 visar officiell statistik en minskning på en genomsnittlig läsdag från 44 % till 30 %.
Läsvanor – Enligt Nordicom mediabarometern som redovisar media- och läsvanor för gruppen 9-79 år
redovisade de under perioden 2010-2016 att en genomsnittlig läsdag ligger på 35%. Tryckta böcker
minskade från 33 till 30%, ljudboken ökade från 3 till 4% och e-böcker från 0 till 2 %.
Sociala medier - 62 procent använder sociala medier en vanlig dag. Det är en ökning med 10 procentenheter
från år 2015. Framför allt är det ungdomar och unga vuxna som är flitiga användare. I åldersgruppen 15 till
24 år ägnar 94 procent omkring 2 timmar åt sociala medier en genomsnittlig dag.

Bild från 21 juni 2017:
Idrottscampen för tjejer och killar, Hjulsbro
Linköping. Paus och spontanläsning med
Läskickar i drömbiblioteket!
Foto Jan Karlsson

