OLIKA FÖRLAG AB
LÄSKICKAR KUR PROJEKT 2016/6996
20 februari 2017

ÖVERSIKT PROJEKTID ÅR 2 - 1 JAN – 23 OKT 2017
Mätbara mål
1.
2.
3.

Generell koncepthandledning och metodikhandbok är framtagen för barnboksbibliotek och föreningsledare.
Nätverk för jämställd & mångfalt läsfrämjande finns mellan förlag, bibliotek, förbund och föreningar.
5 föreningar med 10 fotbollslag, tjejer 6–12 år samt två fotbollsevent har medverkat i koncept- och
metodikutvecklingen med erfarenheter och workshops med bibliotek, förbund, kommuner och förlag.

Delmål
✓

4 workshops genomförda för utveckling av ramverk utifrån roller och funktioner bibliotek, förening & lag.

✓

Metodutveckling Läsa-Skapa-Berätta genom att prova en mångfald av metoder och arenor (konceptet)

✓

Konceptutveckling inom arenor definieras för fotboll/lagidrott för samarbete och långsiktiga Läskickar!
1. Biblioteket
2. Cup/Festival
3. Fotbollsskola
4. Fritidsgården
5. Klubbstugan/Läger
6. Träning & matcher

Media resurser, kunskap, tillgänglighet, läsfrämjande
aktiviteter för jämställd och mångfald inom idrott.
Läsa och berätta om litteratur, resor och cuper.
”Läslustmatchen” startar för sommarlovet
Fotboll & läsaktiviteter för integration o mångfald
Tillgängliga klubb biblioteket, ledarled boksamtal och att
arbeta med idrottens värdegrunder genom läsning.
Förebilder, tjejer och fotboll skapar det läslust?

✓

Identifierar Aktiviteter – Ledarskap – Funktioner - Roller – Resurser utifrån arenor för läsfrämjande aktiviteter.

✓

Linköpings FC är spelarambassadör för Läskickar på fritidsgårdar och föreningar med 102 tjej fotbollslag i
Östergötland.

Projektpartners
Olika Förlag, Östergötlands fotbollsförbund och Regionbiblioteket Östergötland.
Samarbetspartners 2016-2017
Linköpings stadsbibliotek, Winning Ground Fotbollsfestival, Norrköpings kommun fritidsgårdar.
Föreningar Linköpings FC, Hjulsbro IK, BK Tinnis, Bäckskolan Fritids Linköping och IFK Norrköping damsektion.
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1. Projektet Läskickar
•

Projektstyrning & utvärdering – Styrgruppen

•

Styrgrupp
OLIKA Förlag – Marie Tomicic
Östergötlands FF – Johan Thorén
Regionbiblioteket Östergötland– Ingrid Loeld Rasch (tillträder 6 mars 2017)

•

Projektledning
OLIKA förlag - Jan Karlsson sammankallande
Projektadministration, samordnar, event, marknadsföring och lagaktiviteter
Östergötlands FF – Johan Thorén
Utvecklings- och utbildningsfrågor, föreningskontakter och samordnare mot fotbollen

•

Projektkontakter
Förlagskontakt och projektägare – Marie Tomicic
Samordning, projektadmin och marknadsföring– Jan Karlsson
Föreningskontakter och utvecklingsfrågor ÖFF – Johan Thorén
Biblioteksutveckling Östergötland – Ingrid Loeld Rasch (tillträder 6 mars 2017)
Stadsbiblioteket samordning Linköping – Marie Sääf
Fadderskapsprojektet ambassadör Läskickar – 102 tjejlag i Östergötland
Linköpings FC – Maria Högström
Föreningskontakter Östergötland
BK Tinnis – Fredrik Gunnarsson / Maritha Johansson
BK Tinnis/Berga/Bäckskolan – Ella Maria Karlsson
Brokinds IF - Andreas Stridell
Hjulsbro IK - Christian Jonsson
IFK Norrköping DFK – Jörgen Lindström
Kenty – Jonas Andersson
Mjölby AIFF - Maria Brännström
Motala AIF FK - Stellan Axelsson Sparrefors
Fritidsgårdskontakter
Norrköpings kommun Fritids/Utb - Helena K Henriksson
Linköpings kommun Bäckskolan - Pernilla Alleskog/Per Eric Lindström
Läslovet 2017
Elitfotboll Dam EFD – Generalsekreterare Linda Wijkström
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2. Aktivitets- och tidsplan 2017
Aktivitet

Datum

Tid

Vad?

Projektansvarig Genomfört

Styrgruppsmöten

19 feb

13:30

Projektplan & budgetförslag 2017

Janne/Marie

24 mars

10:00

Regionbiblioteket & handledningar

Marie/Johan

19 maj

10:00

Avstämning lagaktiviteter och eventarbete 5-6/8

Janne

25 aug

10:00

Läslovet planering och avstämning lagaktiviteter Janne

Handledningar

19 feb

Workshop 1

8 mars

11:00

Ramverk bibliotek aktiviteter, funktioner och roller Janne

2

15 mars

11:00

Ramverk förening aktiviteter, funktioner och roller Johan
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Bestäms

15 mars Bibliotek & förening sätta ramverk och prova

Jämställd idrottslitteratur OLIKA Fotbollsstjärnor

4

Bibliotek & förening rapportera & utvärdera

Johan

Ja

6 mars

Johan
Janne/Johan

Arenor

Aktiviteter

Koncept & metodutveckling läsfrämjande

Biblioteket

Löpande

Läslust F/P 5-7, F 6-12 år

Cup/festival

1 / 4, 5-6/8 Heldag Tinnis Cup + Winning Ground Linköping F10-13

Johan/Janne

Fotbollsskola

V 25

Hjulsbro IK Fotbollscamp F 9-12

Janne

Fritidsgård

Löpande

Bäckskolan Lkpg + Norrköping kommun F10-13

Johan

Klubbstugan/Läger

Löpande

Tema- & lagutveckling F 10-12

Janne

Träning/match

Löpande

Samspel & förebilder F/P 5-7, F 6-12

Janne

Metodikhandbok

1 aug

Koncept & handledning metodik

Johan/?

1 oktober

Projektrapport

Löpande

Aktiviteter case & metoder www.laskickar.se

Janne

1 oktober

Ansökan år 3 KUR

14 sept

Läskickar som koncept för jämställd fotboll

Marie

12 oktober

Styrgruppen

Marie/Johan

23 oktober

Projektrapport KUR 1 oktober

9-15

Janne
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3. Projektbudget 2017 (preliminär Marie klar i mars)

SÖKTA KUR MEDEL 504 740 SEK – BEVILJAT 250 000 SEK
KOSTNADER

ANSÖKAN BUDGET

Löner

Projektledning

389 000

200 000

Pensioner 6%
F-skatt arvoden

Projektledning
Externa föreläsare etc

22 740
18 000

12 000
18 000

Resor med logi

Möten inom länet

38 000

10 000

Administration
Marknadsföring

OLIKA, ÖFF
Webb, utskick och event

Inköp av media
Lokaler

Böcker och media
Kontor och konferenslokal

40 000
45 000
82 000

20 000
20 000
20 000

20 000

10 000

Övrigt
SUMMA

Förenings/Lag stimulansmedel

30 000
684 740

30 000
350 000

FINANSIERING

ANSÖKAN BUDGET

Sökt bidrag KUR

504 740

250 000

Egen INSATS
Sponsring

180 000
0

90 000
10 000

Övrigt
SUMMA

0
684 740

0
350 000

%

%

4. Beskrivning av kommande aktiviteter
Läskickar! är ett läsfrämjande projekt som vi tidigare fått stöd för från Kulturrådet. Det har drivits sedan februari och är
slut i december i år. Vi vill nu ansöka om en fortsättning på det projektet då det fallit väl ut men behöver mer tid. I
projektet Läskickar har vi provat olika metoder för läsning och berättande inom ramen för fotbollsverksamhet i fem
olika föreningar som alla är knutna till Östergötlands Fotbollsförbund.
Det har funnits intresse även om det är något nytt för det flesta. Vi märker nu att det är viktigt att bygga strukturer på
en mer övergripande nivå för att få det att fungera framöver samtidigt som att prova metoder och aktiviteter. Bland
annat har biblioteket varit en samarbetspart i projektet som blivit allt viktigare och nu finns intresse från
regionbiblioteket att vara med som en part. Det behövs tid och resurser för biblioteken att möta behov som
föreningarna presenterar. Det vill vi bygga i denna andra fas av projektet genom strukturer och processer.

5. Syftet och varför?
Projektet Läskickar! har fallit väl ut. Det finns ett stort intresse från de föreningar som varit med och de har provat
olika metoder, alltifrån att ha läsning på cuper till att ordna sociala event med berättande och läsning och boksamtal.
Det finns också ett stort intresse från biblioteken att koppla upp sig emot fotbollsföreningar även om det också är ny
mark för de flesta. Läskickar! fungerar därför som en plattform där fotbollsklubbar och bibliotek kan mötas.
Läskickar! drivs av ett förlag som brinner för litteratur och läsning och som har en stark samarbetspartner i ÖFF som
vill ta det här vidare, och jobba än mer aktivt för att tillsammans med Läskickar! identifera fler möjligheter till
berättande och läsning ute i klubbarna. Och nu vill även biblioteken, efter goda erfarenheter i projektet hittills, vara
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med och bygga struktur och process som fungerar långsiktigt. Vi tycker att det vi uppnått hittills i Läskickar! är så
viktigt att vi väldigt gärna tar ett steg till och bygger utifrån de lärdomar vi gjort under årets gång.

6. Målgruppen
Tjejer som spelar fotboll, i åldrarna 6-12 år. Vi har utökat målgruppen här och det kan alltså innefatta tjejer i en
bredare åldersgrupp än i förra ansökan. Vi vill dock hålla fast vid just tjejer som spelar fotboll och där fortsätta att
utveckla projektet. Dock med målet att om det här fungerar, även ta strukturer och processer t. ex pojkar som spelar
fotboll och sedan även utanför fotbollsvärlden, idrotten generellt. Extra viktigt är det att också nå nyanlända, och det
finns sådana verksamheter i Östergötland där nyanlända spelar fotboll där läsning kan bli en social aktivitet.
Vi har i projektet identifierat och kontaktat 58 lag som är intresserade av att få veta mer om Läskickar! och som
önskar fortsatt kontakt. Målet är också att under den här ansökningsperioden, dvs 2017, kontakta alla föreningar och
lag i Östergötland, något som möjliggörs genom att ÖFF är en aktiv och engagerad part som också är med och
utvecklar Läskickar! samt att vi har biblioteken på regional nivå som är en aktiv och intresserad part.

7. Marknadsföring av projektet
Under första perioden av Läskickar! har vi byggt en websida som vi kommer att fortsätta använda och utveckla mer.
Där kommer det finnas beskrivning av de metoder som provats hittills och där finns och samlas också lästips.
Projektet samarbetar med regionala aktörer som Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) och Regionbibliotek
Östergötland och det kommer att marknadsföras inom respektive organisation. I den första delen av Läskickar!
gjordes också ett event på Winning Ground Fotbollsfestival där projektet marknadsfördes mot 600 tjejer som spelade
fotboll och tillhörande tränare och föräldrar. Olika presenterar det i sina kanaler, och ÖFF i sina. Och nu kommer
även biblioteken att veta om att projektet finns och löpande ta del av lärdomar från detsamma. Festivalaktiviteten
kommer utvecklas till 2017 års turnering i samarbete med Linköpings FC som är ny projektledare för festivalen.

8. Samarbeten deltagare och partners
Som vi skrivit kommer ÖFF fortsatt att vara en samarbetspartner och nu också en partner som vill ta ett steg till och
vara med och driva processen framåt genom att identifiera och skapa tillfällen för berättande och läsande bland sina
föreningar och lag. Nu är även biblioteken med och vi tror att det kan bli hur bra som helst. Vilka fler? Det finns
intresse från LFC (Linköpings fotbollsklubb) och det intresset vill vi utforska under det här andra året. På vilket sätt
kan de jobba med litteratur, de är ute i skolor och träffar många unga tjejer. Hur kan de integrera berättelser och
läsning på ett bra sätt i den verksamheten? Vilka metoder behövs det där? Det finns också ett intresse från
Norrköpings kommuns fritidsgårdar som redan haft ett läsevent inom ramen för Läskickar. Det finns också intresse av
att involvera till exempel en museipedagog från Linköping för att få in fler tankar om berättande och skrivande samt ta
med erfarenheter från allsvenskan klubben Östersund som lyckats förena fotboll med kultur i spännande projektform.

9. Rapporter och handledningar som används för inspiration till projektet
Slutredovisning av uppdraget att genomföra läsfrämjande läsverksamhet för flickor och pojkar i samarbete med
idrottsrörelsen (KU2013/1293/KO)
Med läsning som mål - Om metoder och forskning på det läsfrämjande området (Kulturrådet 2015:3)

10. Uppföljning och utvärdering av projektet
Läskickar! har vi följt och och utvärderat löpande under projektets gång i styrgruppen som bestått av Marie Tomicic
från Olika, Johan Thorén från ÖFF och Jan Karlsson som är projektledare. Nu tillkommer i styrgruppen en
representant från regionbiblioteken. Det innebär nu att vi har tre nivåer som kan mötas på respektive nivå: ÖFF och
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Regionbiblioteken och OLIKA - föreningar och lag - som möter stadsbibliotek och lokalbiblioteken. Projektet
rapporteras också i en slutrapport där vi beskriver projektets gång och de lärdomar som gjorts.

11. Metodutveckling och hur integrera i ordinarie verksamhet efter projekttiden
Målet är att hitta metoder som fungerar för till exempel både ÖFF (distriktsförbund) föreningarna och lagen och för
biblioteken. Vi har märkt att biblioteken är oerhört viktiga om vi ska bygga långsiktiga former, strukturer och processer
som gör att det här bli en del av en ordinarie verksamhet. Olika fungerar just nu som en plattform och mötesplats
men på sikt är tanken att biblioteken och i det här fallet, fotbollsvärlden med sina föreningar och lag, ska ha sina egna
mötesplatser och jobba med metoder för läsning och berättande. Vi ser läsandet som ena sidan av myntet och
berättande i vilken form det än är, som det andra sidan. Det ligger i linje med projektet Läsvågens inriktning som
genomförts av Götabiblioteken under 2015 och framåt.

12. Jämnställdhetsperspektivet i projektet
Olika förlags idé är att ge ut normkreativ litteratur som bidrar till att fler får synas i litteraturen. Därför är också det här
projektet som drivs av Olika i samma anda. Projektet fokuserar på tjejer i en förhållandevis traditionellt manlig sport,
och via litteraturen kommer frågor om sexualitet och mångfald upp på ett självklart sätt, framför allt via urvalet av
böcker. Men också för att de lag och barn som är med kommer från samhällets alla delar.
Östergötlands Fotbollförbund arbetar med frågor som inkludering, jämställdhet, jämlikhet inom ramen för bland annat
projektet "Alla är Olika - Olika är bra" som drivs av Svenska Fotbollförbundet.

Godkännande och behörighet att fortsätta. Vi godkänner projektet som det beskrivs ovan, och ger gruppen
behörighet att fortsätta.
Namn

Befattning

Datum

Underskrift
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