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Projekttid 2016-2017
Lagidrott med inriktning fotboll
Ett jämställdhets- och mångfaldsprojekt
Tjejer 6-12/13 år
Kvinnliga fotbollsförebilder
Läskickar med att berätta, dela och skapa
En väg in i läsning är berättelser
Spelarutveckling genom läsning

Förbundskapten Pia Sundhage, om bokserien FOTBOLLSSTJÄRNOR.
”Jag tycker det här är riktigt bra. Det är på tiden att det skrivs böcker om
våra flickor på ett sätt som inspirerar. Det handlar om att
vidga förväntningar på vad en flicka kan göra och inte göra.”

Projekt teamet

består av 9 män och 10 kvinnor
från förlag, bibliotek, föreningar och förbund.
Litteratur-, läsfrämjande- och fotbollsaktiviteter för barn &
ungdomar är våra kompetenser.
Projektägare OLIKA förlag
Marie Tomičić

Projektledare OLIKA förlag
Jan Karlsson
0705-84 27 82
info@laskickar.se
Utvecklingskonsulent Östergötlands FF
Johan Thorén
0708-33 61 71
johan.thoren@osterg.rf.se

Studie förskolan
Bookworm – med sagan som metod i Norden.
Till fördel för barn över 4 år, avvikelse 2,5%
77,7% av barnen i projektet ökade sin glädje för att läsa och samtala i hög grad eller
ganska hög grad under projektets gång.
75,9% av barnen i projektet ökade sin förmåga att reflektera i hög grad eller ganska hög
grad.
75% av barnen förändrade sitt beteende gällande värdeorden vänskap, fantasi, mod och
framtidstro på ett positivt sätt.
77,2% av barnen ökade välbefinnandet i hög grad eller ganska hög grad.

Källa: Språkutvecklarna

Internationell
Forskning
Att läsa för nöjes skull förbättrar barns hjärnor och lärande
The British Cohort Study 17 000 barn med 6 000 kognitiva tester (ålder 16 år)
utifrån läsning och levnadsförhållanden. Utfördes under en specifik vecka.
”Dagens samhällsstruktur (2013) och den mängd konkurrens tid av andra aktiviteter läsning
utsätts för, innebär ökade krav på insatser som skapar läslust och läsmod- och här kan vi väl
alla vara överens- lästvång är inte ett alternativ”.
Källa: Språkutvecklarna av Erika Eklöf 2015
Till forskningsstudien rapport 2013: Social inequalities in cognitive scores at age 16

Metodutveckling
Fotboll+ Läsning =
SANT!?

Å lite gör mycket!
Fika, läs och inspirera en kvart!
Bäckskolan öppna fritidsverksamhet – Fotbollsaktiviteter för tjejer
10-12 år på måndagar, ledare Ella Karlsson BK Tinnis.

SMS 31/1 från fritidsledare
God morgon!
Lyckad bokläsning igår! Ett kapitel till vid mellanmålet innan träning.
En som fortfarande klagade lite i början på att det är tråkigt att läsa
blev sen jätterengagerad och läste högt från baksidan för resten när de
undrade om allt hade hänt på riktigt. Känns som en bra rutin som
skapar lugn i gruppen vid mellanmålet!

Inspiration från Hjulsbro
Mejl från Crille Hjulsbro IK
Tja, kom ett mail till en av våra lagledare för tjejer 7 år.
Klart att läsning & fotboll har en naturlig koppling... :-)
Detta påvisar att vi definitivt ska ha detta som en del i vår Hjulsbro Camp.
"...gällande F10 skrev jag att Ines tyvärr inte gått att övertyga om att fortsätta
spela fotboll. Men efter att ha läst den rafflande boken "Kasper fintar" är hon
helt plötsligt på banan igen..."

Med förebilder lyckas vi!
Fotbollsstjärnor
Föreningsledare
Tränare
Föräldrar
Unga ledare
Kompisar
Syskon
Morfar Farmor
Fritidsledaren
Bibliotekarien

Inspiration från
Läscoachen

Utifrån resultat år 1 – 2016 - Behov
✓ En bibliotekslista på tillgänglig jämställd idrottslitteratur och
medier som stärker barnen och föreningens spelarutveckling.
✓ Litteraturhandledningar som stärker idrottens arbete med
spelar- och lagutveckling, värdegrunder, relationer,
socialisering, stärka självbilder etc genom förebilder och goda
Läskickar!
✓ Koncept & generell handledning för idrottsledare &
bibliotekarier för samarbete av olika läsfrämjande aktiviteter.

Planering 2017


Avtal och samarbete Linköping FC fadderakademien som Läskicks ambassadörer



Berga (Bäckskolan)/BK Tinnis, Hjulsbro, Lambohov, Linghem och Vidingsjö 8-12 år



BK Tinnis – Skarpan Cupkoncept fotboll och stärka självbilder 13 år



Hjulsbro camp vecka 25 – 7-12 år



Winning Ground Linköping 5-6 augusti ”Festivalkoncept fotbollsberättelser” 10-12 år



IFK Norrköping Damsektion och fritidsgårdar event 12 april & sommarläger V 26 10-12 år



Kimstad IF – Landsbygd, fotboll & självbilder 11-13 år



Motala AIF FK – ”Kul med fotboll” och förebilder 5-7 år (tjejer & killar)



Workshop – Utveckla koncept för långsiktiga läsfrämjande aktiviteter inom lagidrott fotboll
med en generell handledning.

WORKSHOP DEL 2 - Föreningar
”ARENOR”
Kontext

TRÄNING

RESOR

CUP

LÄGER

FESTIVAL

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

FOTBOLLS
SKOLA

KLUBBHUS

BIBLIOTEK

AKTIVITET
PROCESSLEDARE
AKTIVITETS
LEDARE
ROLLER
RESURSER

”LEDNING” FÖRENING: Styrelser, Kanslist,
Ungdomsansvarig, Ledare, Tränare, Unga Ledare
Föräldrar, Förebilder
LEDNING BIBLIOTEK: Utvecklare, Bibliotekarie,
Skådespelare, museipedagog etc

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

AKTIVITETER
Bokväska, Författarbesök, Läsande idrottare (förebilder), Mysig miljö, Högläsning
Boksamtal, Berätta genom att skriva, Skapa egen lag eller spelarbok, Lyssna i bussen. Läsa
för att ”landa” i träning. Läsa för att diskutera, Läs och skriv på lägret, Vad läser
tränaren, Boken bättre än filmen. Måla, Läskort,

