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Allsvenska fotbollsspelare förebilder för läsande 
 
Läsande förebilder är ett projekt för att främja elevers läsning. 
Projektet är ett unikt samarbete mellan Varbergs Sparbank genom 
Sparbanksstiftelsen Varberg, förskole- och grundskoleförvaltningen 
och Varbergs BoIS FC.  
 
Under år 2021 får elever i årskurs 2, i tolv av Varbergs kommunala grundskolor, 
besök av spelare från den allsvenska fotbollsklubben Varbergs BoIS FC. Spelarna 
läser högt ur och samtalar med eleverna om boken Åskan av Ulf Stark. Boken är 
en gåva från Sparbanksstiftelsen Varberg, som hoppas att genom projektet skapa 
en bättre grund för elever att möta framtidens krav på både källkritik och 
språkutveckling. En ökad läsförståelse är allt viktigare i vårt digitala samhälle. 
 
Ett av målen med Läsande förebilder är att skapa likvärdighet, och tidigt utveckla 
ett intresse för läsning. 

- För oss är detta en satsning helt i linje med Sparbanksidén. Vi vill som bank 
skapa social hållbarhet och samhällsnytta i Varberg och ser Läsande förebilder 
som ett viktigt demokratiprojekt, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande 
tjänsteman Sparbanksstiftelsen Varberg. 

 
Varbergs BoIS FC är i startgroparna för sin andra säsong i Allsvenskan. Under 
vintern har ett så kallat CSV-arbete konkretiserats och projektet Läsande 
förebilder är del i det arbetet. 

- Om spelare i Varbergs BoIS FC kan bidra till att elever får upp intresse och 
motivation för läsande är det jättebra, säger Jocke Persson, tränare för det 
allsvenska laget. Att jobba med lokalsamhället är en självklarhet och detta 
samarbete är förhoppningsvis en start för liknande projekt. 

 
Utöver att inspirera till läsande väver projektet in samverkan skola-arbetsliv där 
spelarna berättar om sina egna yrken, mål och drömmar. Projektet kompletterar 
processer som pågår i förskole- och grundskoleförvaltningen, där goda relationer 
mellan skola, hem och omvärld skapas. 

- Genom läsande förebilder stärker vi helheten för arbetet med 
språkutvecklande arbetssätt och samarbete skola-omvärld, säger förskole- och 
grundskoleförvaltningens utvecklingschef Maria Wirén. 

 
Digital pressträff 
Välkommen till en digital pressträff, torsdag 11 mars kl. 08.00 där vi beskriver 
samarbetet och berättar mer om vårens skolbesök. 
Länk till digital pressträff via Teams: Klicka här för att delta i mötet. 
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Vid frågor angående pressträffen:  
Camilla Tegebäck,  
kommunikatör förskole- och grundskoleförvaltningen  
camilla.tegeback@varberg.se 
076-629 88 49 
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