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FörSNACK
Fotbolls-VM 2019

1. Brukar du peppa dina kompisar när ni idrottar? Hur gör du då?  
Hur kan andra göra för att peppa dig? 

2. Vet du någon fotbollsspelare som du tycker verkar vara en schysst kompis?  
Hur gör hen?

3. Visste du att under slutet av 1910-talet var damfotboll större än 
herrfotboll i Storbritannien? Fansen köade utanför arenorna för att 
se de superpopulära Dick Kerr Ladies spela. Men 1921 förbjöds 
damfotboll i Storbritannien. Varför tror du att någon skulle vilja 
förbjuda någon annan att spela fotboll? Har du någonsin blivit 
förbjuden att göra något du tycker om? Hur kändes det? 

4. På idrotten händer det att idrottsläraren delar in lag efter  
bokstavsordning eller kanske stjärntecken. Kan du komma på  
något annat roligt sätt att dela in lag? 

5. Vilket lag hejar du på inför sommarens fotbolls-VM?  
Vilka lag tror du kommer mötas i finalen?

 

Visste du att du 
har rätt till både vila och 

 lek på din fritid? 
Såhär skriver Barnkonventionen i artikel 31: 

Du har rätt att få göra saker som är roliga på din fritid. Till exempel måla, idrotta, lyssna på musik, se film eller gå på teater. Sverige ska sträva efter att alla barn i landet får samma möj-ligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Din kommun ska se till att det finns lekplatser, idrottshallar och andra platser där du och dina kamrater kan vistas. Barnkonventionen ger dig också rätt att vila. För att du ska kunna må bra måste du få säga nej när du inte vill eller orkar. 

En av anfallsspelarna i  
Dick Kerr Ladies, Lilly Parr, sägs ha haft ett så starkt vristskott att hon en gång sköt en boll så hårt att skottet krossade ribban. En annan gång sköt hon ett skott 
som var så hårt att målvakten 

bröt handleden. 

  

OLIKA förlag  –  utbildning  –  kommunikation
Ut med stereotyper – in med möjligheter!

olika.nu  


