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”Budskap i bild och text” sätter fokus på läs- och 

skrivutveckling redan i förskolan 
 

Fredagen den 20 november samlas pedagoger från Lindberg skola och närliggande 

förskolor i projektet ”Budskap i bild och text”. Med fokus på barns och elevers läs- 

och skrivutveckling i både förskola och skola samt övergången däremellan vill man 

med projektet bland annat att fler elever i åk 3 ska nå målen i svenska.  

 

Att kunna läsa och ha en god läsförståelse är avgörande för elevers 

kunskapsutveckling liksom för en framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. 

Elevers läs- och skrivutvecklingen startar inte i samband med att de börjar skolan 

utan tidigare i livet. Barn som regelbundet blir läst för har lättare att lära sig när de väl 

börjar skolan.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående tar projektet ”Budskap i bild och text” ett samlat 

grepp kring läs- och skrivutvecklingen redan i förskolan. Under projektet kommer 

pedagogerna att fokusera mer på regelbunden enskild läsning och tolkning av bild och 

text tillsammans med barn i förskola, förskoleklass och fritidshem samtidigt som de 

träffas för fortbildning och kollegialt lärande. Med ett ökat fokus på övergången 

mellan förskola och skola hoppas man att skolan på nya sätt kan möta varje enskild 

elev i deras kunskapsutveckling redan i förskoleklass.  

 

Deltar i projektet gör Lindberg skola och Hagaskolan med närliggande förskolor. 

Projektet leds av Margaretha Bengtsson och Fredrik Lund, Språk-, läs- och 

skrivutvecklarare på barn- och utbildningsförvaltningen, och är ett samarbete med 

kultur- och fritidsförvaltningen och Göteborgs universitet. 

 

Vi hälsar er välkomna att delta på projektmötet fredagen den 20 november i Stadshus 

C, rum C1 (Kommunfullmäktiges Sessionssal), kl. 09.00-10.00.  

 

Kontaktuppgifter 

Margaretha Bengtsson                                        

Språk-, läs- och skrivutvecklarare                      

Tel: 070-268 80 09                                             

E-post: margaretha.bengtsson@varberg.se 
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