
Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet 

Våren 2022 planerar RUC att starta upp en ny professionssatsning: Förundran, kreativitet 
och språk-lek-lighet. Syftet är att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek 
och barnhälsovård ska hitta samverkansmöjligheter genom att mötas, utbyta erfarenheter, 
ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta 
barnens språkande och litteracitetsutveckling. 

Tillsammans ska vi skapa en samsyn och förundras över att de yngsta barnen uttrycker sig 
med hela sin kropp. Vi kommer att lyfta hur de kommunicerar med andra, skapar mening 
och språkar på alla möjliga sätt. Detta sker i samarbete med Region Värmlands satsning 
Förundran – Bokstart i Värmland som genomförs med stöd av Kulturrådet. Du kan läsa 
mer om Region Värmlands satsning här. 

Merparten av träffarna kommer att ske digitalt via Zoom, men vi har en förhoppning om att 
få träffas på Karlstads universitet vid några tillfällen. Vid de digitala träffarna behöver du en 
egen dator och möjlighet att kunna sitta ostört (en person per skärm). 

Professionssatsningens upplägg 
I denna satsning är det Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid 

Karlstads universitet som är processledare och har det övergripande ansvaret för upplägg 

och innehåll. Vi har också ett nära samarbete med biblioteksutvecklare Annica Hagel 

Arvidsson på Region Värmland. I satsningen erbjuder vi åtta träffar utspridda över flera 

terminer med start den 27 april 2022.  Förutom de åtta träffarna ingår fem lärledarträffar 

för de deltagare som ska vara lärledare och leda arbetet i den egna kommunen. Nedan kan 

du läsa mer om uppdraget som lärledare. 

Lärgrupper 
Efter varje träff så prövar deltagaren sin nya kunskap i den egna verksamheten och möter 

andra i en så kallad lärgrupp i den egna kommunen. En lärgrupp består av andra deltagare i 

professionssatsningen, från olika professioner, i den egna kommunen. I lärgruppen förs 

samtal om olika erfarenheter, lärdomar och nya insikter som bidrar till att arbetet kan 

förbättras och utvecklas. 

Lärledare 
Lärgrupperna leds av en lärledare som rektor/chef valt ut. Lärledarna förbereds för sitt 

uppdrag genom särskilda träffar vid Karlstads universitet. Vid träffarna får lärledarna 

samtalsverktyg för att leda det kollegiala lärandet. Ett viktigt syfte för dessa träffar och 

samtal är erfarenhetsutbyte vad gäller att leda kollegors utvecklingsarbete i sin 

kommun. Även projektansvariga rektorer/chefer bjuds in till den första träffen där de 

framför allt delar varandras erfarenheter av hur de ger stöd i arbetet i den egna kommunen. 

https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/forundran---bokstart-i-varmland


                 

Hur anmäler jag mig? 
För denna professionssatsning skickas en inbjudan till skolhuvudmän, rektorer i förskolan 

och chefer för barnhälsovård och bibliotek i regionen. Den som är intresserad av att delta i 

en satsning tar kontakt med sin rektor/chef som är den som anmäler deltagare. 

Information om kostnad och anmälningslänk finner du här!  

Datum och program för föreläsningsträffarna: 
Första träffen 

27 april 2022 kl. 9.00-15.00 digital träff via zoom 

Historisk tillbakablick – Introduktion av professionssatsningen – 

Framtidsvision 
• Monica Evermark och Anna Hidén från RUC presenterar professionssatsningens 

upplägg 

• Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet 

och Annica Hagel Arvidsson, Region Värmland presenterar innehållet i 

professionssatsningen 

• Föreläsning med Inga-Lill Emilsson och erfarenhetsutbyte i grupper om 

språkutveckling, forskning , begrepp och föreställningar 

Andra träffen 

8 september 2022 kl. 9.00 -15.00 digital träff via zoom 

Litteracitetsutveckling och Språk-lek-lighet 
• Föreläsning med Lena O Magnusson som är lektor vid Högskolan i Gävle och 

författare till rapporten Barn, böcker, delaktighet och inflytande 

• Den kreativa språkresan presenteras av Annica Hagel Arvidsson Region Värmland 

Tredje träffen 

8 november 2022 kl. 9.00-15.00 digital träff  

(ev. träff på Karlstads universitet 9.00-16.00)  

Förundran – kreativitet och lekpedagogik 
• Föreläsning om lek och lekpedagogik 

• Praktiska exempel på lekvärldar 

• Teoretiska begrepp och förhållningssätt 

Fjärde träffen 

18 januari 2023 kl. 9.00-15.00 digital träff 

Barnkonventionen - 3 år som lag  
• Barnkonventionen - praktiska exempel 

• Karlstadsmodellen – syfte, material och originalfigurerna som sedan blev Babblarna. 

Vad hände på vägen? 

• Semiotik – tecken och symboler 

https://www.kau.se/ruc-regionalt-utvecklingscentrum/professionssatsningar/forundran-kreativitet-och-sprak-lek-lighet


                 

• Tidigt skrivande – Skrivprojekt med 1-åringar  

Femte träffen 

9 mars 2023 kl. 9.00-15.00 digital träff 

Språkutveckling – Inspirerande miljö som väcker förundran 
• Rim – ramsor – fingerlekar – sånglekar 

• Prosodi, humor, språklek och språklig medvetenhet 

• Lekar 

• Inspirerande innemiljö 

Sjätte träffen 

9 maj 2023 kl. 9.00-16.00 träff på Karlstads universitet 

Lekfullhet och Språk-lek-lighet 
• Musikspråka i toddlarnas livsvärld 

• Sjung en saga – dansa en bok 

• Berättelser, sägner, historier… 

• Förändrad innemiljö 

Innehållet för träffarna nedan kommer att utformas senare i samråd med deltagarna. 

Sjunde träffen 

6 september 2023 9.00-15.00 digital träff 

Åttonde träffen 

9 november 2023 9.00-16.00 träff på Karlstads universitet 

Gemensam summering och spridning av lärdomar  

Lärledarträffar: datum 2022/2023 
13 april 2022 kl. 13.00-16.00 lärledarträff, digital träff (även rektorer och chefer) 

31 augusti 2022 kl. 13.00-16.00 lärledarträff, digital träff 

8 december 2022 kl. 13.00-16.00  lärledarträff, digital träff 

4 april 2023 kl. 13.00-16.00 lärledarträff, digital träff 

18 oktober 2023 kl. 13.00-16.00 lärledarträff, digital träff (ev. rektorer och chefer) 

Välkommen!  

Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet 

Annica Hagel Arvidsson, biblioteksutvecklare, Region Värmland 

Monica Evermark, föreståndare, Karlstads universitet 
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