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Modul 1 Värdegrund & modul 2 Pragmatik 

 

Kursmöte 3 

Engasjerte studenter på veileder-utdanningen i Karlstadmodellen,  
Oslo. Eksaminasjonen omhandler blant annet Barnekonvensjonen 
Den här gruppen har just avslutat sin första termin som innehåller 
modul 1 Värdegrund och modul 2 Pragmatik. 
Modul 1: Kursen skall främja såväl förståelse för mångfald mellan 
människor som förmåga till inlevelse med andras levnadsvillkor. 
Kursen skall ge medvetenhet om kulturarbetets betydelse för 
identitet, attityder och utanförskap. Kursen skall vidga perspektiven 
på begreppen demokrati, frihet, jämlikhet,  
människovärde, mänskliga rättigheter, rättvisa och bemötande.  
Kursen ska också ge insikter om olika sätt att se på relationen 
mellan Verklighet - kunskap – människa. 
Modul 1 är grundläggande i hela utbildningen. Den kommer därför  
att följas upp, fördjupas och nyanseras under övriga 5 moduler. 
 
 

 

Modul 3 Lexikon 

Kursmöte 1: 17 – 18/1 2020 

Under handledarutbildningen har varje deltagare en egen 

kasusperson. Dennes utveckling av kommunikation, språk och tal 

och/eller alternativ kommunikativ utveckling följs genom hela 

kursen. I fasta lär-grupper arbetar deltagarna med handledning i 

nätverksform och uppläggning av språkträning till kasuspersonen 

under hela kursen 

 
 

                           Kommende veiledere i Karlstadmodellen i full sving med videoanalyse på primitiv grammatikk. 
 
 
 
 
 
 
 



Modul 4 Grammatik 

Kursmöte 3: 10 – 11/5 2020 
Till följd av Coronarestriktionerna har IAKM arbetat hårt med att hitta 
en digital lösning för de tre handledarutbildningarna i 
Karlstadmodellen som pågår i Norge, Sverige och Danmark. 
På utbildningen i Oslo har de två senaste kursmötena av modul 4 
omvandlats till distansunder-visning. Med videoföreläsningar, 
gruppdiskussioner och individuella samtal på Teams har 
undervisningen fortsatt enligt kursplanen. Modulen skulle ha avslutats 
med fysisk närvaro i Oslo 8 – 9 maj men nu blev examinationsformen 
uppgifter att lösa i grupper på Teams. 
Frederica, Kristina, Barbara och Silvia diskuterar Salamancadeklarationen. 
 
 
 
 
 

Modul 6 Prosodi 

Kursmöte 1: 22 – 23/1 2021 

Handledarutbildning modul 6 Prosodi startade 22 - 23 januari. 
Deltagarna hade förberett sig genom att se videoföreläsningar 
och nyttjade den gemensamma tiden till diskussioner.  
På bilden en diskussion. 
 

 

 

Kursmöte 2: 12 – 13/3 2021 

Det andra kursmötet i Modul 6 skedde 12 - 13 mars. 
Ännu ett digitalt möte i väntan på att 
Coronarestriktioner ska upphävas. Deltagarna börjar 
vänja sig vid att mötas på var sin sida en skärm men 
det finns en längtan i gruppen att träffas fysiskt. 
Under kursmötet trängde de under ytan av 
begreppet perception. Teoretiskt genom video-
föreläsningar som förberetts hemma före kursmötet 
och med uppföljande diskussioner vid kursmötet. 
Praktiskt genomfördes övningar och analys av 
kasusbarnens intonation. Eftersom modul 6 har 
prosodi som ämne, fokuserades diskussionerna  
och övningarna till perception av prosodi. 
 

 

 

 

 



Kursmöte 3 - 7-8 maj 2021 

Den näst sista modulen på utbildningen avslutades med kursmöte 3 den 7-8 maj 2021.   

Också denna gång tvingade Coronarestriktionerna oss att mötas digitalt. 

Modulens fokus har varit prosodi. Diskussionerna kring föreläsningar och 

övningsuppgifter har öppnat ögonen på deltagarna vad gäller prosodins 

stora betydelse i den talade kommunikationen. Intressanta perspektiv har 

tillförts varje diskussion eftersom kursdeltagarna representerar inte bara 

olika norska dialekter utan också ytterligare fyra andra modersmål med 

skilda prosodier.   

”Om det är så svårt för oss att uppfatta.... hur svårt ska det då 

inte vara för den som har en grav språkstörning?” 

var en ofta förekommande kommentar. Perspektiven vidgas. 

 

Examinationen handlade om värdegrund, prosodi och pedagogik samt genomgående 

Empowerment – hur bibringar man andra kring kasusbarnen kunskaper, motivation och mod så att 

de känner sig i kraftsatta att ta tillvara barnens rätt att utveckla sitt språk. 

 

 

 

 

 


