
 
IAKM bjuder in till vägledande studiecirkel:  
«På väg mot språklig kommunikation»  

En studiecirkel är en grupp människor som har regelbundna möten under en period, i syfte att 
fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ett visst område. Studiecirkeln leds av en mer erfaren 
person inom området, men avsikten med studiecirkeln är att alla aktivt bidrar med sina erfarenheter 
och kunskaper. Tanken med studiecirkeln är att vi lär oss bäst i ett nyfiket, kontinuerligt samspel med 
andra. 

Studiecirkeln «På väg mot språklig kommunikation» är ett projekt som finansieras av IAKM Org i 
samarbete med professor Iréne Johansson. Studiecirkeln fokuserar på den tidigaste kommunikationen 
mellan barn och vuxna. Deltagarna får ta del av korta föreläsningar och presentationer av hur 
stimulering och övningar skulle kunna läggas upp för ett barn som inledningsvis är mellan 0 och 3 
månader. Utifrån dessa diskuterar vi hur anpassning kan göras till det enskilda barnet och de 
närstående vuxna som deltar i studiecirkeln. Tecken som stöd i den tidiga kommunikationen är en 
självklar del i studiecirkeln.  

Studiecirkelns syfte är  
- att vara ett forum för att dela erfarenheter kring tidigt insatt kommunikationsstimulering och     
  förberedande språkträning men även att 
- informera om viktiga milstolpar i den tidiga kommunikationen samt att 
- inspirerar och motivera till tidigt insatt kommunikationsstimulering  

Studiecirkeln vänder sig till dig som nyligen blivit förälder, far-/morförälder eller närstående 
vuxna/ungdomar till ett barn som är mellan 0 och 3 månader i januari 2020 och som kan riskera 
svårigheter i sin språkutveckling. Studiecirkeln leds av personer som är certifierade handledare i 
Karlstadmodellen och utbildade studiecirkelledare i tidig kommunikation.  

Start i början av 2020. Tider för studiecirkeln anpassas så gott som möjligt till familjen/erna. Vi träffas 
6 gånger utspridda på ungefär var 4:e vecka.  

Studiecirkeln är kostnadsfri men lokalkostnad och/eller resekostnad för handledare kan tillkomma. 

Kontakt 
Jeanette Persson, certifierad handledare i Karlstadmodellen, område Skåne 
jeanette@sprakom.se   

Sara Sjöberg, certifierad handledare i Karlstadmodellen, område Jämtland med omnejd       
sara-sjoberg@live.com               

Jonna Wikström, certifierad handledare i Karlstadmodellen, område Värmland med omnejd 
jonna.wikstrom@karlstad.se 
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