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Allas rätt att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i IAKM:s 

värdegrund.  
Vision är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde 

och ett mer humant samhälle för oss alla. 

 
 
 

Program 
 
Sommarskolan vänder sig till familjer, släktingar, vänner, personal och andra i nätverket kring 

barn/ungdomar som använder eller önskar använda Karlstadmodellen i språkträning. Praktiska och 
teoretiska moment varvas liksom aktiviteter i grupp och individuellt. 
Det är ett tillfälle för alla i barnets nätverk att tillsammans lära sig om barnets språkutveckling och 
språkträning. Det är också ett tillfälle för personal att fortbilda sig inom området språk, 
kommunikation, språkutveckling och språkträning. Värdegrund, delaktighet och tillgänglighet 
genomsyrar dagarna och tillämpas i enlighet med Karlstadmodellen. 
Sommarskolan omfattar schemalagda aktiviteter under fyra dagar med start kl. 8.30 och avslut ca kl. 
17.00. Det står var och en fritt att delta i de olika aktiviteterna allt efter lust och ork. Tyvärr förmår vi 
inte skapa ett schema där alla deltagarna kan vara med på allt. 
 

Sommarskolans mål för barnen 
Sommarskolans mål för barnen är att varje deltagande barn ska ha en Lathund (språklig 
handlingsplan) vad gäller språkträning med sig hem. Lathunden kommer att utarbetas under 
sommarskolan och den omfattar mål, material och metodik. Metodiken gäller hur man kan göra 
språkövningarna med barnet men också strategier för hur man ska skapa en utvecklande 
kommunikativ teckenmiljö och delaktighet för barnen i vardagen. Lathunden växer fram under de 
fyra dagarnas individuella sessioner. 
 

Sommarskolans mål för de vuxna 
Sommarskolans mål för de vuxna är att de ska ges tillfälle att utveckla sig själva inom området för 
språk, kommunikation och språkträning enligt mottot kunskap ger frihet att välja. Det kommer ges 
föreläsningar, teckenundervisning och planerade diskussionsgrupper men också tillfällen till 
spontana grupperingar med diskussioner som växer fram i mötet mellan deltagare. Det är ett 
tillfälle att lyssna till andras erfarenheter och tankar, lika mycket som att själv få delge andra sina 
erfarenheter och tankar. 
 
 



Föreläsningar 
Föreläsningarna utgår från Karlstadmodellens grundtankar vad gäller språkutveckling och 
pedagogik. Föreläsningar hålls av certifierade handledare i Karlstadmodellen. 
 
Föreläsning 1    9.00 varje dag                                                       Föreläsning 2       13.00 varje dag 
…ger en teoretisk inledning till det språkliga temat         …. handlar om pedagogik och metodik 
som gäller i dagens första diskussionsgrupp, samt i                      i Karlstadmodellen och bildar underlag 
de individuella sessionerna under dagen.                                        till dagens andra gruppdiskussion. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gruppdiskussioner 
Varje föreläsning följs av en gruppdiskussion med syftet att bearbeta föreläsningens innehåll. 
Tanken är att man ska ges tillfälle att tänka utifrån sig själv och sin egen vardagerfarenhet samt att 
sätta egna ord på det som är demat för diskussionen. Varje gruppdiskussion kommer att ha en 
ledare vars uppgift är att vara ordförande och se till att temat och tiderna hålls, samt att deltagarna 
får möjlighet att det de vill säga. 
 

Tecken 
Varje dag ges det tillfälle att öva tecken. Teckenstunderna vänder sig till barnet, syskon, andra barn 
och alla vuxna på Sommarskolan. Syftet med teckenstunderna är förstås att öva tecken men också 
att bli förtrogen med material i Karlstadmodellen.  

 
 

Individuella sessioner med certifierad handledare i Karlstadmodellen 
45 min/dag träffar barnet och barnets vuxna samma handledare. Syftet med de individuella 
sessionerna är att vi tillsammans ska försöka finna barnets språkliga utvecklingsnivå och 
tillsammans tänka ut övningar och material. Men lika viktigt är det att ni får tillfälle att lyfta era 
frågor kring barnets språkutveckling i lugn och ro. Vid slutet av sommarskolan ska varje barn ha en 
s.k. Lathund med sig hem som ledning för fortsatt språkträning hemma. 
 

Materialverkstad 
I materialverkstaden demonstreras material av certifierade handledare. För den som önskar ges det 
också tillfälle att tillverka material, MEN endast enligt den rekvisition som handledaren vid den 
individuella sessionen skriver. 
 

Barnaktiviteter 
Teckentillfälle varje dag riktar sig i hög grad till barn.  
 

Anmälan 
Anmälan till Sommarskolan görs via följande länk 

Anmälan till Sommarskolan i språkträning 24–27 juni 2019 

 
 

                                  Sista ansökningsdag är 24 april 2019 
 

måndag: pragmatik 
tisdag: lexikon/ordförråd 
onsdag: grammatik 
torsdag: fonologi/prosodi 

måndag: steget före 
tisdag: struktur 
onsdag: kontinuitet 
torsdag: tydliggörande 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQH669sk-TjTeVfbIBJ7REC1qeAdFckjeAYYMmcvmoaHKdcg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


Avgift 
Fokusbarn och syskon betalar ingenting. 
Kostnad för vuxna deltagare kring det barn som står i fokus för språkträningen: 
 

     Person nr                  Kostnad 
              1                         2300 kr 

                                            2                         2300 kr 
                                            3                         1800 kr 
                                       4                         1500 kr 
                                           5 -                       1100 kr 
 
 

I priset ingår lunch och fika fm + em.  Matbeställningar görs efter antagningen till Sommarskolan.   

 

 

VÄLKOMMEN 
Till dig som är förälder, mor-eller farförälder, syskon, anhörig, granne, personal eller någon annan 

viktig person till ett barn i behov av stöd i sin språkliga utveckling. 

 

 

 

 
 

Förslag på boenden i närheten av kurslokalerna: 
o Swecamp Flottsbro Huddinge 

https://m.flottsbro.se/sv/boende?gclid=EAIaIQobChMIqa3B8fPt3wIVBuWaCh20OgL3EAAYA
SADEgLgQvD_BwE 
 

o Lägenhetshotell Flemingsberg 
https://www.forenom.com/sv/lagenhetshotell/stockholm/forenom-aparthotel-stockholm-
flemingsberg/208/ 
 

o https://www.scandichotels.com/kungenskurva 
 

 
 
 

Sommarskolan ges under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig 

https://m.flottsbro.se/sv/boende?gclid=EAIaIQobChMIqa3B8fPt3wIVBuWaCh20OgL3EAAYASADEgLgQvD_BwE
https://m.flottsbro.se/sv/boende?gclid=EAIaIQobChMIqa3B8fPt3wIVBuWaCh20OgL3EAAYASADEgLgQvD_BwE
https://www.forenom.com/sv/lagenhetshotell/stockholm/forenom-aparthotel-stockholm-flemingsberg/208/
https://www.forenom.com/sv/lagenhetshotell/stockholm/forenom-aparthotel-stockholm-flemingsberg/208/
https://www.scandichotels.com/kungenskurva

