
 

 

 
 

Program för Sommarskolan 
 

25, 26, 27 och 28 juni 2012 
 

 

Sommarskolan vänder sig till familjer som använder eller önskar använda Karlstadmodellen i 

språkträning av sina barn. Praktiska och teoretiska moment kommer att varvas liksom 

aktiviteter i grupp och individuellt.  

 

Sommarskolan är ett tillfälle för föräldrar, personal och andra i barnets nätverk att lära sig 

tillsammans om barnets språkutveckling och språkträning.  Det är också ett tillfälle för 

personal att fortbilda sig inom området språk, språkutveckling och språkträning. 

 

Sommarskolan omfattar schemalagda aktiviteter under fyra dagar  med start kl  08.15 och 

avslutning 16.45 (ca). 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 deltagare kan vara med på allt.  

 

Sommarskolans mål för barnen 

Sommarskolans mål är att varje deltagande barn ska ha en handlingsplan vad gäller 

språkträning med sig hem. Denna plan kommer successivt att utarbetas under sommarskolan 

och den ska omfatta mål, material och metodik. Metodiken ska förstås gälla hur man kan göra 

språkövningarna med barnet men också strategier för hur ni ska skapa en utvecklande 

kommunikativ teckenmiljö och delaktighet för barnen i vardagen.  

 

Sommarskolans mål för de vuxna 

Det andra målet med Sommarskolan är att vuxna ska ges tillfälle att utveckla sig själva inom 

området för språk och språkträning enligt mottot kunskap ger frihet att välja. Det kommer att 

ges föreläsningar och planerade workshops  men också tillfällen till spontana grupperingar 

med diskussioner som växer fram i mötet mellan deltagare. Alla kommer inte att kunna delta i 

allt. Som deltagare väljer man utifrån intresse, ork och möjlighet. Strukturen på dagen 

presenteras översiktligt i följande schema. 

 

 

Sommarskolan är schemalagd mellan 08.15 – ca 17.00 varje dag. Sommarskolan förutsätter 

ett aktivt deltagande av vuxna och barn. En schematisk presentation av en dag på 

sommarskolan ges i följande tabell. 



 

 
Start 
tid 

 Individuell 
Session 
 

Individuell 
Session 
 

Individuell 
Session 
 

Material-
verkstad 
 

Barn-verksamhet 
 

08.15 
 

Föreläsning 1 
 
 

     

09.00 

 

Workshop 1 Barn 1 Barn 7 Barn 13   

10.00 
 

Workshop 2 Barn 2 Barn 8 Barn 14   

11.00 
 

Workshop  3 Barn 3 Barn 9 Barn 15   

12.00 
 

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

13.00 

 

Föreläsning 2 

 

     

14.00 
 

Teckenkurs Barn 4 Barn 10 Barn 16   

15. 
00 

 

Workshop 4 Barn 5 Barn 11 Barn 17   

16.00 Summering 
av dagen 

Barn 6 Barn 12 Barn 18   

       

 

Föreläsningar 

Föreläsningar hålls av Irene Johansson. Syftet med föreläsningarna är att introducera vissa 

temata men också att ge viss information..  

 

Föreläsning 1 (08.15 varje dag) ger en teoretisk inledning till det språkliga tema som gäller i 

de individuella logopedsessionerna. 

  Måndag: pragmatik/kommunikation 

  Tisdag:    lexikon 

  Onsdag:  grammatik 

  Torsdag: fonologi/prosodi 

 

Föreläsning 2 (13.00 varje dag) handlar om pedagogik och metodik Karlstadmodellen 

  

När du anmäler dig till Sommarskolan, bifoga önskemål om vad 

du vill veta mer om inom ramen för pedagogik och metodik. 

Besked om det slutgiltiga programmet kommer samtidigt som du 

får besked om antagning till Sommarskolan.   

Workshops 

En workshop är en grupp människor som tillsammans bearbetar en fråga/flera frågor av 

något slag. Tanken är att man ska ges tillfälle att tänka utifrån sig själv och sätta egna ord 

på det som är temat för workshopen. Varje workshop kommer att ha en ledare. Ledarens 

uppgift är i stort sett att vara ordförande för mötet och se till att temat och tiderna hålls 



samt att alla deltagare får möjlighet att säga det de vill säga. Men det är deltagarna i 

workshopen som tillsammans skapar själva workshopen. 

 

Utifrån förslag och önskemål från deltagare kommer fyra  eller eventuellt fler  olika 

workshops att hållas varje dag. Den som har lust, ork och möjlighet kommer. Man kan gå 

på en, flera eller alla workshops. Detta bestämmer ni själva i stunden. Däremot är det 

omöjligt att delta i allt. 

 

När du anmäler dig till Sommarskolan, bifoga önskemål om 

frågor som du vill diskutera. Planeringen av workshops kommer 

att ske utifrån era önskemål. Besked om det slutgiltiga 

programmet kommer samtidigt som du får besked om antagning 

till Sommarskolan. 

 

Individuella sessioner med certifierad handledare i Karlstadmodellen 

Ca en timme/dag träffar barnet och barnets vuxna samma handledare. Under dessa 

sessioner görs  kartläggning av barnets språkliga kompetens. Utifrån detta ges förslag till 

mål, material och metodik. Övningar demonstreras. Vid slutet av sommarskolan ska varje 

barn ha en sk lathund som ledning för fortsatt språkträning hemma 

 

När du anmäler dig till Sommarskolan, bifoga några rader om 

ditt barn och barnets behov och erfarenheter av språkträning. 

Materialverkstad 

Vuxna gör träningsmaterial tillsammans med barnet utifrån materialrekvisition från 

handledaren vid de individuella sessionerna. Materialet prövas ut och anpassas till barnet.  

I materialverkstaden är det också en materialdemonstration. Verkstaden håller öppet 

mellan ca 09.00-12.00 och 14.00 – 17.00. 

Barnaktiviteter 

Organiserade aktiviteter för barnen. Anpassas till barnens språkliga utvecklingsnivåer 

 

Tecken som stöd 

Tecken som stöd till talet är sommarskolans språkliga uttryck. Alla deltagare uppmanas att 

teckna också i samtal med andra vuxna.  

 

När du anmäler dig till Sommarskolan, ange om du vill ha tillfälle 

att träna tecken. Ange då också på vilken nivå barnet tecknar.  

Boende 

De som blir antagna till Sommarskolan kommer att få erbjudande om hjälp att ordna boende. 

Mer information kommer i samband med antagningsbeskedet. 

 

I enlighet med Karlstadmodellens pedagogik om det sociala nätverkets betydelse i 

språkträningen prioriteras anmälningar med flera vuxna. Antal vuxnakring ett barn är 

därför det  primära antagningskriteriet.  

 



Kostnader 
 Ingen avgift för barnet. Rabatterade avgifter för vuxna.  

 

                                         Person nr kostnad 

1 2 700 kr 

2 2.700 kr 

3 2 100 kr                

4 1 500 kr 

5 -  1 000 kr 

 

 

I priset ingår 4 luncher. Övrig mat samt boende inkluderas inte i kursavgiften. 

Moms tillkommer. 

 

 

 
 Sommarskolan ges under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig 


