
Beskrivning av den digitala studiecirkeln På väg mot enkel 
grammatik 
 

 

Studiecirkelns mål. 

Denna studiecirkel handlar om språkträning till barn/ungdom/vuxen som börjar utveckla 

satserna från enstaka ord till 3–4 ords satser och börjar föra mer avancerade samtal vad gäller 

såväl samtalsämne som dialogskicklighet. Samtidigt utvecklar barnet sitt talande till att bli 

begripligt också för den som inte känner barnet så väl. 

Studiecirkeln mål är att höja medvetenheten om språkutveckling och språkträning på denna 

nivå, att ge verktyg till språkträning och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter, frågor 

och idéer. 
 
 

Målgrupp:  

Föräldrar, anhöriga, personal och andra som är engagerade och intresserade av språkträning 

på denna utvecklingsnivå 
 

Studiecirkelns uppläggning 

Studiecirkeln omfattar 6 möten á ca 2 timmar. Varje möte kommer att ha samma struktur, 

enligt tabellen nedan. 
 

Innan varje möte förväntas deltagarna att se en videoföreläsning á ca 20 minuter. 

Videoföreläsningen sänds via länk till deltagarna och den kommer att vara underlag för 

diskussion under mötet. 

 

 

 

 

Möte 

2 tim. 

Utbyte av 

erfarenheter 

Uppföljande 

diskussion kring 

föreläsningar 

Diskussion, 

materialdemonstration 

 

Tecken 

 

1 Presentation  Videoföreläsning 1. 

Inledning? 

Vad är en lathund? 

Vilken nytta kan man ha 

av den? 

 

Varför tecken? 

Vilka tecken? 

2 Återkoppling 

förra mötet 

Videoföreläsning 2 

Pragmatik 

Lathund 1  

Pragmatik 

Teckenövning  

 

 

3 Återkoppling 

förra mötet 

Videoföreläsning 3 

Lexikon 

Lathund 2 

Pragmatik och Lexikon 

 

Teckenövning 

 

4 Återkoppling 

förra mötet 

Videoföreläsning 4 

Grammatik 

Lathund 3 

Pragmatik, Lexikon och 

Grammatik 

 

Teckenövning 

5 Återkoppling 

förra mötet 

Videoföreläsning 5 

Fonologi 

Lathund 4 

Pragmatik, Lexikon, 

Grammatik och 

Fonologi 

 

Teckenövning 

6 Återkoppling 

förra mötet 

Videoföreläsning 6 

Prosodi 

Lathund 5 

Pragmatik, Lexikon, 

Grammatik, Fonologi 

och Prosodi 

 

Teckenövning 



 
Digital plattform 

Studiecirkeln kommer att genomföras med hjälp av tjänsten Google Meet. Anvisningar för 

hur man laddar ner och använder Google Meet ges efter antagning till studiecirkeln. 

 

Baslitteratur:  

”Språkutveckling hos handikappade barn 3, Enkel grammatik – textbok” Iréne Johansson, 

1996, Studentlitteratur. Finns som e-bok www.hattenforlag.se. Sök E-bok Irene Johansson 

 

Kurstid:  

Totalt 12 timmar. 6 kursmöten á ca 2 timmar. 
 

http://www.hattenforlag.se/

