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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  

Sommarskolan vänder sig till dig som är förälder, mor-eller farförälder, syskon, anhörig, granne, 

personal eller någon annan viktig person till ett barn, som behöver extra stöd i sin språkliga 

utveckling. Årets sommarskola prioriterar förskolebarn. 

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 att fortbilda sig 

inom området språk, språkutveckling och språkträning.  

Sommarskolan anordnas av den ideella föreningen IAKM Sverige. Föreningens ändamål är att  

arbeta för lika-värdes principen, allas rätt till språkutveckling och att maktgöra personer med språk-, 

tal- och kommunikationsstörning. Sommarskolan är ett erbjudande till medlemmar i föreningen. 

Medlemmar deltar till självkostnadspris vilket innebär att man själv betalar resor, boende och mat. 

Den som inte är medlem, men som önskar att delta på sommarskolan, kan enkelt bli medlem 

(www.iakm.se). 

Värdegrund, delaktighet och tillgänglighet genomsyrar dagarna och tillämpas i enlighet med 
Karlstadmodellen. 
 
Sommarskolan omfattar schemalagda aktiviteter under fyra dagar  med start kl  09.00 och 

avslutning 16.45 (ca). Det står var och en fritt att delta i de olika aktiviteterna allt efter lust och ork.  

 

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. Denna handlingsplan kommer att växa fram under de fyra 

dagarnas individuella handledningssessioner. 



 
Sommarskolans mål för de vuxna 
Sommarskolans mål för de vuxna är de ska ges tillfälle att utveckla sig själva inom området språk, 

språkutveckling och språkträning enligt mottot kunskap ger frihet att välja. Det kommer att ges 

föreläsningar, demonstrationer 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 erfarenhet 

och tankar.  

Sommarskolan omfattar schemalagda aktiviteter under fyra dagar. 

1. Handledning och rådgivning 

Individuell handledning erbjuds varje barn och barnets vuxennätverk 40 minuter/dag. Vid 

detta tillfälle kommer en handlingsplan (en lathund) att tas fram med förslag till övningar 

med mål, material och metodik.  

 

Detta kräver att det finns en kartläggning av barnets språkliga utvecklingsnivå på förhand. 

Därför ska det göras en videoinspelning av barnet i  kommunikation med en annan person, 

enligt anvisningar som sänds efter antagning till sommarskolan. Denna inspelning kommer 

inte att kräva speciell teknik. Inspelningen kommer att analyseras av handledare och 

resultera i en beskrivning av barnets aktuella språkutveckling. 

 

Det material och den metodik, som föreslås, kommer att demonstreras och övas. De 

vuxna/andra barn i barnets nätverk kommer att ges uppmaning och tillfälle att pröva 

metodik och material ”hands-on” efter handledningstillfället. De frågor/den osäkerhet som 

då kan visa sig, kan tas upp med handledaren vid nästa dags handledningstillfälle. 

 

Schemat för individuell handledning sätts upp efter sista ansökningsdatum  
 

2. Fortbildningsaktiviteter 

Gemensamma aktiviteter. Schemat för de gemensamma aktiviteterna ser ut likadant under 

de fyra dagarna, men med lite olika innehåll.  
 

• 09.00 - 09.40 Föreläsning   
Förmiddagsföreläsningarna kommer att handla om barns ”vanliga” 

språkutveckling med fokus på det som sker under förskoletid. Varje dag fokusera 

en del av språkutvecklingen. 

• 10.10 - 11.00 (eller så länge gruppen själva vill hålla på). Gruppdiskussion.  
Diskussionen är ett tillfälle att prata om innehållet i den föregående 

föreläsningen för att utveckla förståelse, dela erfarenheter eller reflektera 

över nya frågor.  Diskussionerna kommer att ha en på förhand utsedd 

diskussionsledare. 
 

• 11.00 – 12.00 Personliga berättelse om hur språkträning kan genomföras 
 

• 13.00 – 13.40. Föreläsning 
Eftermiddagsföreläsningarna kommer att handla om pedagogik och 

metodik. Planering, samarbete, pedagogiska principer och exempel på 

metodik.  



• 14.00 – 15.00 (eller så länge gruppen själva vill hålla på).Gruppdiskussion. 
 Detta är ett tillfälle att prata om och lyssna till andras erfarenheter vad 

gäller samarbete, planering och genomförande av språkträning.  

Diskussionerna kommer att ha en på förhand utsedd diskussionsledare. 
 

• 16.00 Avslutning på dagen.  Detta är ett tillfälle att tillsammans tänka 
igenom dagen som varit med fokus på frågan ” Har jag lärt mig något 
nytt/något viktigt/något spännande?”. 

 
3. Barnaktiviteter 

Sommarskolan kan inte erbjuda barnpassning 

De barnaktiviteter som erbjuds riktar sig därför till barn, syskon och vuxna. 

• Sångstund med tecken. 
Ett tillfälle att öva tecken 

• Sagostund med tecken. 
Ett tillfälle att öva tecken tillsammans. 

• Fysisk lek  
 

4. Materialdemonstration 

Språkträningsmaterial kommer att visas som en utställning med möjligheter till demonstrationer 

och diskussioner. 

 

5. Icke-schemalagda aktiviteter 

Sommarskolan är ett tillfälle för familjer, barn, personal och handledare att mötas. Vi kommer att 

dela med oss till varandra av visioner, idéer och kunskaper. Vi kommer att inspirera, stärka och göra 

varandra modigare.  

 

Sociala möten och diskussioner är inte schemalagda eller organiserade i sommarskolan. De uppstår 

spontant. 

  

Kostnader 

Ingen deltagaravgift för medlemmar i Iakm Sverige.   

Deltagarna ordnar och betalar själva resor, boende, mat och andra kringkostnader. 

Den som inte är medlem i föreningen men som önskar delta på sommarskolan, kan begära 

medlemskap på  www.iakm.se 

 

Förslag på boende i närheten av Forshaga se  www.visitvarmland.com  

 

Sista anmälningsdag är 15 maj 2022 

http://www.iakm.se/
http://www.visitvarmland.com/

