
Invitasjon til veilederutdanning i Karlstadmodellen 
med Irene Johansson som kursleder. Oppstart i Arvika, 
Sverige august 2020 
 
Er du interessert i språk og alles rett til språk og deltakelse i samfunnet? 
 
«Å utvikle et godt språk er en 
menneskerettighet. Denne retten må jeg som 
fagperson ivareta. Veilederutdanningen har 
gitt meg kunnskap og mot til å fortsette 
arbeidet for alles rett til språk»-  
 
Lærer i barneskolen 
 
 
 

Har du behov for kompetanse i å arbeide 
systematisk og praktisk med språkutvikling 
for barn med språkvansker? Brenner du for 
alles rett til språk, utvikling, inkludering og 
mangfold i samfunnet? Da har du 
muligheten til å lære, dele og erfare 
språkets makt og betydning sammen med 
andre.

Hvor: Ingesunds folkehøyskole, Arvika, Sverige. 
Når: 21.-23. Aug., 2.-3. Okt. & 27.-28 nov. 2020. 
Omfang: Veilederutdanningen går over 3 år som deltidsstudium med 3 samlinger i 
semesteret. 
Hva: Utdanningen omfatter teori om språk og språkutvikling, konkrete øvelser i 
videoanalyse og lathundsarbeid, samt teori om filosofi, etikk, pedagogikk, sosiologi, fonetikk 
og lingvistikk. 
Påmelding: Innen 25. juli 2020 (bindende påmelding). 
Pris: kr 6 000 sv kr (+moms) per semester.  
Målgruppe: Foreldre, slektninger, pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, tolker 
(døves tegnspråk), logopeder og andre med engasjement for språk, språkvansker og språk 
som funksjonsvariasjon. 
 
For mer informasjon se www.iakm.org  
 
Karlstadmodellen er en familiesentrert modell som handler om alles rett til å lære, utvikle og 
bruke språk for individets egen livskvalitet, men også til det beste for hele samfunnet. Alles 
likeverd uavhengig av prestasjon og status, kjønn, etnisitet, alder og funksjonshemming er 
en grunnleggende tanke i Karlstadmodellen. Empowerment – å ikraftsette den enkelte for å 
kunne få et best mulig liv, er en sentral tanke. Veilederutdanningen handler om hvordan vi 
kan jobbe for at alle får oppfylt retten til å delta på alle arenaer i samfunnet.  
 
Du er varmt velkommen til å søke om plass på utdanningen! 
 
«Kunnskapen jeg tilegnet meg på utdanningen har bidratt til at jeg kan støtte og hjelpe barnet mitt og 
har hatt stor betydning for barnets språkutvikling. Ikke minst har utdanningen gitt meg kraft og mot til 
å jobbe for et likeverdig samarbeid mellom familie og hjelpeapparat» 
- Mor 

 


