
 
 

 
International Association of the Karlstadmodel 

 
IAKM inviterer til: 
Veiledende studiesirkel:  
«På vei mot språklig kommunikasjon» 
 
En studiesirkel er en gruppe mennesker som har regelmessige møter over en periode, med formål 
om å fordype sin kunnskap og sine ferdigheter innenfor et visst område. Studiesirkelen ledes av en 
mer erfaren person innenfor området, men hensikten med studiesirkelen er at alle bidrar med sine 
erfaringer og kunnskaper. Tanken bak studiesirkelen er at vi lærer best i et nysgjerrig, kontinuerlig 
samspill med andre hvor alle er aktive og deler sine kunnskaper og erfaringer.  
 
Innhold: 
Studiesirkelen «På vei mot språklig kommunikasjon» er et prosjekt finansiert av IAKM Org i 
samarbeid med professor Iréne Johansson. Studiesirkelen har fokus på den tidligste 
kommunikasjonen mellom barn og voksne, og inneholder diskusjoner ut ifra korte forelesninger og 
presentasjoner av hvordan stimulering og øvelser skulle kunne legges opp for et barn fra 0 – 3 
måneder og videre fremover. Det vil være diskusjoner rundt hvordan individualiseringen skulle 
kunne legges opp til det enkelte barn, og de nærstående voksne som deltar i studiesirkelen. Tegn 
som støtte i den tidlige kommunikasjonen er en selvsagt del i studiesirkelen.  
 
Formål: 
Studiesirkelens formål er å være et forum for å dele erfaringer rundt tidlig innsatt 
kommunikasjonsstimulering og forberedende språktrening, men også å: 

- informere om viktige milepæler i den tidlige kommunikasjonen 
- inspirere og motivere til tidlig innsatt kommunikasjonsstimulering 

 
Målgruppe: 
Studiesirkelen henvender seg til dere som nylig har blitt foreldre, besteforeldre eller nærstående 
voksne/ungdom til et barn som er mellom 0 – 3 måneder i 2020, og som kan ha risiko for 
vanskeligheter i sin språkutvikling senere i livet. 
Studiesirkelen ledes av Sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen og utdannede studiesirkelledere 
innenfor området tidlig kommunikasjon.  
 
Tid og sted:  
Oppstart i begynnelsen av 2020 eller når barnet er mellom 0 – 3 mnd. Tidspunkt vil så langt det lar 
seg gjøre tilpasses til familien. Studiesirkelen strekker seg over 6 samlinger cirka hver 4. uke. 
 
Kontakt:  
Erling Kvistad Nilsen  
Sertifisert veileder i Karlstadmodellen, Ålesund og omegn. 
KVIST Kompetanse 
Mail: erling@kvistkom.no 
 
Berit H. Klemsdal og Anne H. Klemsdal 
Sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen, Østfold/Fredrikstad: 
Audiopedagogtjenesten AS 
Mail: berit@audiopedagogtjenesten.no/ anne@audiopedagogtjenesten.no 
 


