
Karlstadmodellen 
i teori och praktik



• Vår berättelse om 
att få ett barn 
språkliga hinder

• Karlstadmodellen som 
verktyg i 
språkutvecklingen

Värdegrund

Teori och 
praktik

Personligt

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 
1948 – Alla människor är lika mycket värda
Språklagen – Alla i Sverige har rätt till ett språk



Efter BB Karlstadmodellen

• Professionellt medicinskt 
bemötande

• Förvänta er inte för mycket

• Vänta och se

• Vi tar hand om er

• Ingen utbildningsplan för 
föräldrar

• Älska och Vänta inte
• Alla har rätt att kommunicera
• Ju tidigare ni börjar desto 

bättre
• Lär er och använd tecken
• Involvera era nätverk
• Tydliga konkreta instruktioner

Personligt



Karlstadmodellen

Rätten till ett språk

Inträdesbiljett till 
gemenskap

Delaktighet i samhället

Makt över sitt eget liv

Alla människors lika 
värde

Humanistiskt 
samhälle

Mångfald berikar – allas 
röster behövs

Värdegrund



Karlstadmodellens fem grundprinciper

• Empowerment

• Tydliggörande

• Steget före

• Struktur

• Kontinuitet

Teori 
och 

praktik



Karlstadmodellens fem grundprinciper

• Empowerment

– Ikraftsätta barnet – ge 
möjlighet till att påverka sitt 
liv

– Ikraftsätta deltagarna i 
nätverket kring barnet

Teori 
och 

praktik



Karlstadmodellens fem grundprinciper

• Tydliggörande

– Använda alla sinnen i lärandet

– Färg, form, ljud och taktila egenskaper hjälper till 
att få det abstrakta konkret

Teori 
och 

praktik



Karlstadmodellens fem grundprinciper

• Steget före

– Sträva mot nästa steg i språkutvecklingen

– Lätt att underskatta förmågor

Teori 
och 

praktik



Karlstadmodellens fem grundprinciper

• Struktur

– Ta bort störningar i lärandesituationen. 

– Förberett material och upplägg i övningarna

Teori 
och 

praktik



Karlstadmodellens fem grundprinciper

• Kontinuitet

– Återanvändning av material

– Lärandet fortsätter i vardagen genom 
”generalisering”

Teori 
och 

praktik



Metodik

Nätverket med handledare 
kommer överrens om vad som 
är nästa steg i Emmies 
utveckling.

Övningar skrivs ned i lathund 
och utifrån denna tas 
material fram. Nätverket lär 
sig aktuella tecken och sätter 
sig in i lekar och övningar 

En ansvarig i nätverket, ofta 
föräldrar eller pedagog, gör 
övningarna med Emmie. Detta görs 
dagligen enligt samma rutin och på 
samma plats.

Generaliseringen innebär att 
aktuella övningar förs över till 
en större grupp och utförs av 
flera personer i nätverket eller i 
Emmies närhet. Ut i 
verkligheten

Teori 
och 

praktik



Lathund 
(6 månader gammal)

Område Övning Material

Lyssning Strukturerade
lyssningssekvenser, S med 
alla vokaler

Ljudband

Lära känna kroppen Massage, blickövningar, 
motoriska lekar

Saker hon tycker om, 

Lära känna världen Titta, ta, smaka Alla möjliga saker i 
vardagen

Lära känna sig själv Tittut-lek, gömma-lek, Spegel, något att gömma 
under ex. en duk

Nätverkets tecken Lära sig tecken för saker i 
övningarna

Teori 
och 

praktik





Lathund 
(1 år gammal)

Område Övning Material Generalisering

Lyssning Höra skillnad på Bibbi, 
babba och bobbo. Veta 
vilken figur som heter vad

Figurerna bibbi,
babba och bobbo

Alla möjliga lekar 
med figurerna

Lära känna 
världen

Para ihop bild och föremål Bildark med bibbi, 
babba och bobbo 
samt plastfigurerna

Ge och ta lek, 
gömlek
Vinkalek

Imitation Rörelseimitation- gör 
tecknen för olika saker 
med Emmies händer 
framför spegel

Vante, mössa, napp,
börja, sluta, kom

Lek härmleken, 
Teckna till Emmie

Temabok Bollbok, lampabok, 
mössabok

Böcker med olika 
typer av bollar etc

Läs böckerna med 
Emmie

Teckensån
ger

Här kommer det... Babblarna, saker från 
imitationsövningen

Sjung sångerna

Teori 
och 

praktik



• Film det var babba



Lathund (5 år gammal)

Område Övning Material Generalisering

Lexikon Ord som tillhör scenen ”Lekplatsen” 
Gå igenom de tre kulisserna och skriv 
upp de ord som Emmie inte kan.

Prepositonsspelet (prosodidockor 
som utför olika handlingar)

De tre kulisserna i scenen
”Lekplatsen” Ordkort med de 
aktuella orden. 

Bilderna i prepositionsspelet
Ordkort med prepositionerna till, 
från, uppför, nerför, framför, 
bakom, i, bredvid

Nätverket 
aktualiserar 
prepositioner i olika 
situationer i 
vardagen.

Grammatik Skriva meningar som hör till 
prepositionsspelet 
( tabell 22)

Prepositionsspelet, ordbilder,
språkpussel

Övningen görs i 
barngruppen när 
Emmie behärskar 
den.

Prosodi Variation av betoningsmönster i ord 
och i mening (tabell 23)

Klossar i två storlekar ( tex duplo) Övningen görs i 
barngruppen när 
Emmie behärskar 
den.

Pragmatik Det var en gång... Prosodidockorna, Kulissen 
lekplatsen

Övningen görs i 
barngruppen när 
Emmie behärskar 
den.

Teori 
och 

praktik





Förskola Personligt



Skola Personligt



Skola - Framgångsfaktorer Personligt

• Utgå från förmågor snarare än att identifiera 
problem

• Utgå från hela gruppen i planeringen

• Tydlig framförhållning

• Gott samarbete 

med hemmet



Summering Personligt

• Språket är nyckeln till delaktighet

• Tidig intervention är avgörande

• Samhället ger inte alla samma möjlighet

• Två skolformer skapar utanförskap

• Mångfald skapar ett mer humant samhälle



För mer information - www.iakm.se
Seminarium om barnkonventionen i Kalmar 26/1 

http://www.iakm.se/

