
 

 

 

 

 
 

 

Handledarutbildning i Karlstadmodellen 

 
 

Bakgrund 

Kursen ”Handledarutbildning i Karlstadmodellen” ges nu för första gången som en ren digital 

kurs. Tidigare kurser har varit distanskurser med tre fysiska sammankomster varje termin. 

Tidigare kurser har getts i Sverige, Norge och Danmark med deltagare från samtliga nordiska 

länder. 

 

Karlstadmodellen är en modell med mottot ”Allas rätt att lära, använda och utveckla språk”  

för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Den bärande tanken är att 

många fler röster behöver höras för att samhällets ska må bra.  Några röster behöver tränas 

mer än de flesta andra – därför är språkträning fokus i Karlstadmodellen. Modellen ger en ram 

inom vilken språkträningen ska individualiseras efter kasuspersonens behov, intressen och 

omständigheter. Modellen är inte avgränsad till ålder eller diagnos.  

 

Karlstadmodellen har varit i utveckling sedan slutet av 1970-talet under ledning av professor 

Iréne Johansson.  Modellen har utvecklats i samarbete mellan personer i behov av 

språkträning, föräldrar, personal och forskare. Under åren 1978–1990 växte modellen fram 

genom forskning och kurser motsvarande 60p vid Institutionen för lingvistik vid Umeå 

universitet och mellan 1990–2003 på motsvarande sätt vid Institutionen för pedagogik vid 

Karlstad universitet (då 20-80p). Landsting och kommuner har samverkat på olika sätt och 

forskning, praxis och kunskapsspridning har gått hand i hand.  

 

I takt med nya erfarenheter, nya samarbetspartners och fördjupade kunskaper har 

utvecklingsarbetet fortsatt.  För första gången erbjuds utbildningen som en ren digital kurs 

genom IAKM (International Association of the Karlstad Model). 

 

Utbildningens syfte   

Utbildningens syfte är att verka för ”Allas rätt att lära, använda och utveckla språk” genom att 

sprida den värdegrund och filosofi samt de kunskaper och färdigheter som ryms inom 

Karlstadmodellen.   

 



Utbildningens målgrupp 

Utbildningen vänder sig till personer som är intresserade av språk och språkets betydelse för 

individ och samhälle och motiverade att lära om språklig intervention enligt 

Karlstadmodellens värdegrund och pedagogiska filosofi. 

 

Kursuppläggning 

Utbildningen är problembaserad och förutsätter att kursdeltagarna aktivt prövar, följer upp 

och utvärderar kursinnehållet. Ett basinnehåll och en baslitteratur är gemensam och 

obligatorisk. Utöver denna bas kommer innehåll och litteratur att individualiseras utifrån 

kursdeltagarnas problem och problemlösningsprocess. 

 

Kursdeltagande förutsätter att varje deltagare  

- har en egen kasusperson (spädbarn, barn, ungdom, vuxen) som har eller förväntas få 

språkliga svårigheter. Dennes utveckling av kommunikation, språk och tal och/eller 

alternativ kommunikativ utveckling följs genom hela kursen 

- arbetar aktivt med handledning i nätverksform och uppläggning av språkträning till 

kasuspersonen under hela kursen 

- förbereder varje kursmöte genom att ta del av videoföreläsningar, läsa anvisad litteratur 

och göra anvisade reflektions- och diskussionsuppgifter 

- deltar aktivt vid tre nätbaserade kursmöten/termin samt i studiegrupper i perioder mellan 

kurssammankomster.  

- deltar vid minst 80% av kurssammankomsterna.  

 

Den grundläggande strukturen på utbildningen är följande arbetsformer. 

- Individuellt arbete som genomförs i perioder mellan sammankomsterna. Detta arbete 

består av litteraturstudier, förberedelser inför kurssammankomster och praktiskt arbete 

kring kasuspersonen.  

 

- Grupparbete i fasta lärgrupper, tillfälliga tvärgrupper och helgrupp som genomförs både 

vid sammankomsterna och mellan sammankomsterna.  

 

- Föreläsningar kommer att i god tid före varje kurssammankomst placeras på kursens 

webbplattform som videoföreläsningar.  

 

- Analyser av språk kommer att övas på ett strukturerat sätt genom hela utbildningen. 

 

- Lathundsarbete innebär att föreslå mål, metod och material för kasuspersonens 

språkträning. Lathundsarbetet pågår under hela utbildningen. 

 

- Nätverksarbete är en teknik att bygga upp och utveckla ett samarbete i språkträning kring 

kasuspersonen. Nätverksarbetet fortgår under hela utbildningen 

 

- Portfolio teknik är en teknik att strukturera det egna lärandet. Tekniken användas i det 

individuella arbetet i perioder mellan sammankomsterna.  

 



- Collective remembering är en teknik för att höja medvetenheten om gemensamma 

tankemönster i den grupp man tillhör. Denna teknik kommer att användas genom hela 

utbildningen. 

 

- Kamratgranskning innebär att deltagarna läser, diskuterar och ger konstruktiv kritik på 

varandras skriftliga bidrag i handledning kring kasusbarnen.  

 

Utbildningens moduler 

Utbildningen består av 7 moduler vilka bygger på varandra (se figur 1). Varje modul har ett 

specifikt fokus vilket behandlas teoretiskt och i praxis på olika utvecklingsnivåer. De olika 

foci bygger på varandra och gör utbildningens innehåll successivt alltmer komplext. 

Teoriavsnitten syftar till att ge kursdeltagarna sammanhang och möjligheter att förklara och 

förstå samt kommunicera det som övas i praxis.   

 

I varje modul övar kursdeltagarna transkription och analys av kasuspersonen som ett led i 

bedömning av dennes språkligt/kommunikativa kompetens. Denna bedömning ligger till 

grund för antaganden om nästa utvecklingszon vilket i praktiken betyder att man upprättar 

mål och föreslår metoder och material i språkträningen.  Inom varje modul kommer 

kursdeltagarna att skriva ett språkligt-kommunikativ åtgärdsplan, en Lathund, för 

kasuspersonen.  Lathunden omsätts i handling genom att kursdeltagarna handleder föräldrar 

och pedagogisk personal i kasuspersonernas dagliga miljöer. Efter prövning av dokumenten 

granskas de och dess utfall kritiskt vid efterföljande kursmöte.   

 

 

Figur 1. Handledarutbildningen – översiktligt 
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Modul 1. Värdegrund. 

Modul 1 skall  

- förankra kunskaper och insikter om grundläggande värden i vår kultur samt hur dessa 

bestämmer våra attityder och reaktioner inför olika fenomen 

- främja såväl förståelse för mångfald mellan människor som förmåga till inlevelse med 

andras levnadsvillkor 

- ge medvetenhet om kulturarbetets betydelse för identitet, attityder och utanförskap 

- vidga perspektiven på begreppen demokrati, frihet, jämlikhet, människovärde, mänskliga 

rättigheter, rättvisa och bemötande 

- ge insikter om olika sätt att se på relationen mellan verklighet - kunskap - människa.  

 

Modul 1 är grundläggande i hela utbildningen. Den kommer därför att följas upp, fördjupas 

och nyanseras under samtliga moduler.                

Modul 2. Pragmatik. 

Modul 2 skall ge  

- kunskaper om grundläggande begrepp och teorier inom pragmatik 

- kunskaper och erfarenheter om barns vanliga och annorlunda utveckling av pragmatik 

- kännedom grundläggande pedagogiska begrepp och olika metoder till stimulering av 

pragmatik 

- förståelse för AKK i den pragmatiska utvecklingen 

- färdighet i att spela in, transkribera och analysera pragmatik samt upprätta och utvärdera 

Lathundar dvs uppsätta mål, metodik och material i språkträning med fokus på pragmatik.  

 

Under modul 2 introduceras handledningsmodellen ”Sociala nätverk som pedagogisk resurs”. 

Denna handledningsmodell kommer att följas upp, fördjupas och nyanseras under 

utbildningens samtliga moduler.  

Modul 3. Lexikon 

 Modul 3 skall ge  

- kunskaper om grundläggande språkvetenskapliga begrepp och teorier om ord och 

ordförråd. 

- kunskaper både om barns vanliga och annorlunda utveckling av lexikon 

- förståelse för AKK i utvecklingen av ord och ordförråd 

- kännedom om grundläggande pedagogiska begrepp och olika metoder till stimulering av 

lexikon 

- färdighet i att spela in, transkribera och analysera lexikon samt  upprätta och utvärdera 

Lathundar dvs uppsätta mål, metodik och material i språkträning med specifik inriktning 

mot pragmatik och lexikon.  

    

Modul 3 skall ge fördjupning av värdegrund och handledningsmodellen ”Sociala  

nätverk som pedagogisk resurs” 

Modul 4. Grammatik  

   Modul 4 skall ge  

- kunskaper om grundläggande språkvetenskapliga begrepp och teorier om syntax och 

morfologi 

- kunskaper och erfarenheter om barns vanliga och annorlunda utveckling av grammatik 

- förståelse för fördelar och nackdelar med AKK i utvecklingen av syntax och morfologi 



- kännedom om tydliggörande pedagogik och olika metoder till stimulering av grammatik 

- färdighet i att spela in, transkribera och analysera syntax och morfologi samt upprätta och 

utvärdera Lathundar dvs uppsätta mål, metodik och material i språkträning med fokus på 

pragmatik, lexikon och grammatik.  

 

Modul 4 skall ge fortsatt fördjupning av värdegrund och handledningsmodellen  

”Sociala nätverk som pedagogisk resurs” 

Modul 5. Fonologi  

 Modul 5 skall ge  

- kunskaper om grundläggande språkvetenskapliga begrepp och teorier om fonologi 

- kunskaper och erfarenheter om barns vanliga och annorlunda utveckling av fonologi 

- förståelse för strukturella likheter mellan fonologi, kirologi och grafologi. 

- insikter om olika metoder till stimulering av fonologi 

- färdighet i att spela in, transkribera och analysera fonologi samt upprätta och utvärdera 

Lathundar dvs uppsätta mål, metodik och material i språkträning med fokus på pragmatik, 

lexikon, grammatik och fonologi.  

 

Modul 5 skall ge fortsatt fördjupning av värdegrund och handledningsmodellen  

”Sociala nätverk som pedagogisk resurs” 

Modul 6. Prosodi           

Modul 6 skall ge 

- kunskaper om grundläggande språkvetenskapliga begrepp och teorier om prosodi 

- kunskaper och erfarenheter om barns vanliga och annorlunda utveckling av prosodi 

- kännedom om olika metoder till stimulering av prosodi 

- färdighet i att spela in, transkribera och analysera prosodi samt upprätta och  utvärdera 

Lathundar dvs uppsätta mål, metodik och material i språkträning med fokus på pragmatik, 

lexikon, grammatik, fonologi och prosodi.  

 

Modul 6 skall ge fortsatt fördjupning av värdegrund och handledningsmodellen  

”Sociala nätverk som pedagogisk resurs” 

Modul 7. Tidiga stadier i Läs och skrivutveckling  

Modul 7 skall ge  

- kunskaper om grundläggande språkvetenskapliga begrepp och teorier om skriften 

- kunskaper och erfarenheter om tidiga stadier i barns vanliga och annorlunda utveckling av 

skriften 

- insikter om skriften som medel (AKK) och som mål 

- pedagogiska grundbegrepp inom den tidiga läs- och skrivundervisningen och  olika 

metoder till stimulering av tidiga stadier läs- och skrivutveckling 

- färdighet i att kartlägga och analysera skriftutveckling samt upprätta och utvärdera 

Lathundar dvs uppsätta mål, metodik och material i språkträning med fokus på pragmatik, 

lexikon, grammatik, fonologi, prosodi och tidig läs och skrivutveckling.  

 

Under modul 7 avslutas fördjupningen i värdegrund och handledningsmodellen  

”Sociala nätverk som pedagogisk resurs” 

 



Kursdatum våren 2021 

29 januari – 1 februari, 19–20 mars, 21–22 maj 

Studietakt 

Studietakten är individuell och beroende av tidigare erfarenheter men beräknas inte överstiga  

50% av heltidsarbete. 

 

Examination 

Examination sker kontinuerligt inom varje modul. Vid utbildningens slut gör de studerande ett 

slutarbete. 

 

Plats 

Webbplattformen Teams. 

 

Utbildningsansvarig 

Professor Iréne Johansson  

 

Kostnad 

Varje studieplats kostar 6 500 SEK/termin exkl. moms. Kostnader för litteratur tillkommer.  

 

Information 

Information kring utbildningens innehåll och utformning ges av: 

Professor Iréne Johansson     

e-mail: iakmse@gmail.com 

 

Anmälan 

Anmälan är bindande. Deadline för ansökan är 20 december 2020.  

mailto:iakmse@gmail.com

