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Sammanfattning 
 
Rätten att tala, Sara Dahlin & Matilda Westerdahl 
Denna studie handlar om hur Karlstadmodellen, en inlärningsstrategi för att lära sig språk, 
används i vardagslivet för barn med Downs syndrom ur ett föräldraperspektiv. Fem intervjuer 
gjordes med fem föräldrar till barn med Downs syndrom. Information till studien samlades in 
genom artiklar, doktorsavhandlingar, böcker samt de transkriberade intervjuerna. 
Analysmetoden vi använde var identifiering av koder/teman, när intervjuerna hade 
transkriberats valdes många koder/teman men slutligen blev endast de viktigaste kvar. De 
teman vi använde oss av är “barnens engagemang”, “gemenskap/sammanhållning”, 
“dubbeljobb”, “vi och dem”, “missnöje mot habiliteringen” och “Karlstadmodellen som en 
livsfilosofi”. De teorier vi använt oss av i uppsatsen är det sociokulturella perspektivet, 
systemteori och empowerment (föräldraempowerment).  Ett resultat som framkom i vår studie 
var att föräldrarna i och med arbetet med Karlstadmodellen får ett dubbeljobb. De har sina 
vanliga arbeten på dagtid och sedan kommer de hem till nästa arbete, Karlstadmodellen. 
Arbetet med modellen beskrivs bland annat som tålamodsprövande och tidskrävande, men 
också som helt fantastiskt. Det som är fantastiskt med Karlstadmodellen är enligt föräldrarna 
barnens utveckling, vilket gör det mödan värd. Ett starkt missnöje mot habiliteringen var 
något som också kom fram under intervjuerna. Föräldrarna anser att insatserna som ges 
därifrån inte är tillräckliga och därav har de fått ta tag i arbetet med Karlstadmodellen själva. 

Nyckelord: Downs Syndrom, Karlstadmodellen, föräldraperspektiv och empowerment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Abstract 

 
The right to speak, Sara Dahlin & Matilda Westerdahl 
This study is about how the Karlstad model, a learning strategy for learning languages, is used 
in everyday life for children with Down syndrome from a parent perspective. Five interviews 
were conducted with five parents of children with Down syndrome. Information for the study 
was collected through articles, dissertations, books and the transcribed interviews. The 
analysis method we used was identification of codes/themes. When the interviews were 
transcribed, many codes/themes emerged, but finally we chose the remaining central codes. 
The themes we chose were "Children's involvement," "Community/cohesion", "double job", 
"us and them", "discontent against rehabilitation" and "the Karlstad model as a philosophy of 
life". The theories we have used in the study are the socio-cultural perspective, system theory 
and empowerment (parental empowerment). One result that emerged from our study was that 
parents working with the Karlstad model experience being in a double job. They have their 
regular jobs during the day and then they come home to the next job, the Karlstad model. 
Work with the model was described, among other things, as testing patience and as time-
consuming, but also absolutely fantastic. The positive experience with the Karlstad model, 
according to the parents, is the child's development, which makes the work worthwhile. A 
strong dissatisfaction toward the rehabilitation service was something that also came up 
during the interviews. The parents believed that the services given to them are not sufficient 
and hence they are left with the responsibility of the work for the Karlstad model itself. 
 

Keywords: Down's Syndrome, the Karlstad model, parent perspective and empowerment. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de föräldrar som vi intervjuat och som därmed tagit sig tid så att 
vår studie var genomförbar. Ni gav oss intressanta teman och koder att arbeta med och vi hade 
inte klarat oss utan er! 
 
Vår handledare Joy har varit otroligt viktig för oss under arbetet med uppsatsen, tusen tack för 
dina hjälpsamma kommentarer och för att du har tagit dig tid till att handleda oss under hela 
arbetets gång.  
 

Vi tar gemensamt ansvar för uppsatsens alla delar.  
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1. Inledning  
 
Denna studie handlar om hur Karlstadmodellen, en inlärningsstrategi för att lära sig språk, 
används för barn med Downs syndrom ur ett föräldraperspektiv. Vi har valt att utgå från ett 
föräldraperspektiv och ”föräldrarempowerment” då föräldrarna hjälper till att stärka barnens 
kapacitet till att utvecklas. Karlstadmodellens fokus på att föräldrarna är en resurs för barnen 
är en av modellens styrkor och modellen har ökat förståelsen för föräldrarnas egen roll i 
barnets språkträning och inflytande. Föräldrarna lär sig använda detta för att kunna stärka 
deras barn och att hjälpa dem att utvecklas (Johansson 2006). 
 
Karlstadmodellen grundades av Iréne Johansson som är professor i fonetik och 
specialpedagogik. Modellen är en pedagogisk modell inom ramen för den humanistiska 
teorin. Det centrala i modellen är att alla har rätt till att få lära, utveckla och använda språket 
och det bygger på allas lika värde. En vision i Karlstadmodellen är att skapa ett humant 
samhälle för alla för att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och 
likavärde (Johansson 2014). Karlstadmodellen stöttar sig av teorier som lägger vikt vid det 
aktiva barnet och att det är barnet själv som lär sig med hjälp av sin omgivning. Modellen 
utgår ifrån tanken om att språkutveckling sker i socialt samspel med andra människor och att 
barnet sedan tar till sig språket som en följt av social interaktion (Johansson 2006). 

Barn med Downs syndrom bör ha samma rätt som alla andra barn att utvecklas och komma in 
i samhället. Det är av stor vikt att samhället blir mer accepterande mot barn med olika 
diagnoser. Språk är enligt oss en betydande del för att kunna uttrycka sig och känna sig 
delaktig i samhället. Människor kan till viss del uttrycka sig med hjälp av kroppsspråk och 
teckenspråk, men det är inte tillräckligt och det kan vara svårt att nå ut till alla på det sättet då 
alla inte förstår teckenspråk. Vi valde att ha ett föräldraperspektiv i denna studie då 
föräldrarna har en naturlig och betydande roll i dessa barns utveckling och liv.  
 
Syftet med studien är att ta reda på hur Karlstadmodellen har använts i familjerna och hur 
föräldrarna har ställt sig inför utmaningar i vardagen och hur de sedan hanterat dessa. 
 
Med hjälp av olika metoder och verktyg arbetar man tillsammans med barnet för att främja 
språkutvecklingen. Dessa verktyg är till exempel ordkort, scener och pappersdockor. 
Ordkorten går ut på att varje kort symboliserar ett ord. Varje kort har två sidor, ena sidan 
representerar ordets uttryck, medan den andra sidan representerar ordets betydelse. Barnet och 
exemeplvis föräldern jobbar då på ett eller några ord i taget och lär sig böjelsen av detta ordet 
och vilken betydelse det har (Johansson 2006). 
 
Ett annat verktyg de använder i Karlstadmodellen är att de jobbar med olika scener. Scener är 
ett sätt att skapa rum för handlingar, att skapa scener som passar in i det som man arbetar med 
barnet just då. I dessa scener använder man sig av pappersdockor. Pappersdockorna är ett 
enkelt verktyg att använda under hela språkträningen då man kan leka, prata och spela olika 
rollspel. Dessa olika verktyg är någonting som kan användas både i hemmet med barnet och 
föräldrarna men även i skolan (Ibid.).  
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I Karlstadmodellen använder man även tecken som verktyg under arbetet. Tecken används 
framförallt som stöd till talet, alltså att man talar men samtidigt gör tecken. Man använder 
tecken som stöd i de vardagliga situationerna för att göra språket tydligare och mer konkret 
(Karlstadmodellen 2010b). 
 
När modellen började utvecklas så får man gå tillbaka till tidigt 80-tal. Föräldrar till barn med 
Downs Syndrom upplevdes då i princip som omyndigförklarade och andra tycktes sig veta 
bättre om vad som var bäst för deras barn. Det var en infallsvinkel som var till grund under 
Karlstadmodellens uppbyggnad. Karlstadmodellen är inte riktad åt någon speciell diagnos 
utan är till för alla som har språksvårigheter. För att känna gemenskap och delaktighet är 
språket ett grundläggande verktyg, att kommunicera med andra är första steget in i en 
delaktighet (Johansson 2014). 
 
När ett barn föds med Downs Syndrom (fortsättningsvis benämnt DS) så kan man ofta se på 
barnets utseende att barnet har diagnosen men för att fastställa en diagnos måste en 
kromosomundersökning göras. Vanligtvis föds människor med 46 kromosomer som bär på 
våra anlag i kroppen, men barn med DS har en kromosom mer, de har 47 kromosomer. Idag 
föds ungefär ett barn med DS på 800 födda. Namnet Downs syndrom kommer från en engelsk 
läkare, John Langdon Down. Läkaren publicerade en medicinsk artikel där han beskrev 
många av de dragen som karaktäriserar personer med DS (Annerén 2005). ”Halls kriterier” är 
en metod som används i Skandinavien som utarbetades under 60-talet. Bertil Hall är en 
barnläkare från Sverige som sammanställde metoden, och den visade sig vara mycket 
användbar. Metoden innehåller tjugo av de vanligaste kännetecknen på DS och några av dessa 
är överrörliga leder, riktligt nackskinn, platt ansikte, tungan hålls utanför munnen och korta, 
breda händer som är mjuka och med korta fingrar som är överrörliga (Annerén 1997). 
 
Tidigare forskning visar att barn och ungdomar med DS har svårigheter med att uttrycka sig 
verbalt i tal och språk. Personer med DS har förutom de anatomiska skillnaderna svårare att 
utföra saker i de flesta områden som är kopplade till muskelfunktion och speciellt när det 
kommer till muskelkontroll i talproduktionen. Majoriteten av barnen med DS visar tecken på 
dyspraxi (en funktionsnedsättning som gör att personen har svårt att kontrollera sina 
muskelrörelser), denna störning/rubbning är dock sällan diagnostiserad i DS (Cleland et al. 
2010). 
 

1.1 Problemformulering 
Det kan lätt uppstå en reifikation (ett förtingligande), det vill säga att diagnosen uppfattas som 
något en människa är, istället för har (Alvesson & Sköldberg 2008). I dagens samhälle drar 
människor ofta förutfattade meningar om personer med annorlunda utseenden. En lag som 
används i socialt arbete och är relevant för vår studie är Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
(SFS 1993:387) skall verksamhet främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som anges i 1 § (personer med utvecklingsstörning, autism eller 
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autismliknande tillstånd, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 
eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service). Den enskilde skall få 
möjlighet att leva som alla andra. Grunden för verksamheten skall bygga på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Inflytande och medbestämmande skall i största 
möjliga utsträckning ges till den enskilde över insatser.  
 
För att få full delaktighet i samhället och ha självbestämmande behöver människor med DS 
kunna kommunicera det de vill. Det är en utmaning och kan bli ett problem för denna grupp 
om de har svårigheter med talet och inte kan göra sig förstådda med hjälp av teckenspråk. 
Tidigare forskning visar att personer med DS har ett underskott i att uttrycka sig verbalt i tal 
och språk och att det kan bero på försämringar i många av de system som krävs för ett 
framgångsrikt tal. En annan förklaring är att förutom beteendemässiga egenskaper så har 
personer med DS en specifik anatomisk profil som kan påverka talproduktionen. Detta visar 
att barn med DS har svårigheter i att kunna uttrycka sig och att talet inte är något som 
kommer naturligt. För att kunna få ett framgångsrikt tal krävs det stöd och hjälp för att 
språkutvecklingen ska gå framåt. Här spelar föräldrarna en viktig roll dels som stöttning men 
även som en pedagog och modell för barnen att efterlikna. Alla familjemedlemmar blir 
påverkade när ett barn med funktionshinder föds. Familjen i sig sätts på prov. Hur ska de 
hantera det nya och annorlunda med att de har fått och ska leva med ett funktionshindrat 
barn? Föräldrarna får en omställning i vardagen som gör att de kan känna sig vilsna och att de 
saknar kunskap om funktionshindret.  
 
Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende 
av personliga egenskaper och funktioner i samhället samt rätten till självbestämmande 
(Blennberger 2005). För att kunna vara delaktig, ha självbestämmande och inflytande är 
språket en betydande faktor, så att barnen kan uttrycka sig och förmedla det de vill. 
 

1.2 Förförståelse 
Som uppsatspar har vi lite olika förförståelse om DS och Karlstadmodellen. Första gången vi 
kom i kontakt med Karlstadmodellen var under arbetet med vår B-uppsats. Uppsatsen 
handlade om samhällets insatser för barn med DS. Vi intervjuade då en kvinna som arbetar på 
barnhabiliteringen i Karlstads kommun som gjorde att vi fick upp ögonen för 
Karlstadmodellen. En av författarna, Sara, har tidigare arbetat på en gruppbostad där det 
bodde en kvinna med diagnosen DS. Under arbetet med kvinnan funderade Sara över varför 
hon inte hade något tal. Kvinnan var äldre och hade troligtvis inte fått chansen att göra 
talövningar under sin barndom. Vi ville veta mer om hur man kan främja språkutvecklingen 
för just barn med DS så att de kan känna mer gemenskap och delaktighet i sociala 
sammanhang. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett föräldraperspektiv, undersöka hur Karlstadmodellen 
används för barn med Downs Syndrom i deras vardagliga liv. 
 

Följande frågor har valts för att beskriva syftet djupare: 
 

Ø Hur upplever föräldrarna barnets utveckling i arbetet med Karlstadmodellen? 
Ø Vad har föräldrarna för erfarenheter av Karlstadmodellen? 

	  
1.4 Centrala begrepp 
Det finns några begrepp som återkommer i vår uppsats som behöver ett klargörande: 

Habilitering: På habiliteringen i Värmland erbjuds habiliteringsinsatser till barn och 
ungdomar med långvariga, medfödda eller tidiga psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. 
Barnens och ungdomarnas familjer och närmaste nätverk kan också få stöd och vägledning på 
habiliteringen. Habiliteringen samarbetar med andra verksamheter i samhället så att 
familjerna kan få tillgång till ett sammanhållet stöd (LiV 2015). Då vi har intervjuat föräldrar 
till barn med DS i Värmland så använder vi oss av information om habiliteringen som finns 
där.   

Nätverk Värmland: En av de föräldrar vi intervjuade var med och grundade Nätverk 
Värmland. Han förklarade att medlemmarna främst består av föräldrar men även av andra 
personer som finns nära barn med DS. Han berättade att de övergripande målen för nätverk 
Värmland är att nätverket ska arbeta för ”att verka för att personer med Downs syndrom och 
liknande diagnoser ska få möjlighet att bli fullvärdiga medborgare” samt att nätverket ska 
utgå från att ”ingenting är omöjligt - förrän det är bevisat” är giltiga.  

Fonologi: Är vetenskapen om språkens ljudstruktur. Inom fonologin studeras hur ljud 
förhåller sig till andra ljud samt hur ljud fungerar i språket (Nationalencyklopedin 2015).  

Kognition: Innebär de viljestyrda mentala processer som handlar om kunskap, information 
och tänkande. Tre saker som räknas till de kognitiva funktionerna är resonerande, minne och 
varseblivning är (Ibid.).  
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2. Tidigare forskning 
 
För att få en bakgrund till uppsatsen ville vi hitta tidigare forskning som tar upp att 
språksvårigheter hos barn med DS är vanligt och att det finns ett behov av hjälp för att kunna 
nå framsteg i deras språkutveckling. Vi ville även hitta tidigare forskning om föräldrarnas roll 
och hur det är att vara förälder till ett funktionshindrat barn.  
 

2.1 Familjeperspektiv  
Alla familjemedlemmar blir påverkade när ett barn med funktionshinder föds. Familjen i sig 
sätts på prov. De flesta familjer brukar klara av att hantera detta mycket väl även fast det finns 
tecken som tyder på att en del familjer aldrig riktigt kommer anpassa sig efter det nya livet 
med ett funktionshindrat barn. För att hantera vardagliga situationer använder sig familjen av 
de resurser och strategier som är befintliga. För att hantera specifika yttre och inre krav som 
tynger familjen så använder man sig av coping, med kognitiva insatser och beteendeinsatser. 
Dessa copingstrategier definieras som aktiva processer som familjen jobbar med att anpassa 
när det kommer till stressiga och utsatta situationer. För att upprätthålla balansen mellan de 
krav och resurser som finns kan familjen stärka de resurser som redan finns tillgängliga. 
Familjen kan bland annat stärka de sociala band som finns som ger känslomässigt och 
informativt stöd. Familjemedlemmar, släktingar, skolan med mera är några exempel på de 
sociala band som finns.  Det skulle kunna bibehålla och öka familjens sammanhållning. De 
mest använda copingstrategier som används av föräldrarna som rapporterades i Taanilas 
studie var information, acceptans samt bra samarbete mellan familjen och socialt stöd 
(Taanila et a.l 2002). 
 
Taanila et al. (2002) tar upp två olika familjegrupper som använder sig av liknande 
copingstrategier “high-coping group” och “low coping group”. Skillnaden var att “high-
coping group” använde sig av flera av dessa copingstrategier, de hade enklare att hantera olika 
situationer och händelser bättre än “low-coping group” som inte använde sig av lika många 
strategier. När man sedan jämförde grupperna visade det sig att familjerna som tillhörde 
“high-coping group” tog upp saker som reflekterade det bra och det viktiga i strategierna och 
hur man använde sig av dem. I familjerna som tillhörde “low-coping group” så handlade 
konversationerna oftast om problem orsakade av barnets funktionshinder, snarare än vad som 
skulle kunna hjälpa barnet i sitt funktionshinder. Familjens roll har stor betydelse och om de 
använder sig av så många copingstrategier som möjligt kan familjen känna en 
sammanhållning och arbeta som ett team. Det viktiga är att se det möjliga, att arbeta mot ett 
mål och att se barnet och inte funktionshindret i sig (Ibid.). 
 
Ovanstående forskning från Taanila et al. 2002 visar hur viktigt det är med den närmaste 
utvecklingszonen, familjen, släkten och vänner, och hur dessa samarbetar för att ge det stöd 
och den hjälp som behövs för barnet. Ensam är inte alltid stark, tillsammans kan man reda ut 
väldigt mycket. En av tankarna i Karlstadmodellen går ut på att man ska fokusera på 
möjligheter och att tänka positivt, att inte ge upp och precis som i  “high-coping” gruppen så 
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använder sig Karlstadmodellen av olika strategier och strukturer för att kunna arbeta så 
tydliggörande som möjligt. 

2.2 Fonologi och kognition 
Personer med DS har en specifik anatomisk profil som kan påverka talproduktionen. Tidigare 
forskning visar att barn och ungdomar med DS visar ett underskott i att uttrycka sig verbalt i 
tal och språk. Förutom de anatomiska skillnaderna har personer med DS svårare att utföra 
saker i de flesta områden som är kopplade till muskelfunktion och speciellt när det kommer 
till muskelkontroll i talproduktionen. Majoriteten av barnen med DS visar tecken på dyspraxi 
(en funktionsnedsättning som gör att personen har svårt att kontrollera sina muskelrörelser), 
dock är denna störning/rubbning sällan diagnostiserad i DS. Hur allvarliga talsvårigheterna är 
bland personer med DS har ingenting med skillnader i muskelfunktionen eller anatomin att 
göra. Talsvårigheter är ett resultat av en fonologisk försening, det vill säga att man inte har 
samma utvecklingsmönster som en person med normal språkanvändning (Cleland et al. 2010). 
 
Cleland et al. (2010) nämner att det delvis är fonologisk försening och delvis anatomiska 
skillnader mellan barn med DS och barn som inte har det. En studie visar att det inte 
nödvändigtvis beror på fonologisk försening, studien jämförde barn med DS och barn med 
avvikande fonologisk utveckling. Denna studie visade att det inte var några specifika 
skillnader mellan dem, båda grupperna har liknande svårigheter i språkstörningen. 
Försvagningen i språket för barn som har DS är inte bara ett resultat av kognitiv försening, 
utan en specifik språkstörning som är den huvudsakliga faktorn. Kliniskt sett är denna 
skillnad viktig eftersom det antyder att stöd och hjälp i språkutvecklingen kan vara befogat 
hos personer som har DS och som uppvisar en avvikelse mellan språk och kognition. Läkare 
bör tillämpa sina kunskaper i differentialdiagnos (en diagnos som ställs med syfte att 
bestämma vilket eller vilka av två eller flera sjukdomstillstånd som finns i ett visst fall). av 
talrubbningar för barn med DS, så att insatserna riktas till varje enskild person (Cleland et al. 
2010). 
 
För att kunna ta reda på hur utvecklingen och tillväxttrenden sker hos barn med DS så har 
Berglund et al. (2001) gjort en undersökning av barn som är diagnostiserade med DS och barn 
som inte är det och sen jämfört likheter och skillnader. I studien undersöks ett urval av 330 
svenska barn med DS i åldrarna ett till fem år och 336 barn utan DS i åldrarna 1,5-3 år gamla. 
Forskarna undersökte tillväxttrender, variationer mellan individer, skillnader mellan kön och 
utförande i följande; hur stort ordförråd de har, pragmatiska färdigheter, grammatiska 
färdigheter samt maximal längd av uttalande. Regionala kontor över hela Sverige som är 
ansvariga för barn med försenat tal och talsvårigheter kontaktades. Kriterierna var att barnen 
ska vara i åldern ett till fem år och ha DS. Kontoren skickade sedan ut SECDI (står för 
Swedish Early Communicative Development Inventories, som är ett verktyg som mäter barns 
tidiga språkutveckling) till föräldrarna som sedan skickar tillbaka resultatet av den färdiga 
utvärderingen (Berglund et al. 2001). 
 
I vissa fall kan det dröja flera år innan ett barn med DS uttalar sitt första ord. Överlag så är 
utvecklingen av barnens ordförråd långsam. Det är en omfattande variation i ålder då det 



	  

7 
 

första uttalade ordet sker, det är även en stor variation när det kommer till senare utveckling i 
kommunikation och att kommunicera. Denna studie visar att det är en stark försenad 
utveckling när det kommer till språk och språkets utveckling för barn med DS (Ibid.). 
 
För att få en omvärld som är gemensam med andra, känna gemenskap, kunna vidga sin egen 
omvärld till andras, bli förstådd och att kunna kommunicera med andra i sin omgivning är 
språket och talet de viktigaste verktygen. Som tidigare nämnt har barn med DS i många 
sammanhang svårt att göra sig förstådda genom tal. I dessa fall fungerar inte talet och talandet 
som ett verktyg för att vidga den individuella omvärlden. Barn med DS har brister i deras 
kommunikativa förmågor vilket påverkar deras interaktion med andra och med deras omvärld. 
Detta i sin tur gör att de saknar de verktyg som behövs för att nå ut i samhället vilket är en 
förutsättning för delaktighet och interaktion i samhället (Bengtsson 2006). Detta kan 
återkopplas till LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 
Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Inflytande och medbestämmande skall i största 
möjliga utsträckning ges till den enskilde över insatser. 
 
Skriftutvecklingen är en integrerad del i språkutvecklingen, barn lär sig det som erbjuds och 
finns i omgivningen. Om barnet befinner sig i en omgivning som är en skriftspråkligt 
stimulerande miljö så lär sig barnet att läsa och skriva på liknande sätt som de lär sig att tala i 
en talspråkligt stimlurande miljö. Det lingvistiska perspektivet (vetenskapen om mänskligt 
språk) betonas, och språket som ett system (Bengtsson 2006). 
 
När det kommer till barn med DS är språkets utveckling ”lite annorlunda”. Bengtsson (2006) 
skriver om begreppet LAD som står för Language Acquisition Device. LAD är en särskild 
medfödd funktion för att kunna lära sig att använda språket och som är något specifikt för 
människan. Det som anses här är att språket ändå kan utvecklas relativt och att det är 
oberoende av andra kognitiva färdigheter. Fonologisk utveckling och språklig förmåga 
handlar om mognad, likaväl som förmågan att kunna sitta och stå. Att personer med 
utvecklingsstörning kan utveckla språk tyder på att kognition och språkutveckling är två 
skilda saker och fenomen, detta kan även återkopplas och stödjas från en särskild medfödd 
funktion för språk, LAD. 
 
Vi har tagit upp tidigare forskning som visar att språksvårigheter och språkets utveckling är 
försämrat hos barn med DS men att det är individuellt. Vissa barn med DS har ytterst få 
rubbningar och språkets utveckling sker ungefär som i den normala utvecklingen. Det är 
därför viktigt att så tidigt som möjligt kartlägga vilka svårigheter ett barn har för att rätt insats 
och hjälp kan börja snarast möjligt. Ju tidigare en insats kommer igång desto mer ökar 
chansen att få ut så mycket som möjligt av det. Bengtsson (2006) skriver dock att kognition 
och språkutveckling är två skilda saker. Personer med en utvecklingsstörning kan utveckla 
språk, allting går att träna upp om man använder sig med rätt verktyg och lägger ner den tid 
som krävs för att kunna nå ett framgångsrikt tal 
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3. Teoretiska perspektiv 
 
Detta kapitel handlar om de olika teorierna som hör samman med Karlstadmodellens 
grundtanke och andra teorier och perspektiv som är relevanta för vår studie. I våra valda 
teorier/perspektiv och begrepp finns likheter och saker som binder dessa teorier samman med 
varandra, därför har vi valt olika infallsvinklar från dessa teorier som kan tillämpas och som 
hör till Karlstadmodellen.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv och utvecklingsteori 
I det sociokulturella perspektivet är lärandet och att människor lär sig hela tiden i olika sociala 
sammanhang i fokus. Teoretikern och forskaren Lev Vygotskijs utvecklingsteori är en central 
teori i det sociokulturella perspektivet och innefattar utveckling och undervisning. 
Nyckelbegreppet för denna teori är den närmaste utvecklingszonen och med detta menar 
Vygotskij att det handlar om att barnet i samarbete med vuxna eller andra viktiga individer i 
barnets närhet klarar av att prestera mer än det kan på egen hand. Det barnet klarar idag med 
hjälp av andra kan han/hon klara senare i livet helt själv. Utifrån detta tankesätt så hävdar 
Vygotskilj att utveckling sker genom lärande och att lärandet styr själva utvecklingen (Bråten 
1996). 

I Vygotskijs teori är det tre punkter som utmärker den närmaste utvecklingszonen. Den första 
punkten är att man ser undervisning utifrån ett helhetsperspektiv på individen, denna kallas 
för holistisk undervisning. Den andra punkten är medierad inlärning och det är när inlärningen 
är förmedlad av något eller av någon, exempelvis en lärare eller en vuxen. Den tredje punkten 
är förändring, att strategier för lärande och utveckling sker genom att lärande överförs från 
den vuxne till barnet genom socialt samspel och att det gemensamt löser en uppgift för att 
strategierna sedan ska kunna användas i nya sammanhang (Ibid.). 

Enligt Bråten (1996) så är den vuxne en modell som barnet ska efterlikna för att utvidga och 
utveckla barnets yttrande stegvis. Modellen befinner sig precis ovanför barnets aktuella 
förmåga, och vet hela tiden vilken nivå barnets befinner sig i och anpassar uppgifter utefter 
det. Barnet är på väg till den nivå i språket som den vuxne modellerar eller som barnet övar på 
i språkträningen. Den vuxne är före barnet i sitt bemötande men sätter också delmål i 
språkträningen. Någonting som många barn har upplevt är att möten med verkligheten har 
varit på en abstrakt nivå, det har varit obegripligt och frustrerande. Detta tro sig bero på att 
barnet har en idevärld om hur verkligheten ser ut och när de sedan möter verkligheten och 
inser att den inte stämmer överens med deras verklighet kan detta ibland uppfattas som 
obegriplig. Det är för att verkligheten inte har legat inom den proximala zonen, det vill säga 
att det har legat utanför sin egen utvecklingsnivå/zon, en nivå där barnet är själv och på egen 
hand utan att ta stöd från en vuxen. Kunskapen har varit för stor eller så har avståndet mellan 
den gamla och den nya erfarenheten varit för stor. 

Bråten (1996) menar att utbildning är ett medel till en kvalitativ förändring för barnets 
kunskaper och dess kognitiva tänkande hävdar Vygotskij, vilket innebär att utbildning är av 
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stor vikt för individens position i samhället när det kommer till språkets användning och hur 
vi kommunicerar med varandra. Undervisning spelar en viktig roll för individens 
psykologiska utveckling och det är undervisning som leder utvecklingen framåt. Därför är det 
extra viktigt att ha en bra pedagogik för individens framtida utveckling. 
 

3.2 Systemteori	  
I denna teori är stödresurser i vårt nätverk, tillgång till släkt och vänner i ett nära perspektiv 
avgörande. Teorin bygger på att människor ingår i olika system så som familjen, släkten och 
arbetsplatsen. Förståelsen av relationer mellan människor och att deras omgivning står i 
fokus. I socialt arbete kan man ibland se att ingripande som sker i rätt tid har en positiv 
inverkan på kapaciteten för barnet och att det ska kunna utvecklas. Teoretiker som jobbar med 
komplex systemteori ser inte familjemedlemmarna som offer för deras sociala sammanhang 
men inte heller som helt fria personer (Healy 2005). 

3.3 Empowerment 
Begreppet empowerment är ett teoretiskt begrepp som vi kommer använda oss av i vår studie. 
I socialt arbete är detta förhållningssätt som sätter sin klients integritet i fokus. Det centrala är 
att socialarbetaren ska lägga märke till deras klienters behov av inflytande och 
självbestämmande (Starrin & Jönsson 2000). 

Vår studie är skriven ur ett föräldraperspektiv, och ”föräldrarempowerment” då föräldrarna 
hjälper till att stärka deras barns kapacitet till att utvecklas. Karlstadmodellens fokus på att 
föräldrarna är en resurs för barnen är en av modellens styrkor och att modellen ökat 
förståelsen för föräldrarnas egen roll i barnets språkträning och inflytande. Föräldrarna lär sig 
använda detta för att kunna stärka sina barn och att hjälpa dem att utvecklas (Johansson 
2006). 
 
Detta kapitel har tagit upp vilka teorier och begrepp som vi kopplar till studiens ämne. Det 
viktiga är att varje barn är unikt och att man bör lägga vikt på att jobba efter dennes 
förutsättningar och kapacitet. Barnet behöver hjälp av föräldrar eller någon annan närstående 
som kan agera som en modell och lägga sig på en nivå precis över barnets proximala zon för 
att barnet ska kunna utvecklas. Det sociala nätverket och den närmaste utvecklingszonen är 
viktigt för barnet, det är ett samspel mellan parterna. Man ska fokusera på möjligheterna 
istället för hindren och hela tiden ligga steget före.  
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4. Metod och material 
 
Detta kapitel beskriver vårt tillvägagångssätt under arbetet med denna studie om hur 
Karlstadmodellen används av barn med DS ur ett föräldraperspektiv. Vi kommer att diskutera 
om vilka svårigheter vi stötte på under tiden, hur genomförandet såg ut, på vilket sätt vi valde 
våra intervjupersoner, vilken vetenskaplig tradition vi lutar oss mot, reliabilitet, validitet och 
slutligen vilka etiska överväganden vi gjorde. 

4.1 Studiens genomförande 
Som nämnt tidigare kom vi i kontakt med Karlstadmodellen redan under arbetet med vår B-
uppsats. Denna erfarenhet gjorde att vi ville veta mer om hur man kan främja 
språkutvecklingen för just barn med DS så att de kan känna mer gemenskap och delaktighet i 
sociala sammanhang. Inför denna uppsats sökte vi artiklar och avhandlingar via bibliotekets 
olika databaser och hittade texter som vi kunde använda oss av genom att söka på relevanta 
ord som till exempel ”Downs Syndrome”, ”Disabled children” och olika sökningar där vi 
blandade dessa ord med ”parents” för att försöka hitta något om föräldrarnas roll.  
 
Vi valde att göra fem intervjuer med fem föräldrar som har barn med DS i olika åldrar som 
använt sig av Karlstadmodellen. I intervjuerna har vi försökt att ta hänsyn till vår egen 
förförståelse. Några intervjuer gjordes i våra intervjupersoners hem och andra gjordes på 
deras arbetsplats. Vi spelade in samtliga intervjuer med våra mobiltelefoner och 
transkriberade dem sedan i sin helhet. Vi intervjuade föräldrarna gjorde enskilt och startade 
varje intervju med att föräldern fick skriva på ett informerat samtycke (bilaga 1). Föräldrarna 
pratade öppet om deras erfarenheter kring användningen av modellen, de flesta var 
övervägande positiva när det gällde frågor kring Karlstadmodellen men de nämnde även vissa 
svårigheter. 
 
Vid en intervju är det viktigt att intervjuaren skapar en god kontakt med den intervjuade 
genom att lyssna uppmärksamt, visa respekt, förståelse och intresse för det intervjupersonen 
säger och genom att med tydlighet visa vad vi vill veta (Kvale & Brinkmann 2009). Vi 
skapade en god kontakt med alla våra intervjupersoner, vi lyssnade, visade respekt, förståelse 
och intresse för det dem sade. Vi ställde följdfrågor vid vissa tillfällen om det var något vi 
ville att våra intervjupersoner skulle förtydliga eller utveckla.   
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver om sju olika stadier i en intervjuundersökning: 
1. Tematisering: Innan man startar med metoddelen i undersökningen bör man ha gjort klart 
syftet och frågeställningen för att klargöra undersökningens vad och varför innan frågan om 
hur, metoden, ställs. 

2. Planering: Undersökningens upplägg bör planeras med hänsyn till dessa sju stadier innan 
man påbörjar intervjuer. Man ska beakta de moraliska konsekvenserna av undersökningen och 
planera utifrån vilken kunskap som strävas efter. 
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3. Intervju: Genomförande av intervjuer som sker med stöd av en intervjuguide. Man bör ha 
ett reflekterande förhållningssätt till den kunskap man söker och till den interpersonella 
relationen i intervjusituationen. 

4. Utskrift: Transkribering av intervjumaterialet. 

5. Analys: Här ska man avgöra vilka analysmetoder som passar utifrån undersökningens syfte 
och ämne. 

6. Verifiering: Fastställ intervjuresultatens reliabilitet (resultatets konsistens), validitet 
(undersöker intervjuguiden vad den skulle undersöka?) och generaliserbarhet. 

7. Rapportering: Resultatet av undersökningen och de använda metoderna ska rapporteras. 
Det ska rapporteras i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, de etiska aspekterna ska 
beaktas och det ska slutligen bli en läsbar produkt. 

Vi har utgått ifrån dessa stadier under skrivandet av vår studie. Vi startade arbetet med studien 
med att klargöra vårt syfte och frågeställning (tematisering). Därefter planerade vi hur vår 
studie skulle genomföras och vilka intervjupersoner vi skulle försöka få kontakt med. Vi 
utgick från ett föräldraperspektiv, alltså föräldrarnas kunskap om Karlstadmodellen 
(planering). Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en intervjuguide och ett informerat 
samtycke. Våra intervjupersoner fick skriva under samtycket innan intervjun påbörjades för 
att de skulle veta vilka etiska överväganden vi gjort inför intervjun och få en övergripande 
bild över vad vår studie ska handla om (intervju). Efter att vi gjort våra intervjuer 
transkriberade vi dem i sin helhet (utskrift). 
 

4.2 Urval 
Vi började tidigt fundera över vilka vi skulle intervjua för att genomföra vår studie. Vi 
mailade handledare i Karlstadmodellen som vi hittade via Karlstadmodellens hemsida. 
Handledarna frågade föräldrar till barn med DS i Värmland om de ville ställa upp på intervju i 
ett tidigt stadie för att undersöka om det ens går att genomföra denna studie. Vi fick positivt 
gensvar på våra mail och kunde därav konstatera att det finns en god möjlighet för oss att få ut 
så mycket som möjligt genom våra intervjuer. Vi funderade också tidigt över antalet föräldrar 
och kom till sist fram till att intervjua fem föräldrar till barn med DS i olika åldrar. Vi 
intervjuade både mödrar och fäder.  
 

4.3 Vetenskapsteoretisk tradition  
I vår studie inspirerades vi av två olika vetenskapsteoretiska perspektiv, dels det 
heremeneutiska perspektivet och dels det fenomenologiska perspektivet. Då vi gör en 
kvalitativ studie vill vi tolka föräldrarnas upplevelser angående hur dem använder sig av 
Karlstadmodellen i deras vardagsliv (analys). 
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4.4 Analysmetod 
När vi läste intervjuerna identifierade vi koder och teman. Artikeln “Techniques to Identify 
Themes” (Ryan & Bernard 2003), tar upp fyra olika delar när man ska analysera en text: 

1. Upptäcka teman 
2. Avgöra vilka teman som är viktiga 
3. Bygga hierarkier av teman 
4. Binda samman teman i teoretiska modeller 

 
Vi har arbetat nära empirin för att hitta teman, först hittade vi ett flertal för att sedan avgöra 
vilka som vi ansåg vara relevanta för vår studie. De teman vi använde i resultatet var: 
“barnens engagemang”, “gemenskap/sammanhållning”, “dubbeljobb”, “vi och dem”, 
“missnöje mot habiliteringen” och “Karlstadmodellen som en livsfilosofi”. Därefter kopplade 
vi våra valda teman med våra teoretiska utgångspunkter.  
 
Teman hittas genom att förstå vad som uttrycks av intervjupersonerna och vad uttrycken är ett 
exempel på. Ett tema kan vara i många olika former och storlekar och länka olika typer av 
uttryck (Ryan & Bernard 2003).  
 

4.5 Reliabilitet 
Reliabiliteten är forskningsresultatets tillförlitlighet (Bell 2006). För att öka tillförlitligheten i 
vår studie har vi ställt samma frågor till våra intervjupersoner. Dessa frågor har varit öppna 
och inte ledande, det har funnits möjlighet för följdfrågor och intervjupersonerna har fått 
förtydliga sina svar vid behov. Vi kommer att beskriva vår metod på ett så noggrannt sätt som 
möjligt och bifoga intervjuguide (bilaga 2) för att ge läsaren en inblick i vårt arbetssätt.  
 

4.6 Validitet 
Validitet är riktigheten, eller om man undersöker vad studien är avsedd att undersöka. För att 
undersöka validiteten i en studie kan man återgå till de sju olika stadierna i en 
intervjuundersökning ovan: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 
rapportering (Kvale & Brinkmann 2009). För att öka giltigheten har vi i denna studies 
tematisering sökt samband mellan forskningsfrågor och de teoretiska förutsättningarna. I 
planeringen har vi gjort en adekvat intervjudesign för studiens syfte. Vi gjorde noggranna 
utskrifter/tranksriberingar. I analysen har vi utgått från den angivna teoretiska bakgrunden, 
litteratur och vårt empiriska material. Vi har under arbetet med denna studie kontinuerligt 
ifrågasatt, kontrollerat och tolkat resultaten teoretiskt (verifiering) I vår studie avsåg vi att 
undersöka hur Karlstadmodellen används av barn med DS ur ett föräldraperspektiv. 

 
4.7 Etiska överväganden 
Vi ska nu diskutera de etiska dilemman/överväganden som uppstod under arbetet med vår 
kvalitativa studie. Vi intervjuade fem föräldrar som har barn med DS om hur de använder sig 
av Karlstadmodellen. 
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De forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har vi 
reflekterat över under arbetet med denna studie. Vi har förvarat data så att obehöriga inte 
kunnat ta del av det. Vår studie har utförts med respekt för människorvärdet, man måste alltid 
beakta mänskliga rättigheter och grundläggande friheter vid etikprövningen. (CODEX 2013). 
Innan intervjuerna startade fick våra intervjupersoner skriva på ett informerat samtycke 
(Bilaga 1). Vi gav information om att vi inte kommer använda deras eller barnens namn. 
Citaten som står med i denna studie har inte ändrats förutom att vi avidentifierat namn.  
 
Under arbetet med denna studie har vi funderat över att flera av de föräldrar vi intervjuade 
uttryckte att de inte är nöjda med vissa insatser i ett inledande arbete med deras barn. 
Föräldrarna lägger stor vikt vid att det ska vara ett utvecklingsperspektiv runt barnen istället 
för ett vårdperspektiv vilket de anser att vissa insatser har. Ett etiskt övervägande vi gjorde 
angående detta missnöje var om vi skulle välja att ha med detta i vår studie eller inte. Vi valde 
att ha med missnöjet mot habiliteringen i studiens resultatdel, vi blandade citat från olika 
föräldrar för att öka sekretessen. 
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5. Resultat 
 
I resultatdelen kommer vi att återkoppla till vår frågeställning och utveckla de två 
frågeställningar vi valt: 
·         Hur upplever föräldrarna barnets utveckling i arbetet med Karlstadmodellen? 
·         Vad har föräldrarna för erfarenheter av Karlstadmodellen? 

Frågorna utgår från ett föräldraperspektiv då vi valde att intervjua föräldrar med barn med DS 
om deras erfarenheter och upplevelser av Karlstadmodellen. Vi kommer att benämna de fem 
föräldrar vi intervjuat som Sanna, Olle, Johan, Kristin och Tyra, namnen är fingerade. De 
föräldrar vi intervjuade har barn med DS i olika åldrar, barnen kommer vi att benämna som 
“barnet” samt “hon” eller “han” för att skydda våra intervjupersoners och deras barns privata 
integritet. Genom tolkning av intervjupersonernas berättelser har vi delat in empirin i olika 
teman, författarna har bearbetat materialet med hjälp av vår valda metod, att hitta teman. Vi 
kommer att avsluta detta kapitel med en analys där vi kopplar våra valda teorier/begrepp samt 
tidigare forskning med vårt resultat.  
 
Vi hittade sex teman till våra frågeställningar och det är: 

• Barnens engagemang  
• Gemenskap/samanhållning  
• Dubbeljobb 
• Vi och dem 
• Missnöje mot habiliteringen 
• Karlstadmodellen som en livsfilosofi 

 
Vår första frågeställning är: hur upplever föräldrarna barnets utveckling i arbetet med 
Karlstadmodellen? Frågan kommer att besvaras under två olika teman som vi delat in vår 
empiri i som vi anser tillhör denna frågeställning “barnens engagemang” samt 
“gemenskap/sammanhållning”. 
 

5.1 Barnens engagemang 
Att få barn att vilja lära sig någonting och att träningen blir som en del av vardagen kan vara 
svårt. Barnens engagemang och fokus måste man enligt föräldrarna ibland hitta genom deras 
intressen. Att vilja leka med kompisarna eller syskonen lockar mer än att sitta och jobba med 
språkträningen. Trots det så är barn med DS ibland mer engagerade och har större motivation 
till struktur och inlärning än andra barn, menar våra intervjupersoner. Föräldrarna lägger upp 
språkträningen utefter barnens intressen och vart de befinner sig i sin utveckling. Föräldrarna 
jobbar ofta med barnen vilket stärker relationen mellan dem. Samtliga föräldrar som vi 
intervjuat anser att deras barns engagemang under arbetet med Karlstadmodellen har varit bra, 
otroligt och fantastiskt. Några av barnen med DS har andra sjukdomar och ibland andra 
diagnoser vilket också lett till avbrott i arbetet. De flesta av de föräldrar vi intervjuat försöker 
hitta “rätt ingångar” vid arbetet för att få barnen motiverade och göra det mer lekfullt. Alla 
föräldrar har dock vid några tillfällen stött på problem. Dels finns det ämnen några av barnen 
inte tycker om och dels lockar det ibland mer att leka med sina kompisar och syskon. Att göra 
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arbetet med Karlstadmodellen mer lekfullt är någonting föräldrarna jobbar mycket med och 
de försöker hela tiden att anpassa arbetet efter barnets intressen. Kristin berättar nedan hur 
hon upplever att hennes barn svarar på arbetet med modellen: 
 

Det har fungerat väldigt bra, men som sagt att det kräver ju att man hittar ingångarna. 
Barnet älskar Astrid Lindgren, och då kanske man får ha ingång Astrid Lindgren ibland, 
lirka in den vägen. Och sen är det ju vissa saker, det som hon har lättare för, det är ju 
roligare förstås.. Men hon har alltid varit motiverad, mer än de andra barnen på ett sätt. 
(Kristin) 

 
Arbetet med modellen är inte alltid lätt, det krävs mycket både av föräldern men även av 
barnet. Eftersom föräldern och barnet arbetar mycket med modellen så stärks även bandet 
mellan dem. Det viktiga är inte att man är bra eller bäst på allting så länge man inte ger upp 
utan fortsätter försöka. Varje nytt steg är ett steg i rätt riktning och det är viktigt som förälder 
att se dessa och att vara positiv: 

Alltså hon är enorm, tycker jag, alltså nu låter det som att hon kan allt jättebra och det kan 
hon absolut inte utan hon kämpar och kämpar och kämpar, men för varje litet steg hon tar 
så lägger hon ner hundra gånger mer energi än syskonen. Alltså, det är fantastiskt när man 
tänker på det. (Olle) 

 

5.2 Gemenskap/Sammanhållning 
Föräldrarna känner en gemenskap och sammanhållning med övriga familjemedlemmar och 
släkt. De känner en gemenskap med personer som går igenom samma eller liknande saker, 
såsom medlemmarna i Nätverk Värmland eller Svenska Downföreningen. De flesta föräldrar 
är aktiva och vill skapa en stark och viktig sammanhållning för sina barn. De känner en 
oerhört fin gemenskap med medlemmarna i nätverk Värmland. En stark gemenskap inte bara 
med familjmedlemmar utan även med övriga personer som stärker barnet och ökar barnets 
engagemang till att fortsätta med exempelvis språkträningen. Detta för att kunna 
kommunicera med andra i samhället. Även föräldrarna känner stöd och får ork och kraft av 
denna gemenskap, de känner att de inte är ensamma om det här utan att det finns fler i samma 
sits och att det finns människor som vill hjälpa till.   
 
Att hålla motivationen på topp hela tiden är svårt, speciellt när det är mycket att tänka på. Det 
är inte bara barnet som behöver höjd motivation för träningen utan även föräldrarna. När det 
är jobbigt och tar emot är det viktigt att känna att man har stöd från nära och kära och känna 
att det finns människor i ens närhet som vill hjälpa en. Genom att stötta föräldrarna ges de 
kraft och ork att klara av vardagssituationen lite enklare, fokus och positiv energi kan då 
läggas på barnet. Sanna säger att det närmsta nätverket kring barnet är stort och att hon får 
mycket stöttning från sina tjejkompisar vilket hon beskriver som motivationen hon behöver: 
 

Det är ju vi i familjen, mormor, morfar, gammelmormor är med där och sen har jag LSS-
kontakter som är två av mina bästa vänner, det är dom två. Sen är ju, alltså kompisarna är 
ju med, jag har ju ett tjejgäng på tolv tjejer, dom är ju liksom med där i pereferin. När vi 
träffas så har dom ju, dom frågar såhär hur var det man tecknade det och liksom sådär, 
dom är ju med och stöttar fast det kanske inte är för själva barnet utan mer stöttar mig i, 
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det är bra kämpa på, fortsätt, du gör rätt. För den puffen behöver man ibland för att man 
ska orka liksom. (Sanna) 

 
Oavsett vilken hobby eller livsstil/livssituation man har så är det uppskattat med event och 
större arrangermang kring det man brinner för. De träffar likasinnade människor eller 
personer som har samma eller liknande erfarenheter som kan dela med sig utav. Känslan att 
tillhöra någonting, en grupp, att vara delaktig, beskrivs som viktigt. Sanna berättar om när 
Svenska Downföreningen träffas så brukar det vara en uppskattad och rolig sammankomst: 
 

En del säger att när man är med i Karlstadmodellen och kör det och så är det mer som en 
sekt, så när alla vi träffas så är det liksom woooo, nu träffas vi i Stockholm på svenska 
Downföreningen, det är ju liksom koko-varning på det hela liksom. Så, men det blir väl 
alltid det när man har samma intresse, man träffar många människor. Och vi pratar 
istället, och vi visar filmer på våra barn och visar vad han kan här och det här gör han 
såhär och åh vad han är duktig och så säger vi alla åhh vad roligt. (Sanna) 

 
Nedan kommer vi ta upp teman som passar till vår andra frågeställning: vad har föräldrarna 
för erfarenheter av Karlstadmodellen? Även här kommer vi att koppla vårt resultat utifrån 
empirin, uppdelat i följande teman: “dubbeljobb”, “vi och dem”, “missnöje mot 
habiliteringen” och “Karlstadmodellen som en livsfilosofi”. Vi har tidigare tagit upp barnets 
utveckling och vikten av att känna en gemenskap och sammanhållning med andra men det 
finns även en negativ sida av Karlstadmodellen och saker kring arbetet med modellen. Trots 
stödet, gemenskapen och barnens utveckling så finns det en sida som kräver både tålamod, 
tid, ork och lust.  
 

5.3 Dubbeljobb 
Att Karlstadmodellen är som ett extra arbete för de föräldrar vi intervjuat framkommer tydligt 
i intervjuerna. De har ett arbete på dagen och ett annat på eftermiddagen i form av att de 
kommer hem och ska jobba med barnet. Nästan alla föräldrar tycker att Karlstadmodellen är 
helt fantastisk trots att arbetet med modellen beskrivs som både tidskrävande, 
tålamodsprövande samt innebär mycket eget ansvar som läggs på föräldrarnas axlar. Det är 
föräldrarna som får se till att arbetet fungerar i alla led med förskola, skola, habilitering och 
annat vilket kan leda till en frustrationskänsla hos vissa föräldrar. En känsla av ovisshet märks 
i intervjuerna när föräldrarna berättar om att de inte hade någon kunskap i starten av arbetet 
med modellen. De visste inte varför de gjorde vissa övningar men gjorde ändå vad de skulle 
enligt handledarnas instruktioner. Ytterligare en sak som var tidskrävande enligt föräldrarna 
var att allt material som behövs för arbetet med modellen ska skrivas ut och lamineras. 
Nätverket kring barnen hjälpte delvis till men det tyngsta ansvaret ligger på föräldrarna. 
 

Karlstadmodellen kräver ju endel alltså, det är klart att det krävs att du som förälder är 
aktiv. Det kanske krävs att du måste gå ner i arbetstiden lite. (Olle) 

 
Precis som Olle beskriver ovan så är arbetet med modellen krävande. Föräldrarna är hela tiden 
aktiva dels när det kommer till att hela tiden ha rätt material och verktyg till barnet och dels 
att de själva ska förstå själva processen så det kan tillämpas på barnet. Han nämner att det kan 
krävas att man måste gå ner i arbetstid vilket visar att det är mer än bara krävande, det går ut 
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över deras vanliga arbete så mycket att de måste gå ner i tjänst. Detta innebär att arbetet med 
Karlstadmodellen är både jobbigt, tidskrävande och att det går ut över det vardagliga livet mer 
än vad de kanske trott från början. 
 

Men vi har liksom aldrig, vi har ju alltid, vi har ju aldrig varit passiva och suttit ner och 
tänkt att det kommer, utan man får ju ta tag i saker, och jobba med det….Men sen är det 
ju krävande, det kräver jättemycket. Det kräver ork, tid, kraft och tillverkning. (Tyra) 

 
Tyra säger att de alltid har jobbat och tagit tag i saker själva, det är ingenting som kommer av 
sig själv utan de själva har fått göra det arbetet som krävs. Det ligger någonting tyngande 
bakom det som Tyra säger att det kräver mycket tid från dem som föräldrar. Det kräver inte 
bara tid utan även ork, kraft och tillverkning utöver det ansvaret att “bara” vara förälder. Tyra 
nämner att det behövs kraft för att orka genomföra det dagliga arbetet med modellen. Alla har 
jobbiga dagar men då gäller det att lägga det åt sidan för att kunna fokusera på språkträningen. 
 
Nästkommande citat handlar också om att arbeta med Karlstadmodellen är krävande och tar 
mycket tid. Han nämner även att det är mycket plikt och att man känner en press att man ska 
arbeta med modellen. Plikt och att känna press är någonting som kan kopplas ihop med 
ångest, prestationsångest. Frågan man kan ställa sig är om deras barn skulle kunna 
kommunicera om de inte genomförde alla momenten i Karlstadmodellen. Det märks en känsla 
av “måsten” som också är jobbiga för att föräldrarna känner att det är deras ansvar att de bör 
genomföra språkträningen varje dag för att få ett barn som kan läsa, prata och skriva. Det 
ligger en börda i allt arbete som modellen kräver, en tyngande känsla och som sätter press på 
föräldrarna: 
 

Jaa, alltså det har varit spännande, det har varit spännande, och lärorikt, det har det varit. 
Och kul, faktiskt, också. Fast mycket plikt också, att man har känt en press att man ska, 
att man ska göra det. Det är ju liksom jobba, ja jobba mycket. Eller så, ja man hade 
ordinarie jobb och så ska man ju förstå det här och sen även utföra det. (Johan) 

 

5.4 Vi och dem 
En fråga som väcks under arbetet med det transkriberade materialet är om de föräldrar vi 
intervjuade och andra föräldrar som arbetar enligt Karlstadmodellen tycker sig vara bättre än 
de föräldrar som inte arbetar enligt modellen. De som arbetar med Karlstadmodellen har den 
tiden, den orken och det engagemang som krävs. Det kan uppfattas som en underton av ett vi 
och dem-tänk i intervjuerna. Det finns “vi” som orkar med det, och sen finns det “dem” som 
inte gör det, de föräldrar vi intervjuade anser sig vara i den förstnämnda gruppen, “vi”. 
Föräldrarna rekommenderar Karlstadmodellen, men inte till alla. De anser att man inte klarar 
sig utan rätt handledning. Föräldrarna säger att ingen förälder är sämre för att de inte orkar 
arbeta enligt Karlstadmodellen, men å andra sidan så finns det en underton av att föräldrarna 
vi intervjuat anser att Karlstadmodellen är det enda rätta och att alla borde arbeta med den. 
Alla föräldrar vi intervjuade ansåg att habiliteringen inte gav det stöd som föräldrarna 
behövde. Det blir en uppdelning mellan habiliteringen och deras sätt att arbeta med 
språkträning och den andra gruppen. Föräldrar som arbetar med Karlstadmodellen är också de 
föräldrar som har orken och som klarar av den press som Karstadmodellen faktiskt innebär.  
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Nedan uttrycker Olle hur han tycker att skillnaderna mellan olika familjer kan se ut, om 
familjens ork och att inte ha stöd från habiliteringen: 
 

Och då är Karlstadmodellen bra för det finns ett tänk om hur man går vidare, men sen är 
det ju olika från vilket barn det är, vilken familj det är, vad familjen orkar och vill...Det 
krävs så mycket av föräldrarna och det kan vara så, men hade man fått ordentligt stöd från 
habiliteringar så hade även föräldrar som har lite mindre egenkraft klarat av det här. 
(Olle) 

 
Vissa föräldrar hade starkare åsikter om när det kommer till vi och dem. Alla föräldrar klarar 
inte av att arbeta enligt Karlstadmodellen fullt ut, utan då nöjer de sig med det som 
habiliteringen har att erbjuda, vilket i värsta fall kan leda till att de får ett barn som inte kan 
prata. De försöker hela tiden förtydliga att det är valfritt och att ingen förälder ska vara 
tvingad att göra det ena eller det andra, man gör vad man själv känner att man klarar av och 
det beror på ju vilken livssituation man befinner sig i. 
 

Detta är Karlstadmodellen och det är bara att köra, det går inte ta vissa bitar och leka 
hälften, utan man måste köra hela konceptet och det förklarade hon ganska tydligt och 
rakt, och många föräldrar orkar inte det, de orkar inte köra hela spannet. Och då tar man 
inte Karlstadmodellen, utan då tar man någonting annat och så nöjer man sig med det... 
Det är ju valfritt och de är ingen som ser ner på någon annan, utan man bestämmer själv 
vad man vill göra. Jag träffar många  föräldrar som inte jobbar med Karlstadmodellen 
men de har inte heller ett barn som kan prata. Sen om det beror på det det vet jag ju inte, 
de tecknar dåligt och så. Det vet jag ju inte, men man funderar ju om det finns en 
koppling. (Sanna) 
 

5.5 Missnöje mot habiliteringen 
När föräldrarna vi intervjuat fick ett barn med DS blev habiliteringen inkopplad direkt. Under 
intervjuerna riktades kritik mot habiliteringens insatser för barn med DS. Vissa föräldrar 
ansåg att habiliteringen hade ett omvårdnadsperspektiv istället för ett utvecklingsperspektiv 
för barnen. De menade att de verktyg som de fick från habiliteringen inte var tillräckliga för 
att deras barn skulle utvecklas i så stor grad som möjligt. Det fanns en önskan om att 
personalen på habiliteringen skulle utbilda sig till handledare i Karlstadmodellen så att arbetet 
anpassas mer efter den. I följande citat kommer vi inte benämna föräldrarna med namn på 
grund av att dessa citat handlar om ett känsligt ämne.  
 
En känsla av hopplöshet och besvikelse framkom i intervjuerna när vi pratade om 
habiliteringen och alla föräldrar är eniga i att de inte anser att habiliteringen gör tillräckligt, 
ibland ingenting. Föräldrarna anser att deras barn inte behöver vårdas utan de vill att deras 
barn ska utvecklas och det finns potential hos dem. Föräldrarna anser att Karlstadmodellen 
ger barnen en möjlighet att utvecklas och få ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras 
förutsättningar: 

 
De har en annan filosofi, mer en vårdsyn, och jag tycker väl att bara för att man är 
funktionshindrad så ska man behandlas som ett paket eller att man inte kan nå en högre 
intelligens eller nå en annan nivå eller utvecklas utan jag tycker att Karlstadmodellen har 
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det som behövs för att barn ska utvecklas till ett självständig leverne. Och det är väl inte 
riktigt det som habiliteringen står för, tycker jag.  

 
Karlstadmodellen står för struktur och är individanpassat, det finns en helhet i modellen som 
inte habiliteringen har, säger föräldrarna. På habiliteringen arbetade man med andra saker, de 
verkade inte ha full kontroll på vad de skulle göra och varför: 
 

Här i Värmland så har det ju varit rena katastrofen, habiliteringen. Ja det är ingen helhet i 
det som habiliteringen erbjöd. Den helhetsbilden som Karlstadmodellen har hade inte 
dem, utan där jobbade vi lite grann med fonologi ja, inte så mycket mer. 

 
När vi sedan frågade föräldrarna vad de tror att deras barn hade varit idag om de inte använt 
sig av Karlstadmodellen och vad orsaken är till varför inte habiliteringen hjälper till så fick vi 
följande svar: 
 

Då hade vi varit på habiliteringen och så hade vi haft ett vårdpaket istället tror jag. Vi 
tycker att det är märkligt och förskräckligt att inte alla föräldrar har möjlighet att få 
Karlstadmodellen genom habiliteringen som det vart en gång i tiden, det tycker vi är 
jättekonstigt.  

 
Det framkommer tydligt vad föräldrarna anser om habiliteringen och att missnöjet fortsätter 
leva kvar och växer. Stödet de får kommer inte från habiliteringen utan från familj, släkt och 
bland annat nätverk Värmland. Varför föräldrarna känner förakt mot habiliteringen kan bero 
på att de blivit nekade hjälp och stöd då de frågat efter det. 
 

5.6 Karlstadmodellen som en livsfilosofi 
Att arbeta med Karlstadmodellen beskrivs som en ny livsfilosofi för några av de föräldrar vi 
intervjuat. Det blir ett helt nytt sätt att leva. Det kan till viss del kännas som att föräldrarna 
önskar att det varit lättare från början, att de innan de fick ett barn med funktionshinder inte 
trodde att man behöver lägga ner så mycket tid. Den nya livsstilen beskrivs som spännande 
och som något som sätter sig i ryggmärgen, men det kräver mycket av föräldrarnas tid och 
engagemang. 
 
Man går, man andas och man lever Karlstadmodellen. Karlstadmodellen har för många 
föräldrar blivit en livfilosofi, någonting de använder sig av eller tar till i allt de gör. Om man 
lägger mycket tid på det så blir det lätt så. Det blir en del av vardagen och det sker på rutin: 
 

Karlstadmodellen, det är som en livsfilosofi skulle jag säga. Det är min rekommendation, 
det här är vad jag har lärt mig, alltså det är inget jag prackar på någon annan så utan jag 
säger det med öppenhet. Sen är det upp till var och en som föräldrar. Jag säger inte att 
man måste lägga ner all tid i världen på det, men det här är en livsstil, blir det... Att man 
tänker och gör Karlstadmodellen hela tiden, i allt man gör. (Sanna) 

 
Även Olle håller med Sanna i att det blir ett sätt att leva. Någonting som följer deras 
vardagliga liv både i arbete och utanför. Struktur är en viktig del i Karlstadmodellen och det 
tar tid, att ordna struktur i vardagen för barnet, särkskilt då föräldrarna hela tiden ska ligga 
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steget före och anpassa arbetet med modellen utefter barnets nivå. Föräldrarna tänker inte 
längre på det utan det kommer som en naturlig del i vardagen och livet, som att gå upp på 
morgonen och att knyta skosnörena: 
 

Jag använder modellen, alltid. Den sitter som en röd tråd, hur vårt sätt är och hur vi 
jobbar med olika saker... Hela tiden är svar på den frågan, det blir ett sätt att leva. Inget 
konstigt sätt att leva men det krävs struktur och det krävs att man försöker ligga steget 
före barnet. (Olle) 
 

5.7 Analys 
Vid uppstarten av denna studie gick författarna in med lite förförståelse. Vi hade hört talas 
om  Karlstadmodellen men inte vad modellen bestod av eller hur man gick tillväga med 
arbetet med den. Vi såg alltså Karlstadmodellen med nya ögon och var öppna för all typ av 
information. 
 
I början slog begreppet empowerment oss och hur föräldrarna hjälper barnen till att själva 
lyckas och utvecklas utifrån deras egen kapacitet. Under studiens gång och efter att vi 
transkriberat och hittat teman/koder i våra intervjuer så insåg vi att empowerment även gäller 
för föräldrarna. Föräldrarna behöver hitta sin kapacitet för att orka vara engagerade i arbetet 
med Karlstadmodellen hela tiden. Föräldrarna behöver handledning för att arbetet med 
modellen ska passa just deras barn och därför har vi insett att föräldrarna behöver 
empowerment lika mycket som barnen. Föräldrarempowerment kan ses som stöd föräldrarna 
får från handledaren, familjen, släkten och exempelvis Nätverk Värmland. På så vis klarar de 
av att bemästra  alla de steg och utmaningar som finns i vardagen med ett barn med DS och 
alla arbetet med Karlstadmodellen. De flesta föräldrar vi pratat med är motiverade och anser 
att hela arbetet är värt mödan, för i slutändan får de ett barn som kan prata och det är värt allt.  
 
Arbetet med Karlstadmodellen hade inte gått utan hjälp och stöd från de olika system som 
familjen igår i, förskolan, släkten, vänner och nätverk Värmland. Dessa stödresurser i 
nätverket i ett nära perspektiv är avgörande enligt systemteorin. I arbetet med 
Karlstadmodellen träffas barnets närmsta nätverk regelbundet för att alla ska få del av vad 
som behöver göras för att barnet ska utvecklas efter dess individuella nivå. Föräldrarna lägger 
ner mycket tid och engagemang i arbetet med deras barn som har DS och därför är deras roll i 
barnets liv avgörande för att arbetet ska kunna fortsätta. Även de andra i nätverket behövs för 
att avlasta föräldrarna och hjälpa till med olika bitar av arbetet med Karlstadmodellen. 
Förståelsen för relationer mellan människor och att deras omgivning står i fokus är centralt i 
systemteorin. De föräldrar vi intervjuade förklarade att det närmsta nätverket och andra 
sammanhang där de känner gemenskap och sammanhållning är viktigt för att orka arbeta med 
Karlstadmodellen vilket överensstämmer med systemteori. Även utvecklingsteorin lägger vikt 
vid barnets närmsta krets och menar att barnet klarar mer med hjälp av den närmaste 
utvecklingszonen än vad det kan på egen hand (Bråten 1996).  

Det är viktigt för föräldrarna att ha tillgång till de olika nätverken och att alla samarbetar med 
varandra för att barnet ska få en bra grund att stå på i och under sin utveckling. Föräldrarna 
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uppskattar vetskapen av att när man har det som tuffast så finns det människor där som backar 
upp en och som förstår vad du går igenom. Sen finns det de familjer som inte har släkt och 
vänner som ställer upp och det tror vi påverkar hela familjen. Barnet har inte fler än de i sin 
närmaste krets som kan kan förstå vad vad han/hon säger till dem genom teckenspråk eller 
genom andra sätt att uttrycka sig. Föräldrarna betonar hur viktigt det är med en stark 
sammanhållning både med övriga familjemedlemmar och skolan. Det är viktigt för barnet och 
det är roligt och socialt säger de. Det är viktigt och värdefullt att ingå i dessa system, menar 
föräldrarna. Genom att ingå och skapa system som föräldrarna gör blir familjesituationen 
starkare och tryggare, vilket i sin tur leder till att barnet får bästa möjliga förutsättning till att 
utvecklas.  
 
Tidigare forskning visar att för att upprätthålla balansen mellan de krav och resurser som 
finns kan familjen stärka de resurser som redan finns tillgängliga. Det kan vara att stärka de 
sociala band som finns som ger känslomässigt och informativt stöd, exempelvis 
familjemedlemmar, släktingar, skolan med mera. Vilket kan bibehålla och öka familjens 
sammanhållning.  
 
För att klara av en vardag med både arbete, barn och sedan ytterligare ett arbete i form av 
arbetet med Karlstadmodellen krävs det att hela familjen samarbetar. Familjen kan bland 
annat använda sig av olika copingstrategier som är olika processer som familjen arbetar med 
för att anpassa barnet och familjen för stressiga och utsatta situationer. (Taanila et. al 2002). 
Återigen handlar det om ett samarbete mellan familjemedlemmarna, och som tidigare nämnt 
som finns det olika verktyg i Karlstadmodellen, bland annat i att använda sig av dockor och 
olika scener. På så sätt övar man och lär barnet att sättas sig in i olika situationer och vilka 
handlingar man kan göra, och vilka konsekvenser som handlingen kan medföra.  
 
För att få en omvärld som är gemensam med andra, känna gemenskap, vidga sin egen 
omvärld till andras, bli förstådd och kunna kommunicera med andra i sin omgivning är 
språket och talet de viktigaste verktygen. Talet är viktigt i en persons liv och frustrationen 
över att inte bli förstådd kan vara stor, det visar tidigare forskning i Bengtssons (2012) 
avhandling samt vår empiri. För att våra intervjupersoners barn ska få ett framgångsrikt tal så 
krävs som tidigare nämnt att man lägger ner mycket arbete, och ett av teman vi valt ut efter att 
ha kodat transkriberingarna var; “Karlstadmodellen som en livsstil”. Föräldrarna tänker 
Karlstadmodellen i allt de gör och det kommer som en naturlig del i deras vardag utan att de 
reflekterar så mycket om det.  
 
Karlstadmodellen som värdegrund, att man lägger vikt vid det aktiva barnet och att barnet lär 
sig själv med hjälp av sin omgivning. Det kan man koppla samman med systemteori och det 
sociokulturella perspektivet. Denna teori och detta perspektiv handlar om hur viktigt det är att 
alla i barnets omgivning är med och är aktiva, att de förstår barnet och vet vart barnet ligger i 
sin utveckling, både familjen, släkten men inte minst skolan. Föräldrarna har beskrivit att 
barnen är aktiva men för att hålla dem engagerade är det också viktigt för dem att göra arbetet 
med modellen roligt, genom att leka lär sig barnet enklare. För att andra i barnets omgivning 
ska förstå vart barnet ligger i sin utveckling har de föräldrar vi intervjuat ett nätverk med de 
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som är närmast barnet, såsom mor-och farföräldrar och skolan. Där brukar de gå igenom de 
olika materialen som de använder sig av och som alla är delaktiga i. Detta skapar en trygghet 
och en gemenskap kring barnet.  
 
Föräldrarna agerar som modell för barnet och de måste hela tiden ligger ett steg före vilket vi 
tror är avgörande för att barnet ska kunna utvecklas så mycket som han/hon kan. Föräldrarna 
berättar att det krävs att de är aktiva för att ligga steget före, de måste veta vad som är nästa 
steg vilket innebär mycket planering. Eftersom Karlstadmodellen är en modell som kan 
anpassas efter barnet och är individuell så gäller det för föräldrarna att hela tiden veta vart 
barnet ligger i sin utveckling så att de kan agera som modell och vara längre upp i 
utvecklingsnivån än barnet. Detta kan verka svårt, men föräldrarna vi intervjuade menade att 
det inte var svårt då man arbetar med barnet varje dag och följer utvecklingen steg för steg. 
Bråten (1996) tar upp i det Sociokulturella perspektivet och utvecklingsteorin om hur viktigt 
det är att barnet har en modell att efterlikna. Det viktiga är att modellen, vilket oftast är 
föräldarna i detta fallet, vet vart barnet befinner sig i sin utvecklingsnivå och anpassar 
uppgifter utifrån 
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6. Diskussion  
 
Vår studie handlar om användningen av Karlstadmodellen för barn med DS ur ett 
föräldraperspektiv. Vi döpte studien till “rätten att tala” då  språket är en betydande faktor för 
att dessa barn med DS ska kunna vara delaktiga, ha självbestämmande och inflytande. 
 
Med hjälp av Karlstadmodellen, som utvecklades av Iréne Johansson under tidigt 80-tal, kan 
alla få lära, utveckla och använda språket. Alla är lika mycket värda, En vision i 
Karlstadmodellen är att skapa ett humant samhälle för alla för att främja ett gott liv för den 
enskilde med respekt, delaktighet och likavärde (Johansson 2014). Alla människors lika värde 
och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället samt rätten till 
självbestämmande är definitionen av människovärdesprincipen (Blennberger 2005). 
Förutom människovärdeprincipen och Karlstadmodellens vision finns det även en lag som 
står upp för bland annat barn med DS och deras rättigheter i samhället, det är Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det blir betydligt enklare för barn med DS att 
ha full delaktighet i samhällslivet och en möjlighet att leva som alla andra om de har ett tal. 
Det kan bli problem om människor inte kan uttrycka sig och få fram det de vill ha sagt. Vår 
uppsats har handlat om hur föräldrar arbetar med Karlstadmodellen för att deras barn så 
småningom ska kunna uttrycka sig med tal i ett samhälle där andra metoder för att uttrycka 
sig inte fungerar i alla sammanhang.  
 
Syftet med uppsatsen var att, utifrån ett föräldraperspektiv, undersöka hur Karlstadmodellen 
används för barn med DS i deras vardagliga liv. En fråga vi ställde i våra intervjuer handlade 
just om hur användningen av Karlstadmodellen ser ut i deras vardagliga liv. Föräldrarna 
förklarade att de tillsammans med sitt barn arbetar med modellen i ca en timme effektivt varje 
dag. Dessutom läggs tid på att förbereda övningar och att hela tiden ligga steget före i vart 
barnet ligger i utvecklingen. Vidare berättade våra intervjupersoner att arbetet med modellen i 
vardagen ofta sker automatiskt utöver den effektiva tiden arbetet sker, att tänket i 
Karlstadmodellen blir som en livsstil.  
 
Vår första frågeställning handlade om hur föräldrarna upplever barnets utveckling i arbetet 
med Karlstadmodellen. Föräldrarna verkar vara nöjda med barnens engagemang och 
utveckling på grund av arbetet med Karlstadmodellen, men menar att det krävs minst lika 
mycket engagemang och framförallt tid från föräldrarnas sida för att de ska nå dit.  
 
Vår andra frågeställning tar upp vilka erfarenheter föräldrarna har av Karlstadmodellen. 
Föräldrarna menar att de får en del stöd, framförallt från de närmsta nätverket, men att de 
axlar mycket själva. Erfarenheterna av Karlstadmodellen verkar till en början enbart positiva, 
men vi märkte att arbetet med modellen inte bara är enkelt. Föräldrarna får lägga otroligt 
mycket tid och engagemang för att få allt att fungera runt barnet, men anser att det är den enda 
vägen för att deras barn ska anpassas in i samhället och utvecklas så mycket de kan beroende 
på deras individuella nivå.  
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6.1	  Resultatdiskussion	  
Innan vi började intervjua föräldrar till vår uppsats så diskuterade vi med varandra och kom 
fram till att vi trodde att alla föräldrar som arbetar enligt Karlstadmodellen skulle vara enbart 
positiva. Efter att ha hämtat empiri genom fem intervjuer har vi insett att det är många delar 
av arbetet med modellen som är positiva, men även negativa sidor framkom.  
 
När vi fick distans från materialet märkte vi mindre positiva delar av arbetet med 
Karlstadmodellen och att ha arbetet med modellen som en “livsfilosofi”. Föräldrarna var 
positiva till arbetet med Karlstadmodellen men vi märkte att deras uttalanden under 
intervjutillfällena var stressfyllda och till viss del ångestladdade. Några av föräldrarna vi 
intervjuade nämnde rakt ut att de känner en inre stress av de krav som finns och saker som 
måste bli gjorda. Arbetet med Karlstadmodellen måste göras varje dag, sedan ska de umgås 
med de övriga syskonen. Dessa krav de talar om är krav som de själva sätter upp. Alla 
”måsten” som alla har och känner igen. Dessa så kallade “måsten” när det kommer till arbetet 
med Karlstadmodellen menar föräldrarna är nödvändigt om de vill ha ett barn som kan prata. 
Vi anar att det är lätt att glömma bort sig själv, att ta vara på sig själv, att få egen tid och att 
även få tid tillsammans med sin partner. Det är mycket att tänka på, Karlstadmodellen och 
“dubbeljobb”, hålla både sig själv och barnet engagerad, därför är det extra viktigt att ta sig 
tid till sig själv.  
 
Vi har tidigare tagit upp forskning som visar hur viktigt det är att upprätthålla balansen mellan 
de krav som finns, både krav från samhället men även de krav som familjerna sätter upp 
själva. Det kan man exempelvis göra genom att stärka alla de sociala band som finns, på så 
vis så ökar familjens sammanhållning och kan gemensamt minska eller klara av dessa krav 
som ställs.  
 
Karlstadmodellen, men till vilket pris? Efter skrivandet av denna studie inser vi att arbetet 
med Karlstadmodellen krävde  mycket mer än vi trodde från början. Vi kan förstå varför inte 
alla orkar arbeta enligt Karlstadmodellen hela tiden, det tar mycket av allt annat. En förälder 
beskriver arbetet med Karlstadmodellen som mycket krävande och att det hela tiden gäller att 
vara aktiv som förälder, att det till och med är så att man måste gå ner i arbetstid, som 
föräldern uttryckte sig. Men å andra sidan gör man ju allt för sitt barn och vill sitt barns bästa.  
 
Blennberger (2005) tar upp alla människors lika värde  i människovärdeprincipen, då alla har 
samma rätt oberoende av personliga egenskaper eller funktioner i samhället samt rätten till 
självbestämmande. För att ha självbestämmande och för att kunna vara delaktig och 
inflytande är språket centralt. Att kunna tala och att göra sig förstått av andra och att kunna 
uttrycka det man vill är viktigt del i en persons liv. Karlstadmodellen ger, enligt våra 
respondenter, barnen med DS de verktyg som krävs för att de ska få ett framgångsrik tal. 
 
Ett annat resultat som framkom och som vi valde att ha som ett tema var “Vi-och.dem”. Det 
finns en “vi-och-dem”-känsla mellan personer som använder sig av Karlstadmodellen och de 
som inte gör det. Detta är någonting som kan kopplas ihop med stress, att Karlstadmodellen är 
en livsstil för sig och att det kan bli en gruppering mellan de som arbetar enligt modellen och 
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de som inte gör det. Människor känner samhörighet med personer som går igenom samma 
saker och som arbetar med ungefär samma sak. Vart man än vänder sig i samhället så finns 
det olika typ av grupperingar, det finns i skolan, på arbetsplatsen och i släkten. Detta är tyvärr 
något som inte går att undgå och som i många fall kan uppfattas som någonting negativt. Det 
som kan vara  negativt kopplat kan vara att man “tillhör” en grupp pågrund av sin religion, 
hudfärg eller ekonomiska status. Det positiva i grupperingar är att personer som är likasinnade 
eller som går igenom samma sak ofta tillhör samma grupp och kan på så vis känna gemenskap 
och att det finns en sammanhållning med sig själv och de andra.   
 
De föräldrar som vi intervjuade var engagerade i Karlstadmodellen, några hade varit med och 
startat upp Nätverk Värmland och någon berättade för oss om sitt engagemang i Svenska 
Downföreningen. Trots att arbetet med Karlstadmodellen är krävande på olika sätt så vill 
föräldrarna engagera sig. Vårt resultat visar att gemenskapen och sammanhållningen i till 
exempel Nätverk Värmland och Svenska Downföreningen är betydelsefullt. De har träffar dit 
föräldrarna kan gå och få förståelse från andra föräldrar som också har barn med DS samt att 
dela erfarenheter med varandra. Engagemanget beskrivs av föräldrarna som nödvändigt men 
också roligt och spännande. Vi menar att det är fint att Nätverk Värmland och Svenska 
Downföreningen finns, där man träffas för att utbyta tankar och ställa frågor till de med mer 
erfarenhet. Att blir förälder är en stor omställning i sig, får man ett barn som är annorlunda 
blir omställningen än större. Då spelar nätverket kring familjen och sammanhållning från 
andra föräldrar i liknande situationer en viktig roll. Enligt oss är stöd från både dels 
likasinnade men även från samhället av största vikt oavsett vilken situation man befinner sig i. 
Alla våra intervjupersoner har många i deras närhet som ställer upp och som ger stöd till 
familjen. De finns de familjer som kanske inte har fullt stöd från övriga familjemedlemmar, 
och på så vis måste klara mer själva. 
 
Vi kan tänka oss att det blir mer krävande, både tidsmässigt och när det kommer till allt runt 
modellen, det som ska ordnas och fixas med, exempelvis material. Våra respondenter 
beskriver vänner, släkt och övriga familjemedlemmar som det extra stödet och motivationen 
man behöver, att man inte är ensam utan tillsammans så är man stark. Vi funderar på hur det 
är att arbeta med modellen om man är ensamstående utan ett stort nätverk nära till hands. 
Eller om man har sin familj i en stad utan närhet till andra släktingar. Vi vet inte hur hjälpen 
ser ut till ensamstående föräldrar, men vi ställer oss undrande till om samhället ger den hjälp 
som behövs om föräldern vill arbeta med Karlstadmodellen. 
 

6.2 Metoddiskussion 
Vi hittade snabbt föräldrar som ville medverka i vår studie. De föräldrar vi intervjuade 
kommer från Värmland och vi hade möjligtvis kunnat få en större bredd på vårt resultat om vi 
hade sökt föräldrar även utanför Värmland. Insatserna för barn med DS kan säkert se 
annorlunda ut i olika delar av Sverige, därav hade det kunnat ge oss mer variation i svaren på 
hur användningen av Karlstadmodellen ser ut. Fem intervjuer var tillräckligt för att få 
varierade svar från våra intervjupersoner. 
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Vi inser att Karlstadmodellen kan vara mer använd i Värmland då den ursprungligen kommer 
ifrån Karlstad, därför kan valet att endast intervjua föräldrar i Värmland ses som en 
begränsning i vår studie. Det kan även vara så att dessa föräldrar har arbetat med samma 
handledare och därav har liknande erfarenheter av arbetet med modellen. 
 
Analysmetoden vi använde oss av var att hitta teman/koder. Vi använde oss av teman utifrån 
intervjuerna med föräldrarna uttryckte och som försöker besvara studiens frågor. Den första 
frågan handlar om hur föräldrarna upplever barnets utveckling i arbetet med 
Karlstadmodellen. Den andra frågan gäller föräldrarnas erfarenheter av modellen. Vi har 
inspirerats av hermeneutik och fenomenologi då vi har tolkat föräldrarnas upplevelser av 
Karlstadmodellen. Vi valde att ställa samma frågor till alla föräldrar och att avsluta med att 
fråga om de hade något övrigt att tillägga, möjligtvis riskerade vi att missa intressanta 
aspekter i och med att vi höll oss till samma intervjuguide igenom alla intervjuer. 
 
Vi har kontinuerligt reflekterat över de etiska dilemman som kan uppstå under skrivandet av 
denna studie, våra intervjupersoner har fingerade namn och det framkommer inte vart i 
Värmland de bor eller någon annan privat information. Skulle någon annan skriva en liknande 
studie och använda sig av vår intervjuguide men intervjua andra personer från andra delar av 
landet hade resultatet av intervjuerna kunnat se annorlunda ut. Det går inte att generalisera 
resultatet av vår studie då föräldrar i andra delar av Sverige kan ha en annan erfarenhet av 
Karlstadmodellen och användningen i vardagen kan förmodligen också skilja sig.  
 

6.3 Uppsatsens bidrag och relevans 
Denna uppsats handlade om hur fem föräldrar i Värmland använder Karlstadmodellen i 
vardagliga situationer, vad de har för erfarenheter av arbetet med modellen och hur deras 
barns utveckling har sett ut med hjälp av modellen. Vi har fått upp ögonen för detta ämne och 
önskar att det kommer vidare forskning om ämnet i framtiden. Vi har genom föräldrarna vi 
intervjuat fått reda på att många barn med DS har lärt sig att prata bland annat tack vare 
Karlstadmodellen. Vårt förslag till framtida forskning är att jämföra resultatet av föräldrar och 
barn med DS som använt sig av Karlstadmodellen med föräldrar och barn med DS som 
genom habiliteringen använt sig av praxiskorten. Det skulle också vara intressant att se hur 
användningen av Karlstadmodellen ser ut i andra delar av Sverige, hur habiliteringen ser på 
Karlstadmodellen och varför vissa föräldrar väljer att inte arbeta enligt modellen. Det hade 
varit spännande att intervjua socionomer som arbetar på habiliteringen och få del i deras 
upplevelser av Karlstadmodellen och få en större klarhet i hur deras arbete ser ut med 
föräldrar som har barn med DS. Det skulle även vara intressant att veta hur många av Sveriges 
föräldrar till barn med DS som använder sig av Karlstadmodellen. 
 
Vår uppsats bidrar med mer kunskap om hur föräldrar som har barn med DS använder sig av 
Karlstadmodellen i vardagen. Karlstadmodellen är en inlärningsmodell som det inte finns så 
mycket forskning om, men som inneburit att de barnen med DS som använt sig av den fått en 
enorm utveckling. Vi hoppas att vår studie väcker ett intresse hos anhörigcentrum och 
habiliteringar så att de får upp ögonen för föräldrar som har barn med DS och deras 
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livssituation. För att förverkliga det som står i LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade) behöver kapaciteten hos föräldrar till barn med DS lyftas fram 
(empowerment). Det är föräldrarnas arbete och engagemang som behövs för att göra barnen 
med DS delaktiga i samhället.  
 
Många av oss blivande socionomer kommer att komma i kontakt med vuxna och barn som har 
olika funktionshinder i vårt arbetsliv. Vi hoppas att denna studie givit en bild av vilka 
möjligheter det finns för föräldrar till barn med DS att kunna arbeta med Karlstadmodellen så 
att barnen utvecklas och blir mer involverade i vårt samhälle. 
Vi vill avsluta denna studie med ett citat från en av de föräldrar vi intervjuade som kort och 
gott beskriver tanken som finns om vad Karlstadmodellen bidrar med till föräldrarna och 
barnen som använder sig av modellen: ”Karlstadmodellen ger barnen livskvalité” 
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Bilaga	  1:	  Informerat	  samtycke	  
	  

Du kommer att bli intervjuad av två studenter från Karlstads Universitet som ska 
göra en studie om användningen av Karlstadmodellen för barn med Downs 
Syndrom ur ett föräldraperspektiv. Studien ska grundas i befintlig litteratur och 
forskning på området samt intervjuer med föräldrar till barn med Downs 
Syndrom. 
Du är utvald som intervjuperson då Du är förälder till ett barn med Downs 
Syndrom och har använt dig av Karlstadmodellen tillsammans med barnet. Du 
är viktig för denna studie då det är dina erfarenheter av Karlstadmodellen som 
behövs för att uppnå studiens syfte, att undersöka hur användningen av modellen 
ser ut för barn med Downs syndrom ur ett föräldraperspektiv. 
Bearbetningen av framkommen information kommer behandlas i enlighet med 
de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Förvaringen av data kommer sedan förvaras så att utomstående ej kan ta del av 
uppgifterna. Framkomna uppgifter kommer endast användas till studiens 
forskningsändamål, således ej för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Denna intervju kommer att spelas in för att därefter 
transkriberas och analyseras. 
Deltagandet i denna intervju är frivillig och konfidentiell och Du som 
intervjuperson kan när som helst välja att avbryta intervjun. 
Härmed har jag tagit del av denna information 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
___________________________ 
 

Datum 
 

___________________________ 



	  

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

1.     Hur gammal är ert barn? 
 

2.     Hur kom du/ni i kontakt med Karlstadmodellen? 
 

3.     Hur länge har ni använt er av modellen? 
 

4.     Använder ni andra modeller/verktyg för att hjälpa ert barn med språket och 
språkutvecklingen 
 

5.     Vad hade du/ni för kunskap om Karlstadmodellen innan ni började arbeta med 
den? 
 

6.     Hur använder ni er av modellen i vardagliga situationer? 
 

7.     Hur upplever du/ni att Karlstadmodellen fungerat för ert barn? 
 

8.     Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med modellen? 
 

9.     Hur tycker du/ni att ditt barns engagemang är vid arbete med modellen? 
 

10.  Hur stor roll tror du/ni att användningen av Karlstadmodellen haft i ditt barns 
språkutveckling? 
 

11.  Hur tror du/ni att ert barns språkutveckling sett ut om ni inte kommit i kontakt 
med Karlstadmodellen? 
 

12.  Varför tror du/ni att modellen är bra för barn med Downs Syndrom? 
 

13.  Är Karlstadmodellen något du/ni kan rekommendera till andra föräldrar till 
barn med Downs Syndrom som hjälp till deras språksvårigheter? 
 

14.  Är det något övrigt du/ni vill tillägga? 
 


