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Dagens innehåll 
• Vad är tidig intervention? 
• Presentation av innehåll på webbsidan Tidig 

intervention 
• Presentation av föräldrautbildning 



  
  
 

 Vad är tidig intervention? 

Att gå in med medvetna strategier för att 
stötta barnets utveckling, redan när 
barnet är litet 
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För vilka är tidiga insatser viktigt? 
• För barn som är sena i sin utveckling 
• För vuxna som inte har strategier att stötta 

sina barns utveckling 



   

 

 
 

 Syfte med webbsida och föräldrautbildning 
Att ta fram material som kan bidra till tidig 
intervention utanför specialistvården 
Vi hoppas 
• Att möjliggöra tidigare insatser för barn med 

stora svårigheter 
• Att förebygga svårigheter 
• Att nå fler barn 



 
 
 
 

 

nfol:ekel:om funktions.h i de, / i!ts tipsoclwerkt;,.g / tdig i _rve n 

T'idig intervention -
Kom igång 1med lek och 
kommunikation 

-11':? Uppläsning < Dela sidan 

En del barn d miersj äJl/8 j)å si sociala ulv~k□ns ;;ena att ta l<x>ntakt ocr 

.sarris--pe n-ed VIJXn 3 .• ndn1 barn är inte (jkasocis l3 i sig. själva ach t,kdårför 
fä ll'€ t iJlfallen stt öve p'å lek och kommunikation.~ är finrs i for ation. ·ps. 

och "deerför igs,>m vill hj älps d ill t..m all ~omm • igån'!;. 

Vad år tidig intervention?➔ 

K<tm igång med 
kommunikation➔ 

K<tm igång med l>okläsni ng ➔ 

Kom igång med lekar ➔ 

Klara rutineri vardagen ➔ 

Hitta p;å sidan 

Webbsidan 
Innehåll: 
• Vad är tidig intervention? 
• Kom igång med lek 
• Kom igång med kommunikation 
• Kom igång med bokläsning 
• Att klara rutiner i vardagen 
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Att få rutiner i vardagen att fungera enklare 
För att få rutiner i vardagen att fungera är det vikt igt att du som vuxen sl@par rutiner. Börja 
med att tänka igenom hur läggningen elle r morgonrutinen ska gå till . Om ni gör på samma 
sätt varje gång lär s ig barnet rutinen och det går lättare. 

Förbered barnet pi vad som ska hända 

Alla mä nniskor mår bra av att veta vad som kommer hända så att 
vi kä nner oss förbe redda. Små ba rn vet inte själva vad som 
ska hä nda och när det si@ hända. De vet till e,e mpel inte vil l@ 
dagar de si@ gå til l förskolan och vilka dagar ni ska va ra hem ma. 
Det gör att sake r ka n hända oväntat och plöt sligt för barnet. 
För att ru tiner ska fu ngera s midigt år det därför viktigt att vu,na 
förberede r barnet så att det får koll på läget 

Förbered med bild 
Ett bra sätt att förbereda små barn är att visa en bild på det ni ska 
göra . Bilde r är lättare att förstå och komma ihåg än ord. Om du 
visar en bild av förskolan innan ni gå r dit vet barnet va rt ni är på väg. Då min.skar risken att 

barnet tror att ni si@ någon annanstans och bli r ledset fö r at t det inte blev som det tänkt sig. 
Du l@ n också a nvända bilder i mobilen e ller skriva ut bilder. 

Förbered med bildschema 
Ett bildschema fö rberede r barnet på i vilken ordning aktiviteter 
kommer. Du kan til l exempel använda ett schema för att förbereda 
barnet inför läggningen . Schemat ka n fungera som en kom ihåg· 
lista under aktiviteten. Barnet kan ta bort bilden när ni är färdiga 

och ta initiativ t ill att påbörja nästa steg i rutinen . 

Förbered med film 
Ett an nat ~tt att fö rbereda och öka barnets motivation är art visa 
en fil m på det ni si@ göra. Dm ditt barn inte vi ll gå ti ll lekplatsen 
kan en kort film på när barnet gungar ti llsa mmans med dig göra att 
barnets lust att gå ut ökar. 

Förbered med Hförst sedan .. 

För att öka barnets motivation kan du använda ett bildschema 
med förs t-sedan . Dm barnet tycke r att det är jobbigt att klä på sig 
ytter1däderna kan du med bilder påm inna om att det kommer 
något kul när ni har klätt på e r. Först klä på sig kläde r, sen gå till 
lekparken. Bi lden på det som kom mer .. sen" ska vara nå.got som 

ba rnet verl<ligen gillar. 
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Webbsidan 
Material 
• Lättläst information och råd 
• Utskrivbara sammanfattningar 
• Instruktionsfilmer 
• Material – lekkartor och lekkort 
• Översättningar på fem språk 

(filmer och sammanfattningar) 



 

 Vad är tidig intervention? 

• Vad är typisk utveckling? 
• Ska jag vara orolig? 

• En film om autismintervention 



 

  

 

 Kom igång med kommunikation 
• Skapa tillfällen för kommunikation – 

gemensam uppmärksamhet 
• Kommunikationstriangel 
• Fånga upp och svara på barnets 

kommunikation 
• AKK (Bildstöd, tecken) 

• Två filmer 



 

 

 Kom igång med bokläsning 
Strategier 

• Kommunikationstriangel 
• Fånga barnets uppmärksamhet 
• Ge barnet tid att svara 
• Tolka och bekräfta barnet 

• En film 



 

 

 Kom igång med lek 
Strategier 
• Välj en bra lek 
• Förbered för leken 
• Lär barnet leken 
• Fånga barnets uppmärksamhet 
• Ha roligt i leken! 

• Tre filmer, lekkort, sångkort, lekkartor 



 

 

0 Att klara rutiner i vardagen 

• Förbereda 
• Med bild, scheman, film 

• Öka delaktighet 
• Erbjuda val 
• Ge barnet en uppgift 

• Anpassa kravnivån 

• Två filmer 



 
film om att gå till förskola1n 

FHmen ä textad på svenska, engelska,. arabiska och soma liska (soma i), 

sorani och tigrinja. Kllicka p.å CC och ställ in språk. 

Film – klara rutiner i vardagen 



 

 

Föräldrautbildning – Kom igång med 
lek och kommunikation 
• Samarbete med BVC och öppna förskolan i 

Gottsunda 
• Baserad på webbsidan 

Upplägg 
• Tre tillfällen a´2 timmar 
• Hemuppgifter 
• Ingen remiss krävs 
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Kom ·gång med lek och 
kommu.ni'kation 
~ i i[lbiika i:iU A-0-'lishn •O] l.llppläsnin,g < Dela.sida11 

all en föräldra r.s. ärr fi ns ve rktygs lå a ror dig som v i Il bl i 

kursledare . 

·. ~ mea I mu 1ka • " ar ,e ·a ·· Id rakurs se ri ::tar~ 

Id rar .;om " a hur d ? l::a n s - u, sina <1 ms • !ec.J..."iin§. 

, ö e för::. rola. en 

3 b[ • erf i;err r. hä la - lrur.;.en 

l-llitta på sidan 

I Allmänt material for
lrul"SBII 

Material tor-
lrurstil.lfille 1 

Material for 
lrurstillfille 2 

Material for 
lrurstil.lfille 3 

Här finns kursen! 

• Manual 
• Inbjudan 
• Diplom 
• Power point 
• Hemuppgifter 



   

 
 

  
 
 

 
funktionshind<!f / ½itts tipsochverktys / i<li s i _rve n 

T'idig intervention -
Kom igång 1med lek och 
kommunikation 
'\lj Uppläsnrng i( Dela sidan 

En del bam dl'1\ler ::.j~Jva .på si so:i.3 la utv:a-::::kt:in,g gua a.ttta kon"takt o::::t 

samspels rred wxn s. ndra barn är inte Ul@socisJ3 i sig sj äl,•• och fårdärför 

färr€ tiitfäll-=n stt ä\ra p..å lek och .ko1T,munik:ation. . är nns i formation. tip:: 

och "deerför igs-om vill hjälµ,s ditt b.a m att kom a i~ n5. 

\laclår tidig intenoention?➔ 

Kom ,g;ång mecl 
kommuni kation➔ 

Kom igång med bok!läsning ➔ 

Kom igång me,d lekar➔ 

Klara rutiner i vardagen ➔ 

Hitta, på sidan 

I Otha-lariguag~ Erfarenheter 
Så har BVC, familjeenheter och öppna 
förskolor gjort 
• Tipsat föräldrar om webbsidan 
• Givit individuella råd 
• Hållit kurs 
• Haft workshop 

Så har habiliteringen gjort 
• Använt på utbildningar 
• Använt i individuell handledning 



    
   

intervention 

En del barn driver själva på s in sociala utveckling genom a tt på olika sätt ta 

kontakt och samspela med vuxna. Andra barn är inte lika sociala i sig sjä lva 

och får-därför färre tillfä llen att Öva på lek och kommunikation. Hä r finns 

info rmation, t ips och ideer för d ig som vill hjä lpa d itt barn att komma igång. 

Kom igång med 
kommunikation 

Kom igång med bokläsning 

Kom igång med lekar 

Klara rutiner i vardagen 

Tack för oss – hoppas ni blivit nyfikna
och går in på webbsidan och tittar! 
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