FÖR SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Dela upp längre instruktioner i flera delar.
Håll instruktioner korta, enkla och konkreta.
Se till att du har barnets fulla uppmärksamhet innan du pratar med hen.
Upprepa instruktioner.
Markera viktiga ord genom att säga de orden först.
Stötta barnet att repetera instruktionen och visa vad hen ska göra.
Modellera rätt svar.
Minimera buller och distraktioner.
Använd visuell stöd, tecken som stöd och gester.
Uppmuntra barnet att be om hjälp eller säga ”Jag förstår inte ”, när de inte förstår en uppgift eller
instruktion.
Arbeta med strategier för vad man ska göra om man inte förstår.
Ge svarsalternativ när du ställer frågor.

FÖR UTTRYCKSFÖRMÅGA
Matcha nya ord och begrepp med bilder.
Använd flera sinnen för att befästa nya ord och begrepp, rita, känn på, lukta på osv.
Beskriv och benämn föremål.
Prata om allt du gör! Se till att benämna och använda specifika ord och uttryck istället för vaga
ombeskrivningar som "den", "en sån", "den där".
Modella specifika benämningar ifall barnet använder vaga ord och uttryck.
Modellea korrekt grammatik. Upprepa det barnet säger med korrekt grammatik.
Prata om bilderna i samband med t.ex bokläsning.. Använd verb, känsloord och beskrivande ord.

FÖR UTTAL
Betona språkljudet lite extra (utan att överdriva) när du pratar.
Upprepa feluttalade ord korrekt (passiv korrigering).
Ge visuellt och muntligt stöd för språkljud t.ex Praxisbilder eller munbilder.
Uppmuntra och bekräfta när det blir rätt. Fråga hur barnet vill ha det!
Modella språkljud i låtar, berättelser och spel genom att säga dem högre och längre.
Ge längre svarstid.
Om du inte förstår barnet, uppmuntra till att säga igen eller visa vad de menar.
Låtsas inte att du förstår!
Se till att barnet ser din mun när du pratar.

FÖR SPRÅKSTIMULERING
VÄNTA! Ge barnet tid att uttrycka sig.
Bygg ut barnets yttranden, lägg till ett eller flera ord till vad barnet säger.
Prata om det som barnet gör.
Minska antalet frågor.
Följ barnets ledning under lek.
Svara på alla kommunikationsförsök, tolka blickar, kroppsspråk osv. som kommunikation.
Kommentera istället för att ställa frågor.
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Beroende på ålder och typ av svårigheter kan olika strategier användas vilket bör anpassas utifrån aktuell bedömning.
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