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Bakgrund

• Barns delaktighet
• Min planering
• Från familjecentrerat till barncentrerat arbetssätt
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HAPPY

Samarbete Bou Region Skåne och 
Halmstad högskola, en app?!

Syftet med samarbetet är:
barnen behöver uppmuntras att 
förmedla sina behov och det 
behöver göras på sätt som 
tilltalar barnen.

…det vill säga, ett teknologiskt 
sätt att kartlägga barnens behov 
och önskemål
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Två kompasser bakom utformandet

Tre olika former av tillgänglighet:

• kognitivt
• fysiskt
• socialt 

Barnens synpynkter

• vuxenmöten är tråkiga
• jag vill göra mer själv
• ställ inte så många frågor
• det är roligt att spela spel
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Materialet behöver alltså…

• vara enkelt att förstå (kognitivt)
• vara enkelt att hantera (fysiskt)
• kunna utföras när det passar 

barnet (socialt)
• vara roligt för barnen att 

använda
• överföra makten från vuxen till 

barn

Filosofin:
Barnet väljer att bjuda in 
den vuxne till sin 
tankevärld på ett sätt som 
känns bra för barnet. 
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CITAT

- Varför är det bra att ställa frågorna till dig?
- Jag har allt. Här uppe huvet. 

"Det känns ledsamt om jag inte får vara med och bestämma”
- Men de vuxna - de vet ju inte vad barnen tänker! 
- Nä, det vet de ju inte! Men de kanske tror att de vet? 
- Fast de vet ju aldrig [suckar högt]
”Jag kan säga det via appen. Mötena är så tradiga”Det kan ju vara som en walkie-talkie. Då kan jag, 

bara, ”hallå, habiliteringen, kom in”
”Vi vet faktiskt mer än de vuxna””Ring mig när appen är klar, så 

jag kan börja bestämma”
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”Det här är jag”

• Inte ett spel – mer som ett 
pussel

• ”Det här är jag” i mitten.
• 12 kategorier – barnet väljer!
• ”Blombladen” är lösa – barnet 

väljer vilken färg som läggs var
• 5 påståenden per kategori

• Stämmer: vit puck
• Stämmer inte: svart puck
• Extra viktigt för mig: stjärnpuck

• Formulär som går att anpassa.
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Ett Exempel

• 1. Här är jag
• 2. Välj kategori
• 3. Svara på påståenden
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Baksidan…

• Lite mer neutral 
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Just nu…

Implementering av ”Det här är jag” på alla enheter i Skåne

Vinblad et al 2019.pdf

Appen ska testa i en beta- verison våren 2020
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Digital utbildning cerebral pares

http://mediaserver.skane.se/HAB/cerebralparesinledning/story_html5.h
tml
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Undra om habiliteringen

• Förberedelse 
• Underlag för samtal
• Delaktighet


