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Habiliteringen

Seriesamtal och sociala
berättelser
Ett visuellt stöd för att förstå samspel med andra
Tillfälle 3

Genomgång av hemuppgift

För att ändra sidfoten välj Infoga>Sidfot/Sidhuvud
>Bild >Sidfot. Skriv över denna text

Repetition
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Vad är ett seriesamtal?
• Ett samtal mellan två människor där man
ritar/skriver ned samtalet.
• Ett verktyg att använda i vardagen.
• Förklarar vad människor tänker, känner och gör
• Visar sociala beteenden visuellt.

Vad kan vi använda seriesamtal
och sociala berättelser till?
• Att förbereda personen på vad som ska hända.
• Att prata om något som har hänt.
• Att förstå hur personen känner och tänker om något.
• Att förklara situationer som är ”abstrakta” eller svåra.
• Att förklara när förändringar och oförutsedda händelser
plötsligt inträffar.

Sociala berättelser
• Är ett pedagogiskt redskap för personer som har svårt att
förstå den verbala kommunikationen och svårt att förstå
sociala situationer.
• Förklarar hur man bör bete sig i en social situation.
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När använder man en social berättelse?
• För att förbereda nya situationer.
• För att reda ut och beskriva en händelse.
• För att visa vad andra tänker och känner.
• För att förändra ett beteende.
• Lära in strategi för ökad självständighet.

Struktur på en social berättelse
• Ger en konkret beskrivning av
situationen.
• Förklarar situationen.
• Beskriver vad personen gör.
• Förklarar andras reaktioner.
• Ger alternativ/strategi.
• Har en positiv avslutning.

Fördelar med sociala berättelser
• Tydliga
• Konkreta
• Neutrala
• Beständiga, de kan sparas
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Fördelar med konsekvenskartor
• Visar vilken konsekvens en handling ger.
• Ger personen en valmöjlighet.
• Visar hur personen kan göra i en specifik situation.

Händelsekarta
Exempel på ”contingency map” (Pat Mirenda, 2008)

Ett sätt att beskriva något som blir ”fel” och ge förslag på ett mer
uppskattat handlande/beteende i situationen. RITA (eller skriv) i rutorna.

Vad är det för skillnad på
de olika begreppen?
Seriesamtal

Social berättelse

Konsekvenskarta

Är ett ritat samtal mellan två människor. Åskådliggörs med
streckgubbar och enkla symboler. Beskriver vad människor
säger och gör och förklarar vad de tänker och känner.
Är en kort berättelse som beskriver en social situation och
de önskvärda beteendet på denna. En social berättelse
förklarar varför man ska handla på ett visst sätt. Den
förbereds av en vuxen.
Visar vilken konsekvens ett beteende får i en specifik
situation samt ger förslag på en bra strategi att använda.
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Lycka till!
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