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Till läsaren
Denna bok kan ses som en vägledning i arbetet med att skriva och rita tillsammans med era barn, ungdomar och vuxna. Den bygger på erfarenheter
och idéer som författaren samlat på sig under åren. Det finns inga absoluta
regler för hur samtalen och berättelserna ska se ut. Boken ska ses som ett exempel på hur författaren tänker och arbetar. När du plockar fram din egen
kreativa förmåga kommer du säkert att hitta andra vägar och idéer.
Att rita och förklara det man pratar om kan man göra i seriens form, därav
namnet Seriesamtal. Samtalen får en tydlig struktur, tempot blir lugnt och
innehållet kan visas visuellt.
En Social berättelse är en kort berättelse som lyfter fram en speciell situation
eller händelse. Berättelsen ska visa hur man kan göra i den beskrivna situationen.
Författarens största erfarenhet kommer från skolans värld. Därför relaterar
hon till personerna som barn eller ungdomar. Samtidigt poängterar hon att
arbetssättet är lika användbart tillsammans med vuxna. För enkelhetens
skull har de flesta namnet Konrad eller Karin.
Hoppas du har glädje av denna vägledning och att du och din Konrad eller
Karin kan hitta en form för samtal där ni förstår varandras världar.
Och du, våga börja skriva!
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Tålamod UA.indd 5

2011-03-02 20.30

Datorprat

Efter hand blev jag alltmer nyfiken på varför vissa berättelser verkade ha så god
effekt medan andra inte hade det. En återkommande tanke var om jag hade lyckats
fånga barnets eget perspektiv i de berättelser som visat sig vara effektiva medan
jag missat det i de andra? Tanken ville inte släppa mig utan jag bestämde mig för
att ta reda på om det kunde vara på det sättet. Jag började intervjua några barn
och ungdomar om situationer som de uppfattade som knepiga. Då flera av dessa
hade svårt att följa med i ett samtal övergick jag i stället till att Datorprata med
dem.
Vi använde datorn som vårt gemensamma hjälpmedel när vi kommunicerade.
Jag skrev frågorna på datorn och barnet svarade. Samtalet genomfördes i ett långsamt tempo. Vi fokuserade på samma sak samtidigt. Frågorna blev synliga och
de fanns kvar så barnet kunde gå tillbaka om de glömt vad jag frågat om. Vi satt
bredvid varandra och delade tangentbord och bildskärm. Vi använde ett vanligt
ordbehandlingsprogram, Microsoft Word.
För att markera vems tur det var att prata lät jag tangentbordet tydligt vandra
mellan oss. För att ytterligare markera turtagningen och vem som talade skrevs
namnet på talaren:
Gunnel:
Konrad:
Gunnel:
Konrad:

Badade du igår?
Ja
.................
................

I inledningsskedet var det oftast jag som markerade detta. Efter ett tag brukade
det gå av sig själv. Jag inledde bara med ett G och Konrad med ett K.
Varför envisas med detta sätt att skriva? Jo, det visade sig vara lättare att gå
tillbaka i samtalet och se vem som hade sagt vad. Det hände också att vi läste
delar av det vi skrivit och tog olika roller.
För de barn som inte kunde skriva ritade och pratade vi i stället. Efter våra samtal började jag skriva Sociala berättelser som tog med barnets egna funderingar
och ordval. Jag upplevde att berättelserna blev tydligare för barnet och hade ett
mer positivt utfall.
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Det här var mina egna tankar och jag ville gå vidare och se om det verkligen förhöll sig som jag trodde. Jag valde att utveckla ett arbetssätt där jag intervjuade
och samtalade med ett par ungdomar via ett datorbaserat hjälpmedel. Ett arbete
tillsammans med David 16 år, har jag redovisat i en C-uppsats; Sociala berättelser
med utgångspunkt i Datorprat.

Datorprat med David
David är en pojke med mångfasetterad problematik. Hans största svårighet är att
han inte säger något spontant mer än ja och nej samt hans passivitet. David har
en tvillingbror med liknande svårigheter. Som 6 1/2 -åring fick han diagnosen
MBD/DAMP pga. sina svårigheter inom områdena koncentration, aktivitet och
motorik. Sina fem första skolår gick David i en grundskola. Sedan åk 6 har han
gått i en grundsärskolegrupp.
När vi startar arbetet går David år 10 i grundsärskolan och är 16 år gammal. Under hela sin skoltid har David haft svårigheter med samspelet med sina jämnåriga. Han har inte kommunicerat med dem. Däremot har han gärna stått utanför
gruppen och tittat på när andra barn eller ungdomar lekt eller spelat. Han har
varit en synnerligen glad iakttagare. Inget spontantal har förekommit. Om någon
tilltalat David har han oftast varit tyst men det har hänt att han svarat fåordigt
och viskande. Den ende han svarar hemma är mamma. Under senaste åren har
David blivit allt tystare.
Tillsammans med föräldrarna beslutar vi att vi ska försöka nå fram till David via
det skrivna ordet. Eftersom David är en tonåring med svag finmotorik känns det
lättare att samtala med honom med hjälp av datorn än med pennans hjälp. Vi startar vårt arbete som vi kallar Datorprat.

Utdrag ur dagboksanteckningar 
Det är mitt första möte med David, 16 år. Efter många och långa diskussioner med föräldrar och lärare har vi beslutat att jag ska försöka hitta en alternativ kommunikationsväg
tillsammans med David.
Inför första mötet är jag väl förberedd på både ämnen och frågor som jag ska prata med
David om. Jag funderar om David är förberedd på vårt möte och hur han tänker kring varför han ska träffa mig. Det jag vet om David har hans föräldrar och lärare berättat. Då jag
gjort ett par skolbesök vet jag att David åtminstone känner igen mig till utseendet.
Jag möter en lång gänglig kille som tittar ned i golvet och inte möter min blick. När jag
tar honom i hand och hälsar honom välkommen är det en försiktig hand som möter min.
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Mamma är med första gången och efter jag visat var vi ska sitta är det okej att hon sitter i
ett rum bredvid. David är väl förberedd på besöket och vet att vi ska försöka att prata med
varandra via en dator. Jag har placerat två stolar tätt intill varandra för att vi ska nå det
gemensamma tangentbordet. David sätter sig på den vänstra stolen på allra yttersta
kanten och så långt bort från mig som möjligt.
Mina väl förberedda frågor ligger prydligt upplagda bredvid skärmen och jag börjar med
att presentera mig själv och uppmanar David att göra likadant. Dundertabbe nummer ett
(och det blir många fler efter det!!!). David sitter passiv, inget händer. Han tittar inte upp,
han bara sitter i tystnaden. Jag väntar och väntar och tänker att David ska få tid på sig.
Till slut inser jag att det är jag som måste ta ett nytt initiativ och omformulera mig. Jag
måste göra uppmaningen till en fråga. Och - se då händer det! David lyfter försiktigt upp
sin ena hand och svarar på min fråga. Jag inser nu att det där pappret jag så noga förberett och som ligger där så prydligt vid skärmen, det kommer jag inte att ha någon större
nytta av. Mina frågor är helt fel ur Davids synvinkel.
Vi trevar oss fram och till sist har jag fått Davids bild av hur hans familj ser ut. Han berättar lite om sina katter och om fritiden men bara när jag ställer direkta frågor. Vi upptäcker gemensamma fotbollsidoler och favoritlag. David svarar ofta med hela meningar.
Jag upptäcker snart att det här med frågeorden inte är självklart. Jag får ofta gå in och
förklara eller skriva om mina frågor. Vi hinner prata om familjen, fritiden, idrott, skolan
och mat innan vi avslutar Datorpratet. David nickar när jag frågar om det är okej att
komma fler gånger.
Mina tankar efter vårt första möte är omtumlande. Här möter jag en pojke som bara svarar några få viskande ord hemma med mamma och framför datorn tillsammans med en
främmande människa kan han formulera svar på frågor. Han kan dela med sig av tankar
och upplevelser. Jag jublar - teorin höll i praktiken, åtminstone denna gång och med
David. Jag känner redan en förväntan till nästa tillfälle.

Davids ledtrådar
David och jag träffades många gånger och jobbade igenom de flesta situationer
som en tonåring kan möta i sin vardag. Efter varje samtal skrev jag en Social
berättelse som David fick arbeta med och öva på tillsammans med föräldrarna.
Samtliga berättelser samlade David i en egen bok. Vi kallade boken för Davids
ledtrådar.
Efter drygt ett år tar David själv initiativ till att avsluta vårt arbete. Ut marscherar
en kille, rak i ryggen och med handen upp till ett hej. Det David har lärt mig kan
ingen lärobok lära mig. Jag har fått dela hans tankar och upplevelser. Jag har fått
tränga mig på och ställa omöjliga frågor. Han har haft tålamod och låtit mig fråga
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och fråga. David har lärt mig hur jag ska ställa frågor. Han har visat vägen in till
sitt minne. Han har lärt mig vad tid kan betyda för en människas utveckling. Han
har själv tagit initiativ till att fråga om sina svårigheter. Han har pekat på hur viktigt det är att ta det enskilda barnets perspektiv innan jag formulerar en Social
berättelse. Saker är sällan som det ser ut att vara!

Har du själv prövat att samtala med hjälp av det skrivna ordet?
Om inte - våga testa och varför inte starta vid datorn?
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Sociala berättelser

Vad är en Social berättelse?
En Social berättelse är en kort berättelse som ska ge ökad social förståelse för en
speciell situation eller ett begrepp. Berättelsen ska presentera information visuellt
och svara på frågorna vad som händer och varför det händer. Den ska också ge en
ledtråd till hur man kan göra i den beskrivna situationen. Den Sociala berättelsen
skiljer sig från ett schema eller bruksanvisning just genom att den besvarar de ej
ställda frågorna: ”Vad är det som händer?” och ”Varför händer det?”
Det är lätt att skriva en berättelse med bara uppmaningar vad personen ska göra
men då har man missat poängen med den sociala dimensionen i berättelsen. Lika
lätt är det att rada upp meningar som beskriver det beteendet man vill förändra.
Man beskriver det barnet redan gör. När man skriver en Social berättelse ska man
göra precis tvärt om. Fokus ska ligga på hur man kan göra i den valda aktiviteten
och varför man ska göra så. Den Sociala berättelsen är alltid individanpassad.
Anna, 7 år, har förstått att hon ska räcka upp handen när hon vill svara på en
fråga. Däremot har hon inte förstått att hon ska invänta fröken Birgittas uppmaning när det är hon som ska svara på frågan. När Anna vet svaret räcker hon upp
sin hand och svarar rätt ut. Hon gör som hon blivit tillsagd: ”Räck upp handen
när du vill svar på en fråga!” Hon är helt obekymrad om de andra eleverna i
klassen. Hon varken ser eller förstår att även de vill svara på frökens frågor.
Anna fortsätter att svara rakt ut trots lärarens påminnelser.
Anna är van vid Sociala berättelser så vi ska försöka hjälpa henne med en skriven
berättelse. Den ska förklara att hon ska vänta till fröken sagt hennes namn innan
hon får svara på frågan. Vi skulle ha kunnat skriva så här:
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När det är min tur att svara på en fråga
Jag heter Anna.
Jag går i klass 1c.
Min fröken heter Birgitta.
Vi är många elever i fröken Birgittas klass.
Vi är många som vill svara på samma frågor.
När jag vet svaret på en fråga räcker jag upp min hand.
Det kan vara flera som vill svara på samma fråga.
Vi får turas om att svara på frågorna.
När det är min tur säger Birgitta: ”Anna”
Jag ska försöka vänta på att Birgitta säger mitt namn innan jag svarar.
Jag tror att Anna skulle ha förstått hur hon skulle göra med hjälp av den här
berättelsen. Däremot hade hon inte fått svar på varför hon skulle göra så. Därmed skulle hon inte heller få någon ökad social förståelse för denna händelse.
I stället skrev vi så här:
Jag heter Anna.
Jag går i klass 1c.
Min fröken heter Birgitta.
Vi är många elever i fröken Birgittas klass.
Vi är många som vill svara på samma frågor.
Det är svårt för Birgitta att höra om alla svarar på samma gång.
När jag vet svaret på en fråga räcker jag upp min hand.
Då ser Birgitta att jag vill svara.
Det kan vara flera som vill svara på samma fråga.
De andra räcker också upp sina händer för att visa Birgitta att de vill svara.
Vi får turas om att svara på frågorna.
Birgitta bestämmer vem av oss som ska svara.
När det är min tur säger Birgitta: ”Anna”
Jag ska försöka vänta på att Birgitta säger mitt namn innan jag svarar.

Det är svårt för Birgitta att höra om alla svarar på samma gång - tar fröken
Birgittas perspektiv och svarar på vad som händer om alla skulle svara samtidigt.
Då ser Birgitta att jag vill svara - svarar på varför jag ska räcka upp min hand.
De andra räcker också upp sina händer för att visa Birgitta att de vill svara uppmärksammar och berättar vad de andra i klassen gör.
Birgitta bestämmer vem av oss som ska svara - berättar hur jag ska veta vem
som bestämmer turordningen.
De här förklaringarna förändrar berättelsen och gör den till en Social berättelse.
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Konrad behövde bara läsa igenom sin berättelse så förstod han hur han skulle
göra. Det blev inga diskussioner om vilka dagar han kunde lyssna på bandet.
Dessutom kom böckerna och banden tillbaka med regelbundenhet i fortsättningen. Så småningom införde man också en speciell låda för denna läxa.

Att formulera mål i små steg
Att tydligt kunna se mål och mening med alla uppgifter och göromål kan ibland
vara svårt för personer inom autismspektret. Att dessutom förstå i vilken ordning
man ska dela upp och genomföra de olika arbetsmomenten kan också ställa till
det och skapa oreda. Sällan kommer vi vidare genom att ge muntliga förklaringar. Ju mer frågande personen verkar inför det vi beskriver ju fler ord och
krångliga förklaringar trasslar vi in oss i. Här hjälper den visuella förklaringen så
mycket bättre. Att förklaringen dessutom finns kvar, nedskriven eller ritad på
pappret, gör att tjat begränsas.
Karin, en grundskoleelev på 12 år, får representera en berättelse som handlar om
att ta små steg för att nå ett större mål.
Karin gillade att få nya arbetsböcker i skolan. Hon hade förstått att när man gjort
sista sidan i en bok så fick man en ny bok. Så när hon fick en ny bok så började
hon alltid på sista sidan i hopp om att få ytterligare en ny bok. Då sista sidan i en
arbetsbok oftast är den svåraste och framför allt bygger på den kunskap man fått
när man arbetat med de tidigare sidorna misslyckades hon gång på gång. Hennes
misslyckande gav upphov till kraftfulla utbrott som var svåra att bryta. Personalen försökte förklara för henne hur hon skulle göra för att lyckas med sista sidan
men Karin köpte inga förklaringar. Efter mycken kamp fick man henne att göra
sidorna i rätt ordning. Hon hade inte förstått att ny kunskap bygger på tidigare
erfarenheter och övning.
När hon så skulle få en ny mattebok skulle vi försöka undvika ännu ett misslyckande och få Karin att förstå varför man arbetade i matteboken i en bestämd ordning. Hon fick en enkel bild som förklarade vad hon skulle göra för att lyckas
med sista sidan som hade nummer 64.

Hur jag kan göra för att klara sista sidan i matteboken
Jag tycker om att få nya arbetsböcker.
Jag får en ny bok när jag har gjort sidorna min lärare har bestämt.
Det är viktigt att jag gör sidorna i rätt ordning.
När jag gör sidorna i rätt ordning klarar jag sidan 64 i min nya mattebok.
Rätt ordning visar schemat.
Jag blir stolt och glad när jag klarar sidan 64.
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