Sociallæring
Hvorfor og med hvilket formål?
Sociale
historier:)

Hvorfor og hvordan?
fokus bliver at perspektivere hvordan vi kan arbejde med
‣Mit
sociallæring - i respekt for autismen.

må blive i et dobbeltperspektiv, hvor vi både giver læring
‣Det
i autismen og det neurotypiske. Begge parter skal gives
læring i at forstå hinandens forudsætninger.

Social dannelse og læring
hypotese er at vi er for “sjuskede” i vores
‣Min
begrebsdefinition, når vi har fokus på sociale kontekster, og
den socialisering, vi forventer af den enkelte.
kan betyde at det formål og de mål vi arbejder henimod,
‣Det
gives rigtige dårlige betingelser og at vi ikke lykkes.

Social dannelse og læring

fortsat

‣Social dannelse - sker når vi har fokus på;
Sociale normer, som vi i vores kultur navigere efter.
Denne dannelse sker, med adfærdsregulering som primære
opgave; Række hånden op timerne, sig tak for mad, smid dit
skrald i skraldespanden, kør ikke over for rødt mm

Social dannelse og læring

fortsat

‣Social læring sker når vi har fokus på;
Socialisering i et fælleskab, social læring sker, når vi oplever
samhørighed med andre. I fælleskabet sker der konstant en
konstruktion og en dekonstruktion mellem gruppens
medlemmer, hvilket betyder at der forventes en fleksibilitet
og evne til at forestille sig og navigere i det nye der gælder.

Lorna Wings triade
Kommunikation

Sociale kompetencer

Gensidighed

Forestillingsevnen

Hvor udfordrer autismen?
1.Konteksten - herunder svag fores;llingsevne i forhold
sociale sammenhænge
2.Anderledes kogni;ve forudsætninger - herunder
ekseku;ve funk;oner
3.Kommunika;on - Herunder vanskelighederne med at
få a=odet medbetydninger og det der ikke bliver sagt

Ekseku;ve funk;oner?
‣ Kolde /ekseku;ve funk;oner
Arbejdshukommelse, planlægning, problemløsning

Varme ekseku;ve funk;oner
Følelsesmæssig regulering og socialt ræsonnement

Teori og praksis
‣Kolde eksekutive funktioner - socialdannelse
“Taler” til systemhjernen - regler skal overholdes:)

Teori og praksis
‣Varme eksekutive funktioner - social læring
“Taler” til den sociale kontekst du skal fungere i, og der er
ikke faste regler for “how to” / usagte medbetydninger

Go between
‣Arbejde for og ikke i mod autismen
‣Samspil og ikke samarbejde
‣Fokus på både den neurotypiske og autistiske kontekst
teoretisk forståelse til pædagogiskpraksis - uden at
‣Omsætte
være stigmatiserende og bedrevidende

Social historie
metode, der sætter fokus på læring og forståelse
‣Anerkendt
af mellemmenneskelige aspekter.
- Beskrivende sætninger
Objektive beskrivelser, hvor, med hvem og hvorfor

- Perspektiverne sætninger
Beskriver menneskers reaktioner og følelser

- Direktive sætninger

Konstruktive anvisninger og perspektiver på passende reaktioner og handlinger
fra personen. De må ikke være negative men skal have et konstruktiv afsæt.

Start det rigtige sted
‣Analyse af de kognitive forudsætninger
Tænkestil
Læringsstil
Socialkognitive forståelse
Meningsbærende
Motiverende

Hvorfor
Dele viden om begreber, samværsformer og situationer på
‣en
måde der giver mening for personen
Gøre personen opmærksom på hvordan og hvorfor
‣mennesker
påvirker hinanden i deres samvær
Støtte personen i af få indsigt i og forståelse for de mange
‣uskrevne
regler, vi alle forventes at navigere efter.

‣Give omgivelserne viden om personens tænkning

Grays formål
“Innovativ på den måde, at indfaldsvinklen ikke alene
‣fokuserer
på udviklingen af passende sociale regler - men
også på udviklingen af social forståelse”

Målet med de Sociale historier er at dele relevant
‣information.

Fokus rettes mod hvor og hvornår en begivenhed finder sted hvem der er involveret, hvad der skal ske og hvorfor

‣Et par eksempler:)

Systematikken
1.

Hvilken social adfærd vil I gerne støtte personen i at forstå?

2.

Undersøge hvornår adfærden opstår og hvorfor /assessment

3.

4.

5.

Undersøge hvordan personen oplever sin adfærd /
assessment
Tænk over hvor mange delelementer, der er i den sociale
adfærd, som skal danne udgangspunkt for din socialelæring
Beslut hvilken del der startes med

Systematikken

fortsat

1.

2.

3.

Tag udgangspunkt i personens kognitive forudsætninger,
når layout, design og ordvalg udvælges til den sociale historie
Lav assessment hvis du er i tvivl.
Overvej hvordan du vil præsentere din sociale historie - hvor
ofte du vil bruge den og hvordan du kan vide om personen
forstår din intention med den sociale læring.
Overvej hvad gør du hvis det går godt - knap så godt?

Metoden sociale historier
Beskrivende sætninger;
‣Beskriver
begivenheder og situationer og introducere
personer og roller

Perspektiverende særtninger;
‣Beskriver
personernes indre tilstand

(ikke synsvinklerne/perspektiverne hos personen)

Vejledende sætninger;
‣Fastslår
forventlige reaktioner og adfærd

Metoden sociale historier
Fortsat

Beskriv begivenheder og informationer objektivt
‣Værdiladede
udsagn kan give stress

‣Fokuser på relevant og vigtig information
‣Undgå ord som altid og aldrig
‣Vær ikke negativ - tonen skal være neutral / konstruktiv

Nøglen til læringsprocessen
Skriv en social historie - uden vejledning for at gøre den unge
‣bekendt
med metoden
Introducer vejledning når den unge er parat. Sørg for at
‣bruge
ord/begreber som nogle gange, ofte og sædvanligvis
Lad vejledende sætninger blive fulgt op af en
‣perspektiverende
sætning - for at understrege følgerne af en
adfærd set ud fra andres perspektiv

‣Undgå moralprædiken

Nøglen til læringsprocessen

Fortsat

Inddrag individuelle faktorer, som kan fremme, at projektet
‣lykkes

‣Vær sikker på at titlen på den sociale historie giver mening
Sørg for at den sociale historie giver information om
‣hvor,
hvem, hvad og hvorfor
Sociale historier for viderekommende - målrettes mod
‣forståelsen
for mere abstrakte begreber, især tanker og
følelser.

Nøgle til læringsprocessen
Hvis en social historie ikke virker, giv ikke op - gå tilbage og
‣tjek
om du har glemt en detalje - lav en ny udgave

‣Prøv at tilføje eller forbedre den visuelle info
‣Tjek sprogbruget
Overvej individualiseringsgraden og faktorer, der kan fremme
‣motivationen
‣Genvurder situationen - inddrag flere informationer

Sociallæring
Hvorfor og med hvilket formål?
Sociale
historier:)
På et højere
kognitivt niveau

For viderekommende
‣Bekræftende sætninger - fx det er ok, eller det er vigtigt
Samarbejdssætninger - Fx at beskrive handlinger hos andre,
‣som
kan være støttende hos fokuspersonen.
Ved at indarbejde sætninger og ved at udpege alle
involverede parter, fremhæves betydningen af de roller som
både fokuspersonen og omgivelserne har.

‣Nye sætningstyper introduceres = ufuldstændige sætninger

Ufuldstændige sætninger
‣Hensigten er at fokuspersonen skal færdiggøre sætningerne
Tilføjelse af information i den beskrivende sætning i
‣overensstemmelse
med fokuspersonens viden og erfaring
‣Fastlæggelse af andres perspektiver
af hvad der vil være hensigtsmæssigt, at andre gør
‣iKlargøring
en samarbejdssætning
‣Forslag om en hensigtsmæssig adfærd i en anvisende sætning

Implementeringen
hvilken form for visuel information, der vil kunne
‣Udvælg
understrege meningsindholdet og fremhæve vigtig og relevant
info for fokuspersonen
hvilket design og layout af tekst og visuel udformning,
‣Overvej
der kan tydeliggøre relevant info
en overordnet plan for arbejdet - hvornår skal den læses,
‣Fastlæg
hvor og hvor ofte ?

‣Vær opmærksom på adfærdsmæssige reaktioner og forandringer

Nøgle til læringsprocessen

Fortsat

Skriv en serie af sociale historier - for at opdele
‣informationsmængden
i mindre og mere overkommelige trin
Overvej reaktionerne hos den person, som den sociale
‣historie
er skrevet til.
Værdien af metoden er afhængig af, at den følges som Gray
‣har
tænkt, og at graden af individualisering er tilstrækkelig.

Udpluk af bøger

