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Sammanfattning/Abstract  

Syftet med vår studie var att undersöka hur sociala berättelser kan öka färdigheter och förmågor av 

perspektivering och mentala kausala samband i återberättande av olika berättelser för elever med 

autismspektrumtillstånd (AST) och lindrig utvecklingsstörning. Metoden vi använde oss av var dels 

utifrån aktionsforskning att utgå från vår egen praktik och en single-case research-reversal design med 

två baslinjer och två interventionsfaser på fyra elever i åk 2 & 3 med AST och lindrig 

utvecklingsstörning på grundskolan och grundsärskolan.  

 

Resultaten visade att interventionen med sociala berättelser utifrån bildstödsprogrammet 

Trippelverkstaden hade störst effekt på två elever i perspektivering. Interventionen med sociala 

berättelser utifrån symbol- och bildstödsprogrammet Inprint hade störst effekt av perspektivering på 

två av eleverna. Resultaten för mentala kausala samband gav störst effekt på två av eleverna i 

återberättande av sociala berättelser i interventionerna. 

  

Slutsatserna vi kom fram till var att de rekommendationer och metoder ifrån sociala berättelser med 

basmeningar, enkelt språk, korta berättelser, bildstöd, användandet av fåtal karaktärer i berättelserna 

och relaterat till situationer/händelser eleven känner igen har gett effekt på elevernas återberättningar 

av perspektiv och mentala kausala samband. Interventionerna med sociala berättelser ger stöd för att 

användas som hjälpmedel för elever med AST och lindrig utvecklingsstörning i Theory of Mind 

(ToM), centrala koherens (CK) och exekutiva funktioner/arbetsminne (EF & AM) i att 

återberättningarna blir mer sammanhållna och ökad återberättning av perspektiv och mentala kausala 

samband. Vi hävdar utifrån undersökningens resultat och utfall att sociala berättelser kan utgöra ett 

återkommande inslag i undervisningen för att träna kognitiva-, språkliga- och kommunikativa 

färdigheter och förmågor av att göra olika perspektiveringar och mentala kausala samband i 

återberättningar av berättelser. 

 

 Nyckelord: sociala berättelser, narration, AST, lindrig utvecklingsstörning, single-case research 

design, aktionsforskning, perspektivering, mentala kausala samband, theory of mind, central koherens, 

exekutiva funktioner, arbetsminne. 



2 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning/Abstract ...............................................................................................................1 

1. Inledning ........................................................................................................................................4 

1.2 Syfte ..........................................................................................................................................5 

1.3 Frågeställning ............................................................................................................................5 

2. Definitioner ....................................................................................................................................6 

2.1 Utvecklingsstörning ...................................................................................................................6 

2.2 Autism.......................................................................................................................................7 

3. Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................................9 

3.1 Theory of Mind (ToM) ...............................................................................................................9 

3.2 Central Koherens .......................................................................................................................9 

3.3 Exekutiva funktioner ............................................................................................................... 10 

3.4 Arbetsminnet .......................................................................................................................... 10 

4. Bakgrund/tidigare forskning ........................................................................................................ 11 

4.1 Sociala berättelser ................................................................................................................... 11 

4.2 Perspektivering och mentala kausala samband i narrativa studier ........................................... 15 

5. Metod .......................................................................................................................................... 18 

5.1 Single-case research design och metod ................................................................................... 18 

5.2 Val av design ........................................................................................................................... 21 

5.3 Statistisk analys och tolkning med hjälp av PND & PIB ............................................................. 22 

5.4 Aktionsforskning ..................................................................................................................... 23 

6. Studiens deltagare/urval .............................................................................................................. 24 

6.1 Elev A ...................................................................................................................................... 25 

6.2 Elev B ...................................................................................................................................... 25 

6.3 Elev C ...................................................................................................................................... 25 

6.4 Elev D ...................................................................................................................................... 25 

7. Datainsamlingsmetod - analys och tolkning av beroende variabeln............................................. 26 

7.1 Mentala perspektiv kategorisering .......................................................................................... 26 

7.2 Perspektivering – poängskala/lektionspass .............................................................................. 27 

7.3 Mentala kausala samband – poängskala/lektionspass ............................................................. 28 

8. Genomförande ............................................................................................................................. 29 

8.1 Första baslinjen A1 lektion 1-3 3lektionspass ........................................................................... 30 

8.2 Intervention B lektion 4-7 4lektionspass .................................................................................. 31 

8.3 Andra baslinjen A2 lektion 8-10 3lektionspass ......................................................................... 32 

8.4 Intervention C lektion 11-13 3lektionspass .............................................................................. 32 

8.5 Trovärdighet ........................................................................................................................... 33 



3 
 

8.6 Validitet .................................................................................................................................. 34 

8.7 Reliabilitet ............................................................................................................................... 34 

8.8 Forskningsetiska principer ....................................................................................................... 35 

9. Resultat ........................................................................................................................................ 36 

9.1 Elev A baslinje A1 perspektivering ........................................................................................... 36 

9.2 Elev A intervention B perspektivering ...................................................................................... 37 

9.3 Elev A baslinje A2 perspektivering ........................................................................................... 38 

9.4 Elev A intervention C ............................................................................................................... 38 

9.5 Elev A mentala kausala samband ............................................................................................. 39 

9.6 Elev B baslinje A1 perspektivering ........................................................................................... 40 

9.7 Elev B Intervention B perspektivering ...................................................................................... 41 

9.8 Elev B baslinje A2 perspektivering ........................................................................................... 42 

9.9 Elev B intervention C perspektivering ...................................................................................... 43 

9.10 Elev B mentala kausala samband ........................................................................................... 44 

9.11 Elev C baslinje A1 perspektivering ......................................................................................... 45 

9.12 Elev C intervention B perspektivering .................................................................................... 46 

9.13 Elev C baslinje A2 perspektivering ......................................................................................... 47 

9.14 Elev C intervention C perspektivering .................................................................................... 47 

9.15 Elev C mentala kausala samband ........................................................................................... 48 

9.16 Elev D baslinje A1 perspektivering ......................................................................................... 49 

9.17 Elev D intervention B perspektivering .................................................................................... 49 

9.18 Elev D baslinje A2 Perspektivering ......................................................................................... 50 

9.19 Elev D intervention C perspektivering .................................................................................... 50 

9.20 Elev D mentala kausala samband ........................................................................................... 51 

9.21 Sammanfattning resultat perspektivering .............................................................................. 53 

9.22 Sammanfattning resultat mentala kausala samband .............................................................. 55 

10. Metoddiskussion/kritik .............................................................................................................. 56 

11. Diskussion ............................................................................................................................... 58 

12. Referenslista............................................................................................................................... 61 

Figurlista ....................................................................................................................................... 65 

13. Bilagor ........................................................................................................................................ 66 

13.1 Förekomsten av mentala perspektiv och mentala/logiska kausala samband i berättelserna 

(ABAC) .......................................................................................................................................... 66 

13.2 Missivbrev ............................................................................................................................. 74 

 

 



4 
 

1. Inledning 
Vi är två lärare som läser på speciallärarprogram utifrån inriktning utvecklingsstörning och språk, 

skriv- och läsutveckling. I vår studie undersöker vi hur sociala berättelser kan öka kognitiva, språkliga, 

och kommunikativa färdigheter och förmågor för elever med autismspektrumtillstånd (AST) och 

lindrig utvecklingsstörning. Det område vi intresserar oss för är hur sociala berättelser utifrån Carol 

Gray (Gray & Garand, 1993) kan användas som metod i undervisningen på grund- och grundsärskolan 

för elever med AST och lindrig utvecklingsstörning för ökad förståelse av olika perspektiv och 

mentala kausala samband i återberättning av berättelser.  

 

Sociala berättelser har främst använts som kognitiv-beteende-terapi (KBT) för personer med AST i 

syfte att t.ex. minska oönskat beteende, öka önskvärt beteende, användas som instruktioner för sociala 

händelser/situationer eller lära ut nya rutiner (Reynhout & Carter 2006; Styles, 2011; Kokina & Kern, 

2010). Vi vill utifrån en single-case research design och aktionsforskningsstudie på fyra elever 

undersöka hur sociala berättelser kan vara ett hjälpmedel för elever med AST och lindrig 

utvecklingsstörning i utvecklingen av språkliga, kognitiva och kommunikativa förmågor och 

färdigheter.  

 

Narration kan benämnas som förmågan och färdigheten att kunna återberätta en rad händelser till en 

sammanhängande berättelse av olika skildringar och perspektiv.  

Inom narration är språket människans främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och inhämta 

kunskaper. Genom språket utvecklar vi både vår identitet och vår förmåga till att uttrycka våra tankar 

och känslor, samt får en förståelse för hur andra människor tänker och känner. Ett rikt och varierat 

språk är nyckeln till utveckling och lärande, och avgörande för att kunna fungera väl i ett samhälle där 

olika kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011). I skolan oavsett 

skolform ska alla elever ges förutsättningar att lyckas genom anpassad undervisning utifrån elevens 

behov. 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och elevers förmåga till inlevelse. För de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå de fastställda målen har skolan ett särskilt ansvar. Skollagen 

betonar att undervisning ska vara likvärdig inom varje skolform men ska aldrig utformas lika för alla 

elever då vägar att nå målen kan se mycket olika ut. I kursplanen för svenska står det i både grund- och 

grundsärskolan att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och kunna 

anpassa sitt språk för olika syften.  

 

Elever ska också inom ramen för undervisning ges möjligheter att i en nyanserad och lärorik miljö få 

utveckla sin ord- och begreppsförståelse även i uttrycksformer som hör till bild, film, teater och drama 

(Skolverket, 2011). För barn med AST och utvecklingsstörning har de svårigheter i språkliga, 

kognitiva och kommunikativa förmågan att kunna berätta önskemål och känslor och i att förstå andra 

ur andras perspektiv, sig själv, händelser och sociala situationer och mentala kausala samband.  

Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv kan sociala berättelser med dess struktur och metod ha ett 

praktiskt värde på grundskolan och grundsärskolan att lära ut olika förmågor och färdigheter av 

perspektivering och mentala kausala samband som är centrala inom lgr-11 och Lgrs-11 (Skolverket, 

2011). 
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1.2 Syfte 

Det vi vill bidra med vår studie är hur tillämpningen av sociala berättelser kan användas för att lära ut 

språkliga, kognitiva och kommunikativa förmågor, kunskaper och färdigheter i skolsammanhang.   

Vi vill undersöka hur sociala berättelser kan öka färdigheter och förmågor av perspektivering och 

mentala kausala samband i återberättande av olika berättelser för elever med AST och lindrig 

utvecklingsstörning.  

 

Studien grundar sig på en interventionsstudie med single-case research metod under 2 månader på 4 

elever med AST och lindrig utvecklingsstörning som går på grundskolan åk 2 och grundsärskolan åk 

3. Denna begränsade pilotstudie på ett fåtal elever avser att vara vägledande för en framtida studie med 

större population. Utifrån aktionsforskning som metod har vi anpassat interventionsstudien och valt ut 

studiedeltagare från vår befintliga verksamhet. Den tidigare forskningen om sociala berättelser för vår 

studiegrupp är bristfällig. De flesta studiedeltagare i studierna om sociala berättelser har främst varit 

elever med AST i tidigare grundskolan med t.ex. hög- eller medel grad av kognitiv förmåga, 

kommunikation, sociala färdigheter och språk (Kokina & Kern, 2010). I kontrast till Grays (Gray & 

Garand 1993; Gray, 1998, 2000) rekommendationer att sociala berättelser lämpar sig bäst för elever 

med AST och lindrig utvecklingsstörning.  

       

1.3 Frågeställning 

Hur kan sociala berättelser användas för att öka språkliga, kognitiva och kommunikativa förmågor, 

kunskaper och färdigheter av att göra perspektiveringar och mentala kausala samband i återberättning 

av berättelser för elever med AST och lindrig utvecklingsstörning? 
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2. Definitioner 

2.1 Utvecklingsstörning 

Inom forskningen som berör utvecklingsstörning finns det en rad olika terminologier och definitioner i 

hur de skall användas. Det är inte helt enkelt hur man skall förhålla sig till forskningen eftersom 

gruppen som definieras som har ”utvecklingsstörning” är en heterogen grupp. I engelsk beteckning har 

tidigare används ”mental retardation” som har övergått till att istället användas av ”intellectual 

disability”, ”learning disabilitity” eller utifrån den amerikanska diagnosmanualen DSM-5 har man 

övergått till att använda termen ”intellectual development disorder”(DSM-5 2013 s.33).  

År 2010 ändrades i federal lagstiftning från USA termen av ”mental retardation” till ”intellectual 

disability” som definierades: 

”significantly subaverage general intellectual functioning, existing concurrently with deficits in adaptive 

behavior and manifested during the developmental period, that adversely affects a child´s educational 

performance” (Shapiro & Batshaw, 2014 s.293) 

     

Utvecklingsstörningen kan visas på olika sätt i oförmåga eller begränsning i att utföra vissa fysiska 

aktiviteter t.ex. motoriska svårigheter eller koordination av rörelser, kognitiva uppgifter t.ex. läsa, 

skriva, räkna i en fysisk adaptiv – eller social kontext (Pellegrino, 2014). Definieringen och 

terminologin har även varit vägledande för Sverige, trots att i dagligt tal och lagtexter används 

begreppet utvecklingsstörning (Fernell, 2012). Vi kommer i fortsättningen använda oss av 

terminologin utvecklingsstörning. Graden av utvecklingsstörning definieras utifrån en kognitiv 

förmåga i form av intelligensnivå och adaptiva förmågor. Bedömning av ett barns intelligensnivå i 

form av IQ görs utifrån olika standardiserade tester av t.ex. problemlösning, förmåga till slutledning, 

abstrakt tänkande, omdömesförmåga. Adaptiva förmågor är graden av hur barnet kan klara av 

vardagliga färdigheter vilket kan vara allt från påklädning, kommunikation och sociala färdigheter 

samt socialt deltagande. (Fernell, 2012; Borkowski, Carothers, Howard, Schatz & Farris, 2007; 

Pellegrino, 2014).  

 

Borthwick-Duffy (2007) talar om tre olika grader av adaptiva färdigheter i form av praktiska, 

begreppsmässiga och sociala färdigheter.  

Praktiska färdigheter är hur väl individen klarar av olika praktiska färdigheter i dagliga livet.  

Begreppsmässiga färdigheter är färdigheter i olika kognitiva eller akademiska former, då även i 

kommunikation. Social adaptiv förmåga refererar till förmågan att anpassa sig till olika sociala 

sammanhang och sociala förväntningar från andra. Exempelvis ett utmärkande drag för de med 

utvecklingsstörning är att de har begränsningar i att förstå andra och sociala sammanhang.  

 

Graden av utvecklingsstörning skall inte mätas i social kompetens utan att svårigheten i denna 

adaptiva förmåga skall ses som en av många indikatorer (Borthwick-Duffy, 2007). 

Graden av utvecklingsstörning bedöms i olika standardiserade tester (kognitiva och adaptiva) som 

kategoriseras utifrån intelligensnivå i olika undergrupper av: lindrig (IQ inom området 50-70), måttlig 

(IQ 40-50), svår (IQ 25-40) och djupgående (IQ under 25) (Fernell, 2012; Shapiro & Batshaw, 2014). 

Vårt fokus är inom lindrig utvecklingsstörning i graden kommunikativ, kognitiv och språklig förmåga 

i exempelvis i att kunna göra perspektiveringar och mentala kausala samband utifrån olika berättelser. 

Men även inom adaptiva begreppsmässiga färdigheter av då kommunikation och språklig förmåga. 
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För barn med lindrig utvecklingsstörning (IQ inom området 50-70), uppmärksammas symtomen ofta i 

4-6-års åldern i form av försenad tal- och språkutveckling, nedsatt motorisk förmåga med 

koordinationssvårigheter och koncentrationssvårigheter(Fernell, 2012; Shapiro & Batshaw, 2014). 

Spektrum och kontinuum är två begrepp som används inom diagnostisering, definiering och 

klassificering inom utvecklingsstörning och om ett barns utveckling. 

De olika former av utvecklingsstörning i avvikelser i form av oförmåga eller försämringar av 

motoriska färdigheter och kognitiva färdigheter kallas spektrum, som kan vara av varierande 

svårighetsgrad och förekomst. Motoriska färdigheter är t.ex. grov- och finmotorik.  

Kognitiva färdigheter är t.ex. språk, abstrakt tänkande och problemlösning.  

 

Kontinuum refererar till förekomsten av ytterligare former av funktionsnedsättningar eller 

samexisterande funktionsnedsättningar t.ex. lindrig utvecklingsstörning och autism eller lindrig 

utvecklingsstörning och språkstörning (Myers, 2014). Kontinuum kan också benämnas av 

komorbiditet i förekomsten av flera diagnoser än en primär diagnos t.ex. att ett barn har primär 

diagnos lindrig utvecklingsstörning och AST. För de med AST är det vanligt förekommande med 

utvecklingsstörning och nedsatt motorisk utveckling (Fernell, 2012; DSM-5, 2013). 

2.2 Autism 

Autism innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket innebär en medfödd 

funktionsnedsättning som medför bristande förmågor och annorlunda tänkande i språkliga, kognitiva, 

sociala och kommunikativa förmågor (Fernell & Lagerkvist, 2012). I tidigare definitioner har det 

funnits en rad undergrupper i klassifikation av autismspektrumtillstånd utifrån DSM-5(2013).  Alla de 

tidigare klassifikationerna av autistiskt syndrom, autism, autismliknande tillstånd eller atypisk autism 

eller asperger syndrom har alla ersatts av den övergripande termen autismspektrumtillstånd (AST) 

eller som den engelska termen ”ASD” (autism spectrum disorder) (Fernell & Lagerkvist 2012).  

Vi kommer därmed i fortsättningen använda oss av den svenska termen AST. 

AST kännetecknas av begränsningar inom tre huvudområden utifrån DSM-5(2013):  

1. Ömsesidig social interaktion,  

2. Verbal och icke-verbal kommunikation och  

3. Beteenden och intressen.  

Svårigheterna i dessa huvudområden skall ha uppmärksammats i tidig ålder, samt att barnet skall ha 

uppvisat svårigheter i minst 2 av 3 av de huvudområdena (DSM-5 2013). 

 

1. Ömsesidig social interaktion innebär att de med AST har svårigheter i att tolka kommunikation och 

utifrån Theory of Mind (ToM), eller förmågan att kunna förstå sig själv och andras beteenden och 

perspektiv utifrån egenskaper av t.ex. känslor, viljor, önskan (Siller, Swanson, Serlin, & Teachworth, 

2014). Theory of Mind kommer vi återkomma till som en av våra centrala teoretiska utgångspunkter i 

vår forskningsstudie. Svårigheter i ömsesidig social interaktion kan också uppvisas i att personer med 

AST har svårigheter i att initiera kommunikation eller svara i sociala och kommunikativa situationer.      

Andra karaktäristiska drag är svårigheten att upprätthålla kontakter och intresse hos kamrater, eller 

anpassa beteende till olika sociala situationer (DSM-5 2013; Volkmar, Reichow, Westphal & Mandell, 

2014). 

2. För verbal och icke-verbal kommunikation är nära relaterad till ömsesidig social interaktion. 

Symptom kännetecknas av svårigheter i abstrakt tänkande, göra sig förstådd och förstå talat språk.  

Det kan uttrycka sig i problem att lyssna till andra, prata för sig själv eller göra irrelevanta 

kommentarer i kommunikation (Volkmar et al. 2014).  
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Icke-verbal kommunikation uppvisar sig i svårigheter att läsa av gester och ansiktsuttryck. Flera har en 

försenad språkutveckling och ekotal s.k. återupprepa ord och meningar som andra säger. Vissa har 

även ett begränsat tal och är i behov av alternativt kommunikationssätt så som symboler och bilder 

(Fernell & Lagerkvist, 2012). 

 

3. Begränsade beteenden och intressen kännetecknas av fixeringar vid olika ritualer eller stereotypa 

verbala eller icke-verbala beteenden t.ex. mat eller tid. Andra stereotypa verbala eller icke verbala 

beteenden kan vara ekotal, viftande med händer eller olika verbala fraser (DSM-5 2013).  

Det kan också vara kring fixeringar av ett begränsat antal intressen t.ex. disneyfigurer eller 

dinosaurier. Ett annat kännetecken är behovet av rutiner och kontinuitet av samma upplägg på dagen 

med morgon- och kvällsrutiner, lektioner och mattider i vilket personer med AST har svårigheter med 

förändringar och kunna vara flexibla, t.ex. övergångar från rast till lektion, förflyttningar eller 

förändringar i skolschemat (DSM-5 2013; Fernell & Lagerkvist, 2012; Volkmar et al., 2014).  

Utöver dessa tre övergripande kännetecken/symptom av AST finns det tre huvudsakliga språklig-, 

kognitiva- och kommunikativa förmågor om AST och utvecklingsstörning. Dessa tre är ToM, central 

koherens och exekutiva funktioner/arbetsminne. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Theory of Mind (ToM) 

Sociala svårigheter och förmågan att sätta sig in i andras perspektiv och förståelse för mentala tillstånd 

har av flera författare kopplats till ToM, eller förmågan att kunna förstå sig själv och andras beteenden 

och perspektiv utifrån egenskaper av t.ex. känslor, viljor, önskan (Siller et al., 2014; Tager-Flusberg, 

2007). Utifrån Fernell och Lagerkvist (2012) definieras denna kognitiva funktionsnedsättning av ToM: 

”Problemen omfattar dels brister i social intuition och så kallad mentalisering, en slags kognitiv empati (theory 

of mind), det vill säga förmågan att ta in andra människors perspektiv, att förstå att andra människor inte tänker 

på samma sätt som jag själv.” (s.166) 

 

Förmågan till inlevelse, att föreställa sig både egna och andra människors känslor och tankar är något 

som personer med AST har svårigheter i förmågan i t.ex. sociala och kommunikativa sammanhang. 

Den bygger på att alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt eftersom vi har olika 

erfarenheter, kunskaper och intressen (Gillberg, 1997; Wallroth, 2010).  

 

Begränsningar inom ToM kan uttrycka sig i att en person lever i tron att deras perspektiv är det enda 

som finns och inte att det är ett perspektiv av flera möjliga (Wallroth, 2010). Mentalisering grundläggs 

tidigt i ett barns liv och under grundskoleåren har språket en betydande roll bl.a. för att främja allmän 

kognitiv utveckling av läskunnighet, läsförståelse och kommunikation (Gillberg, 1997). 

Det är genom språket som barn utvecklas och kan delta i sociala interaktioner t.ex. genom att ha 

samtalsutbyten och låtsas-spela/leka med andra. En aspekt av förhållandet mellan språk och ToM är 

den lexikala och semantiska kompetensen. D.v.s. språkets och ordens inbördes relation till varandra av 

meningsuppbyggnad och grammatisk struktur. Förståelse av det mänskliga sinnet kräver kunskap i det 

som kallas mentalt lexikon (Grazzani & Ornaghi, 2012).  

 

Mentalt lexikon beskriver förmågan att kunna beskriva olika mentala tillstånd eller interna världar hos 

människor. Detta lexikon är vad författarna kallar metakognitivt språk, vilket är en samling ord eller 

begrepp som t.ex. tänka, tro, och/eller uttryck för en önskan. Möjligheten att använda denna vokabulär 

som beskriver människans interna tillstånd av perception, vilja, emotion eller kognition anses vara en 

viktig indikator på en tidig mentalisering (Grazzani & Ornaghi, 2012). 

3.2 Central Koherens  

Teorin om central koherens (CK) har sitt ursprung från perceptionsforskningen om visuell perception. 

En person med stark CK innebär att en person påverkas i mindre grad av sin kontext t.ex. social 

interaktion och vid visuell, eller auditiv perception (Dahlgren, 2004; Gillberg, 1997).  

Däremot för personer som har svag CK har högre grad av påverkan av sin kontext. CK beskrivs som 

en kognitiv förmåga vilken kan användas till att samla ihop en mängd information från omvärlden till 

en sammanhängande (koherent) meningsfull helhet.  

 

En svag CK kan uttryckas med följande citat ”ser inte skogen för alla träden” (Dahlgren, 2004 s. 10) 

Det innebär att personer med en svag CK har en tendens att analysera varje detalj var för sig, vilket 

gör det svårt att sedan kunna skapa en sammanhängande bild av helheten. Det betyder också att 

omvärlden blir väldigt fragmentarisk vilket gör den svår att tolka och följa. Följden av svag CK 
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påverkar dels förmågan i att kunna byta till olika lösningsstrategier och dels svårigheter med att hålla 

kvar viktig information i arbetsminnet.  

 

En stark CK däremot betyder att detaljerna går förlorade på bekostnad av det stora informationsflöde 

vi får från omvärlden. CK kan bero på individens intressen, erfarenheter och situationer t.ex. av en 

berättelse. I en studie för att påvisa teorin om svag CK hos barn med AST fick barnen försöka minnas 

olika slumpmässigt utvalda ord.  För barn med AST var det lättare att minnas slumpmässigt utvalda 

ord än barn med normal utveckling eller utvecklingsstörning av liknande språkliga och kognitiva nivå. 

Däremot hade gruppen med AST svårigheter att minnas hela meningar.                 

Svårigheten med kommunikativa förmågor hos individer med AST gäller i synnerhet avsaknad av 

förmågan och förståelsen av att kunna använda språket i ett praktiskt sammanhang, så kallad 

pragmatisk språkstörning. Språket blir fragmentariskt, bristande ordförråd, korta fraser eller meningar 

utan sammanhang som kan göra det svårt för en lyssnare att förstå kontexten (Dahlgren, 2004). 

3.3 Exekutiva funktioner  

Exekutiva funktioner (EF) är ett paraplybegrepp för individens många olika delfunktioner såsom att 

kunna planera, arbetsminnets funktion samt förmågan till uppmärksamhet. Samband mellan orsak och 

verkan och en känsla för tid är andra centrala delfunktioner inom EF (Gillberg, 1997).  

EF handlar om en komplex kognitiv funktion som ligger till grund för ett målinriktat beteende, en 

sorts överordnad samordningsfunktion mellan olika kognitiva förmågor. Det behövs en väl utvecklad 

EF när en förändring sker i en planerad aktivitet och när de inövade beteendena eller rutinerna inte 

räcker till för den nya situationen t.ex. schemaändring, byte av lärare eller aktivitet på skolan.  

Även vid tillfällen när flera olika uppgifter ska lösas inom en viss tidsrymd och det krävs att kunna 

växla och anpassa olika lösningsstrategier behövs den exekutiva förmågan. Individer med AST och 

utvecklingsstörning kan ha uppvisade svårigheter i EF vid nya situationer, då det kan ställas högre 

krav på de kognitiva förmågorna att bearbeta information i de nya situationerna och händelserna.  

 

EF ställer mindre krav på de kognitiva förmågorna för individer med AST och utvecklingsstörning vid 

aktiviteter som är väl intränade och vid automatiserade kunskaper. Vilket förklarar varför många av 

dessa individer har behovet av kontinuitet och struktur i skolan och vardagen (Gillberg, 1997).    

3.4 Arbetsminnet  

Arbetsminnet (AM) behöver vi för att kunna fungera på ett effektivt sätt i tillvaron. Utan minnet skulle 

det t.ex. vara svårt att lära sig nya saker, dra slutsatser från olika erfarenheter eller kunna hantera olika 

situationer i vardagen (Dahlgren, 2004).  Personer med AST har ofta ett bra långtidsminne men 

däremot svårigheter med AM eller s.k. korttidsminnet. AM beskrivs som en förmåga att hålla 

information aktuell och kunna bearbeta den under en kortare tid medan en uppgift utförs (Baddeley, 

2002). Om minnesfunktionen är nedsatt behöver kunskaper som normalt är automatiserade tas fram 

varje gång på ett medvetet plan, vilket kräver extra energi och tid (Dahlgren, 2004).  

Denna del av minnet anses ofta höra till EF. I en studie testades barn med AST i deras AM genom att 

försöka komma ihåg bilder, talade och/eller skrivna ord. Barnen med AST uppvisade svårigheter i att 

tala fritt och minnas utifrån ett svartvitt foto, trots välkänt objekt på fotot, i jämförelse av barn med 

normal utveckling. Däremot presterade barnen i båda grupperna likartade resultat vad gällde att 

försöka minnas ord som presenteras i par, där testledaren sedan bara presenterade ett av orden och 

barnet förväntades i testet minnas det andra ordet (Dahlgren, 2004).   
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4. Bakgrund/tidigare 

forskning 

4.1 Sociala berättelser 

Sociala berättelser introducerades år 1993 av Carol Gray som är utbildningskonsult och tidigare lärare. 

Sociala berättelsers huvudsyfte var till för att lära ut social medvetenhet och socialt acceptabla 

beteenden för personer med AST och lindrig utvecklingsstörning. Carol Grays sociala berättelser 

började med att hon utgick ifrån sin egen verksamhet på en skola där hon utformade sociala berättelser 

för att se hur det påverkade elever med AST i förmågan av att kunna förstå olika sociala sammanhang 

och situationer: 

 

”Social stories are most likely to benefit students functioning intellectually in the trainable mentally impaired 

range or higher who possess basic language skills” (Gray & Garand, 1993 s.2)       

 

Gray menar att sociala berättelser även kan användas för andra grupper än just individer med AST och 

eller lindrig utvecklingsstörning: 

”Specifically, it was initially suspected that children who are interested in letters and numbers, read from an 

early age, or demonstrate an interest in books, videos, and visual materials may be most likely to benefit from 

the use of social stories. Clinical experience reveals that, with modification, social stories may also be effective 

for more severely challenged children.” (Gray, 1998 s.172) 

 

Berättelserna bör vara korta med text och/eller bild, individualiserade och relatera till situationer eller 

beteenden som är utifrån eleven. Sociala berättelser kan även utgå tredje person och ifrån allmänna 

sociala situationer som kan anpassas och individualiseras utifrån barnet (Gray & Garand, 1993). 

Vidare bör utformningen av sociala berättelserna utgå ifrån individens ålder, läs-, och skrivförmåga, 

läsförståelse och koncentrationsförmåga.  

 

För små barn bör man använda ett fåtal ord och visuella hjälpmedel så som bilder, illustrationer eller 

bildstöd t.ex. pictogram (Gray, 1998).  

Gray och Garand (1993) hävdar att sociala berättelser kan införlivas i undervisning:  

”Social stories may incorporate and reinforce academic skills, or find their way into the classroom curriculum. 

For example, the value or impact of a social story may be expanded by inserting a variety of related academic 

pages into the story, without changing the storyline. The result is a curriculum story. Curriculum stories use 

social situations from a student´s life experience as a backdrop, to demonstrate the function application of 

academic skills and their relationship to student´s everyday experience” (Gray & Garand 1993 s.7) 

 

Användandet av dessa ”curriculum stories”, med utgångspunkt från elevens vardagliga erfarenheter i 

sociala situationer/händelser, kan vara ett sätt att föra in sociala berättelser i skolundervisningen. 

Sociala berättelser kan användas som undervisningsmetod för hur elever med AST och 

utvecklingsstörning lär sig från sociala berättelser i att tolka och förstå olika sociala situationer och 

händelser (Gray & Garand 1993; Gray, 1998). 

De olika sociala berättelserna riktar in sig på vad personer med AST och utvecklingsstörning har svårt 

för, t.ex. kommunikation, ändra rutiner, förstå sociala signaler och koder, förstå vad andra känner och 

tänker, förklara orsaker till andras beteende, lära ut sociala och kunskaper samt lämplig eller passande 

respons på sociala situationer (Schneider & Goldstein, 2010).  
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Sociala berättelser kan användas som ett hjälpmedel till att svara på vem, vad, när, hur och varför i 

olika sociala situationer för att lära ut socialt acceptabla beteenden för elever med AST. 

 

Utifrån Gray (Gray, 1998, 2000, 2004) följer en mall av fyra basmeningar för hur en social berättelse 

skall skrivas, då meningarna används för olika syften:  

1.deskriptiva,  

2.perspektiva,  

3.direktiva och,  

4.bekräftande/avslutande meningar  

(Toplis & Hadwin, 2006; Gray, 1998, 2000). 

 

1. Deskriptiva meningar 

En social berättelse börjar ofta med deskriptiva meningar som skall ge en objektiv bild, utan 

förutfattade meningar om vad, när och varför något händer eller aktivitet t.ex. ”På onsdag skall jag 

åka med tunnelbanan för att gå på museum”. 

 

2. Perspektiva meningar 

Perspektiva meningar beskriver känslor och reaktioner hos barnet och andra i en situation. Perspektiva 

meningar utgår ofta från mentala tillstånd utifrån barnet eller andra i situationen t.ex. ”Jag blir 

stressad och arg när jag åker tunnelbana med mycket folk, då kan jag skrika. Folk blir då irriterade 

och säger till mig att sluta skrika”. 

3. Direktiva meningar 

Direktiva meningar beskriver önskvärda gensvar/beteenden till sociala situationer för vad barnet kan 

göra istället. Direktiva meningar bör börja med meningar av: ”Jag skall försöka att”, ”Jag skall 

arbeta på att”. Detta eftersom meningar som börjar med jag skall, jag kan eller jag måste upplevs för 

barn med AST att tolkas bokstavligen, kan det vara missledande och förvirrande för barnet, speciellt 

om sociala berättelsen kan appliceras och användas i liknande sociala sammanhang. En direktiv 

mening kan börja med: ”Jag skall träna och försöka på att kunna åka tunnelbana där det är färre med 

folk, eller jag kan försöka att åka buss, då det är färre med folk på bussen till museet om det är 

möjligt”. 

4. Bekräftande/avslutande meningar 

Bekräftande/avslutande meningar beskriver en gemensam värdering och åsikt i en grupp eller viss 

kultur, exempelvis: ”Man bör inte skrika på tunnelbana eller man bör sitta ner i bussen om det finns 

plats”. Bekräftande/avslutande meningar följs ofta direkt efter en deskriptiv, perspektiv eller direktiv 

mening: ”Man bör sitta ner i bussen” (direktiv mening), ”Det är säkrast så att jag inte gör mig illa 

om bussen behöver bromsa hastigt” (bekräftande/avslutande mening).   

 

Två meningar kan läggas till i utformningen av Carol Grays sociala berättelser: kontroll- och 

samarbetsmeningar (Gray, 2000). Kontrollmeningar liknar bekräftande/avslutande meningar på så sätt 

att de skall hjälpa individen med vad den skall göra eller hur situationen ska tolkas. Förslagen kommer 

ofta från personen själv som den sociala berättelsen är tänkt för. Kontrollmeningar kan användas av 

individen i slutet av den sociala berättelsen för att lägga till meningar så det passar individen hur den 

t.ex. uppfattar situationen. Slutligen finns det samarbetsmeningar som beskriver vad andra personer 

ofta i ens närheten kan göra för att hjälpa barnet. Samarbetsmeningar kan även användas av individen 

för att fylla i av att göra förutsägelser vad individen eller andra skall göra eller säga i en viss social 

situation (Ali & Frederickson, 2006; Gray, 2000, 2004). 

Skapandet av en social berättelse menar Gray (1998), bör följa, oavsett längden på berättelsen en 

”Social story ratio”(s.179) utav att de meningar som presenteras i sociala berättelsen skall beskriva och 
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berätta mer än uppmana och ge direktiv. För varje direktiv- eller kontrollmening skall det gå 2-5 

deskriptiva- eller perspektiva meningar.  

 

Interventionsstudier med sociala berättelser har varit exempelvis att lära ut nya rutiner, förstärka 

önskvärt beteende eller minska oönskat beteende (Thiemann & Goldstein, 2001; Scattone, Wilczynski, 

Edwards, & Rabian, 2002; Hutchins & Prelock, 2013; Schneider & Goldstein, 2010; Reynhout & 

Carter, 2007). Interventionsstudier i skoluppgifter har varit förberedande av händelse i klassrummet 

och vid övergångar till olika lektioner från rast (Ivey, Heflin, & Alberto, 2004; Schneider & Goldstein, 

2010).  

    

 I Ivey et al. (2004) användes de sociala berättelserna som förberedande beskrivningar och 

instruktioner för eleverna vid olika övergångar, rutiner eller förändringar under olika aktiviteter i 

skolan. I Schneider & Goldstein (2010) användes de sociala berättelserna som instruktion för elever 

med AST att lära ut acceptabla beteenden innan och under samling i början av skoldagen.  

Interventionsstudier med sociala berättelser som har gjorts på barn med AST och utvecklingsstörning 

har varit om att minska problembeteende och påkalla uppmärksamhet från vuxna (Kuoch & Mirenda, 

2003; Kuttler & Myles, 1998; Reynhout & Carter, 2007).  

 

Sociala berättelser har främst varit inriktade på att minska oönskat beteende eller förstärka önskvärt 

beteende (Reynhout & Carter, 2006; Styles, 2011; Kokina & Kern, 2010; Sansosti, Powell-Smith, & 

Kincaid, 2004). Författarna ger skilda meningar över effekterna av sociala berättelser för barn med 

AST och utvecklingsstörning. Reynhout och Carter (2006) och Kokina och Kern (2010) menar att 

sociala berättelser ger stöd av att kunna göra olika perspektiv (ToM) och lyfta fram viktiga detaljer i 

en berättelse för att skapa ett sammanhang (CK). Sociala berättelser kan klargöra och ge stöd i att 

beskriva individers tankar och känslor. De kan också ge stöd av olika mentala representationer t.ex. 

tankar, önskningar, viljor som är typiska i perspektiva meningar som elever med AST och 

utvecklingsstörning kan uppleva som svåra att behärska t.ex. olika sociala koder (Reynhout & Carter, 

2006). Kokina och Kern (2010) menar att sociala berättelser kan användas som stöd i att skapa mening 

och sammanhang för att lyfta fram viktiga detaljer i sociala situationer som kan upplevas som 

svårtolkade och komplexa. 

 

En annan effekt är att sociala berättelser har ett praktiskt värde för lärare och föräldrar att lära ut 

sociala färdigheter i att uppmärksamma och identifiera sociala problem i olika situationer och 

händelser som barn med AST och utvecklingsstörning kan uppleva som svåra (Reynhout & Carter, 

2006). Sociala berättelserna utgår ifrån sociala situationer/händelser med stöd av bilder, enkelt språk 

anpassat för individen, individualisering av berättelsen utifrån barnets behov, känslor och perspektiv 

av direktiva-, bekräftande/avslutande- och kontroll- samt samarbetsmeningar i sociala berättelser 

(Reynhout & Carter, 2006; Kokina & Kern, 2010).  

 

Sociala berättelser kan användas som medel och verktyg för att medvetandegöra och förklara för vad, 

vem, hur och varför-frågor i sociala interaktioner och situationer (Sansosti et al., 2004; Gray, 2000, 

2004). En av svårigheten att dra generella slutsatser från forskningsresultaten om sociala berättelser är 

dilemmat mellan forskningsbaserad giltighet och praktiskt värde (Kokina & Kern, 2010; Sansosti et 

al., 2004). Författarna kritiserar forskningen om sociala berättelser utifrån metodologiska grunder i 

bristande experimentell kontroll, svag behandlingseffekt och generaliserbarhet. Trots att sociala 

berättelser har uppvisat goda effekter hos vissa individer ifrågasätter de att sociala berättelser kan 

betraktas som evidens-baserad strategi t.ex. för att lära ut sociala koder och korrekt beteende i olika 

situationer (Sansosti et al., 2004; Kokina & Kern, 2010). Metoderna att använda sig av sociala 
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berättelser kan vara effektiv för vissa individer utifrån vissa förutsättningar. Effekterna kan variera 

beroende på elevens diagnos i graden av AST och utvecklingsstörning, kommunikativa och kognitiva 

förmåga, läsförståelse, läs- och skrivförmåga samt interventionens design (Kokina & Kern, 2010).  

 

I de studier som inte hade gjort bakgrundstest, att barnet fick svara på frågor relaterat till barnets 

förståelse av begrepp och situationer som beskrevs i de sociala berättelserna, fick lägre 

behandlingseffekt som resultat (Reynhout & Carter, 2006; Kokina & Kern, 2010). För de deltagare 

som hade svag kognitiv förmåga gavs den största positiva effekten av interventionerna, men var en 

underrepresenterad grupp i de studierna de undersökte: 

”Findings related to the moderating role of participants’ skill development should be interpreted with caution, 

however, given that a very limited proportion of students in the present review were lower functioning (e.g., 16 

% in the delayed cognitive skills category as opposed to 84 % in the high or average skills group)”  

(Kokina & Kern, 2010 s.824) 

 

Gray (1998) rekommenderar att innan eller i samband med implementeringen av sociala berättelserna 

göra en checklista som svarar på frågor relaterat till barnets förståelse av den sociala berättelsen. För 

att kunna påvisa att sociala berättelser har den största effekten i interventionen behöver forskaren 

utesluta andra faktorer som kan ha hög grad av påverkan för olika resultat t.ex. olika kognitiva - och 

språkliga förmågor hos deltagarna (Reynhout & Carter, 2006). 

 I 3 forskningsöversikter (Sansosti et al., 2004; Reynhout & Carter, 2006; Styles, 2011) om sociala 

berättelser hade flertalet studier använt sig av ytterligare interventionsstrategier såsom fysiska och 

verbala promptningar, förstärkningar, lärarstöttning och repetition utöver användandet av sociala 

berättelser.  Promptning är en form av lärarstöttning där läraren går in och ger ledtrådar över viktiga 

detaljer, förstärker viktiga kunskaper, förmågor och färdigheter och hjälper eleven att lära sig något 

nytt. Det kan vara i form av fysiska, att läraren pekar på viktiga textavsnitt, bilder och visualiserar. 

Verbala promptningar är när läraren verbalt lyfter upp, berömmer eller korrigerar eleven.  

 

I dessa studier var det svårt att dra slutsatser vad som gav den största mätbara effekten t.ex. sociala 

berättelsen i sig eller kombinationen av lärarstöttning, förstärkningar och sociala berättelser.  

I konsekvens var det svårt att avgöra i vilken grad det förändrade beteendet hos barnet kunde 

tillskrivas till införandet av sociala berättelser. Författarna menar att sociala berättelser inte bör vara 

den enda interventionstekniken med åtanke på många studiers bristande experimentella kontroll, utan 

bör vara i kombination av andra strategier. Sociala berättelser skall tjäna till att öka en individs 

förståelse för olika sociala situationer och sammanhang.Sociala berättelser kan tillsammans med 

ytterligare interventioner t.ex. förstärkningar, promptningar ge positiva resultat, men desto svårare att 

fastställa vilka aspekter av resultaten som beror på vilken interventionsstrategi (Sansosti et al., 2004; 

Reynhout & Carter 2006; Styles, 2011).  

 

Författarna efterfrågar en mer forskning kring hur de rekommendationer av uppbyggnaden av sociala 

berättelser utifrån Gray och undersökande av vilka meningstyper t.ex. perspektiva, direktiva meningar 

ger ett visst resultat (Reynhout & Carter, 2006, 2009). Resultat visade att de studier med mer frekventa 

direktiva meningar än t.ex. deskriptiva- och perspektiva meningar i sociala berättelserna gav högre 

positiva effekter än de som följde Grays rekommendationer (Reynhout & Carter, 2006, 2009).  

På samma sätt efterfrågas en högre grad av förståelsetest/bakgrundstest i förståelsen för de sociala 

berättelserna, för att karaktärisera graden av t.ex. kognitiv och kommunikativ förmåga, läsförståelse 

eller visualiseringsförmåga hos deltagarna i interventionen (Kokina & Kern 2010; Reynhout & Carter, 

2006, 2009). Reynhout och Carter (2009) menar att utförliga beskrivningar av deltagarna, mer än 
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enbart ålder och diagnos är avgörande för tolkningen över hur en given intervention ger ett visst 

resultat.     

 

Exempelvis var effektiviteten av sociala berättelser högre för de barn som hade medel- eller högre 

kognitiv nivå. I förhållande till barnens expressiva språk d.v.s. att kunna kommunicera muntligen, 

visade att sociala berättelser hade mindre effekt (Reynhout & Carter, 2009).  

Styles (2011) frågar om generaliserbarheten och bibehållningen i effekterna av sociala berättelser som 

intervention: 

"The issue of maintenance seems more important in terms of assessing whether “learning” has taken place. Are 

target skills learned and subsequently applied independently or does the intervention simply act as a prompt to 

temporarily improve behavior during the period of implementation?" (Styles, 2011 s.422) 

 

För att visa att sociala berättelser har önskvärda effekter t.ex. olika förmågor, färdigheter eller 

kunskaper är det av yttersta vikt att undersöka bibehållningen av en viss effekt och generaliserbarheten 

i olika miljöer när interventionen är över. I forskningsöversikten från Styles (2011) kunde enbart 3 

studier av 51härledas till att ha gett positiva effekter efter avslutad intervention.  

I Reynhout och Carter (2006) forskningsöversikt om studier med sociala berättelser var det enbart 3 av 

16 som redogjorde resultat av bibehållningen av effekterna efter avslutad intervention.  

4.2 Perspektivering och mentala kausala 

samband i narrativa studier 

Narrativ eller narration är den vetenskapliga beteckningen som innefattar förmågan av att kunna 

återberätta en serie händelser och hur en individ uppfattar eller har uppfattat ett visst händelseförlopp. 

Berättande utvecklar bl.a. språket, semantiken och ordförrådet och ger en länk mellan den traditionellt 

muntliga kommunikationen, vilken ofta sedermera reglerar den sociala interaktionen, och på sikt den 

skriftliga kommunikationen. Att återberätta för andra kräver förutom en god förmåga i att kunna 

mentalisera, också att kunna avgöra vad som är relevant att berätta med hänsyn till lyssnarnas 

kunskaper och perspektiv.  

 

Det är genom att delta i kommunikativa situationer med andra, helst under en vuxens ledning som 

barn tillägnar sig de olika regler och konventioner som finns i vårt språk. När barnet deltar i flera olika 

kommunikativa situationer kopplade t.ex. till samlingen, sagostunden, leken eller maten, utvecklas 

språket och barnet kan på så vis omedvetet tillägna sig språkets alla olika dimensioner (Berthén & 

Eriksson 2006). 

 

I en narrativ studie visade att användandet av perspektiv med mentala tillstånd, speciellt kognitiva 

tillstånd t.ex. vet, tänker, föreställer, minns var bristfälliga hos barn med AST. Studien visade att 

användandet och förståelsen av olika mentala tillstånd t.ex. gillar, ser, tror, vet, arg, ledsen var mindre 

förekommande hos barn med AST. Förmågan att återberätta berättelser utifrån olika mentala tillstånd 

visade på att barn med AST hade svårigheter att kunna reflektera och förstå olika perspektiv över sina 

egna och andras mentala tillstånd, som är en central del inom ToM (Tager-Flusberg, 1992).  

I en senare studie av Tager-Flusberg (1995) undersöktes barns språkliga och kognitiva förmågor 

genom att låta barnen berätta utifrån en bilderbok utan text. Studiedeltagarna bestod av barn med 

normal utveckling, AST och utvecklingsstörning. I studien fick barnen till uppgift att återberätta med 

hjälp av bilderna utan att få berättelsen uppläst. Resultaten visade att gruppen med AST och 

utvecklingsstörning hade svårigheter i att återberätta berättelsens uppbyggnad t.ex. utifrån tema, hur 
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berättelsen börjar och slutar. Grupperna visade svårigheter i språklig, pragmatisk och kognitiv förmåga 

att kunna återberätta och föra en berättelse framåt. barnen med AST tog mindre hänsyn till lyssnarnas 

behov för att lyssnaren skulle få ett sammanhang vad berättelsen handlade om och infogade mer ljud 

och olika läten under berättandet än övriga grupper.    

     

Ytterligare en svårighet för båda grupperna var användandet av olika korrekta refereringar utifrån 

karaktärers mentala tillstånd och kausala samband mellan olika händelser i berättelsen.  

Utmärkande för gruppen med AST var att återberättningarna var kortare, räknat i antal ord och 

längden på meningarna, men också att de inte använde några kausala samband och ytterst få 

konjunktioner eller adverb för att binda samman olika händelser i berättelsen (Tager-Flusberg, 1995).  

I en upprepad studie (Tager-Flusberg & Sullivan 1995) av ToM för barn med AST och 

utvecklingsstörning, fick deltagarna återberätta, utan uppläsning av en berättelse bestående av enbart 

bilder med kontrollfrågor och promptningar i frågor om karaktärernas mentala tillstånd. 

Studiedeltagarna fick inte ta hjälp av bildstöd ifrån berättelsen. Kontrollfrågorna och promptningarna 

ställdes till barnen efter varje sida med uppmaningen av vad som händer i berättelsen och med hur och 

varför-frågor på olika karaktärs mentala tillstånd i berättelsen t.ex. hur känner sig eller varför känner 

sig?  

 

Resultaten visade att för barnen med AST och utvecklingsstörning vid kontrollfrågor till berättelserna 

uppgav färre korrekta mentala tillstånd och kausala samband till de mentala tillstånden i berättelserna 

(Tager-Flusberg & Sullivan, 1995). Liknande resultat fick Siller et al. (2014), Dodd, Ocampo, och 

Kennedy, (2011) och Kristen, Vuori, och Sodian (2015) att barn med AST gjorde kortare 

återberättningar räknat i antal ord samt lägre variation verb och adverb i återberättningarna. Dessutom 

att för gruppen för AST gjordes färre refereringar till karaktärernas känslor t.ex. glad, skrattar, arg eller 

ledsen än kontrollgruppen. I Siller et al. (2014) gjordes inga skillnader av gruppernas 

perspektiveringar till karaktärernas kognitiva tillstånd av t.ex. vet, tänker, tycker. 

 

Däremot visade resultaten i Dodd et al. (2011) att barnen med AST hade begränsningar i förmågan till 

att uttrycka olika mentala tillstånd t.ex. som veta, tror och tänker. För de med AST visade resultaten på 

svårigheter att kunna byta perspektiv i de fall de ombads återberätta en berättelse utifrån flera olika 

karaktärer. För de barn som hade fokus på att berätta utifrån ett fåtal karaktärers perspektiv gavs 

positiva resultat i att kunna göra perspektiveringar och uttrycka mentala tillstånd utifrån de olika 

karaktärerna i berättelserna (Dodd et al., 2011). 

 

I en studie från 2012 av 34 barn i åldrarna 6-8 med diagnosen språkstörning gjordes en jämförelse med 

en kontrollgrupp av barn med normal utveckling utifrån liknande språklig och kognitiv nivå. 

Uppgiften gick ut på att återberätta och skapa en helt ny berättelse utan att få instruktioner eller 

bildstöd före utförandet. Studiens fokus låg på barnens kognitiva förmåga, att kunna lyssna 

uppmärksamt och arbetsminnets kapacitet (Duinmeijer, de Jong, & Scheper, 2012).  

Dessa förmågor att kunna lyssna uppmärksamt och minnas och bearbeta information under en 

begränsad tid var avgörande över återberättningarna från barnen i hur många karaktärer och händelser 

som fanns med i berättelserna:   

”The fewer the visual stimuli the more elaborate the story.” (Duinmeijer et al., 2012 s.544).  

 

Berthén och Eriksson (2006) påvisar att när en berättelse endast har ett fåtal huvudkaraktärer och 

barnet ombeds att återberätta utifrån det perspektivet visar det sig vara enklare än om barnet uppmanas 

att berätta utifrån flera olika händelser och flera olika karaktärer i samma berättelse. 
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Capps, Losh, M. ( 1,3 ), och Thurber (2000), undersökte barn med AST, utvecklingsstörning och 

normal utveckling i återberättande med hjälp av bilder i berättelsen till en början och sedan utan hjälp 

av bildstöd fick barnen återberätta berättelsen.  

 

Resultaten av studien visade att det fanns ytterst små skillnader i användandet av kausala uttryck och 

refererande till karaktärers mentala tillstånd. Däremot konstaterades det att barn med AST gissade sig 

till mentala tillstånd i form av känslor och kognition t.ex. arg, ledsen, tycker och tänker. Svårigheterna 

för barnen med AST låg bl.a. i att värdera och identifiera karaktärernas mentala tillstånd och mentala 

kausala samband utifrån berättelsernas skeenden och bilder. 

 

Diehl, Bennetto och Young (2006) undersökte elever med AST och normal utveckling. Studien gick ut 

på att utifrån att ha lyssnat och ta hjälp av bilder, återberätta berättelsens sammanhang i form av 

tidsmässiga och kausala struktur. Ett resultat visade att gruppen med AST hade en mindre signifikant 

sammanhängande berättelsestruktur av orsakssamband mellan händelserna i berättelsen än för de barn 

med normal utveckling. Studien visade att återberättningen var mer fragmentarisk och med 

uppräknande utan sammanhang av olika händelser hos gruppen med AST. En möjlig förklaring 

författarna ger är att svårigheten att återge kausala samband av berättelsens händelser till en 

sammanhängande berättelse kopplas till svårigheter i att planera och organisera utifrån teorierna om 

EF, CK och AM (Diehl et al., 2006).  

 

Författarna kritiserar tidigare studier från Capps et al. (2000) och Tager-Flusberg och Sullivan (1995) i 

att mäta studiedeltagarnas återberättning av både de med normal utveckling, AST och 

utvecklingsstörning i deras ToM-förmåga, längden på återberättningen av berättelsen och narrativa 

bedömning utifrån mentala tillstånd utan hjälp av bildstöd. Författarna menar att utan stöd av bilder 

ökar kraven och svårigheten att både organisera och minnas händelser när barnet skall återberätta 

berättelsen. Speciellt i relation till de svårigheter barn med AST uppvisar utifrån teorierna om CK, EF 

och AM. Utifrån studien menar författarna att bildstöd kan vara till hjälp för att bearbeta de olika 

detaljerna som finns i berättelserna till en helhet och kan minska de kognitiva kraven av att bearbeta 

information (Diehl et al., 2006).  

 

Petersen, Brown, Ukrainetz, Wise och Spencer, (2014) undersökte hur en berättelseintervention för 

elever med AST kan påverka deras berättelseuppbyggnad. De undersökte röda tråden i skapandet av 

egna berättelser i form av början, mitt/problem, slut, miljö, karaktärer samt språkliga uppbyggnad och 

komplexitet. I interventionen användes bildstöd och ikoner i form av t.ex. tidsadverbial, kausala 

samband, konjunktioner för att stödja eleverna i deras berättelseuppbyggnad. Dessa bildstöd/ikoner 

introducerades successivt utifrån hur en berättelse skall se ut. Under interventionen användes bildstöd 

som symboler för huvudmomenten i en berättelse av karaktärer, problem, mentala tillstånd, problem 

och konsekvens/avslut.  

 

Trots skillnader i utgångsläget vad gällde återberättning kunde samtliga deltagare uppge positiva 

resultat även en längre tid efter interventionen. Interventionen gav positiva resultat i återberättningen 

av berättelsernas olika delar och grammatiska uppbyggnad av konjunktioner, tidsadverbial, kausalitet 

och adverb (Petersen et al., 2014).  

 

I en annan interventionsstudie på elever med AST undersöktes mentala och kausala språkliga 

förmågor i återberättande och skapande av egna berättelser uppvisade positiva resultat även efter 

avslutad intervention. En möjlig förklaring författarna ger var hur stöttning t.ex. från läraren genom 

bildstöden/visuella symboler användes för att organisera och strukturera de olika uppbyggnaderna i en 
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berättelse. Dessa visuella hjälpmedel gav stöd för elever med svagt AM, EF och svag CK genom att 

utföra olika komplexa uppgifter så som återberättning, kopplingar av kausala samband mellan 

händelser visuella. Bildstöden gav störst effekt på gruppen med AST i att organisera hur olika moment 

av händelser, problem, mentala tillstånd och perspektiv hängde ihop (Laing Gillam, Hartzheim, 

Studenka, Simonsmeier, & Gillam, 2015). 

5. Metod 

5.1 Single-case research design och metod 

Den forskningsmetod som vi valt att utgå ifrån är en interventionsstudie med single-case för fyra 

elever med AST och lindrig utvecklingsstörning i åk 2 och åk 3 på grundskolan och grundsärskolan.  

En single-case undersökning skiljer sig från typiska fallstudier på så sätt att man väljer ut och ändrar 

på oberoendevariabel/variabler i hur de har effekt på olika beroendevariabler i t.ex. en undervisnings-

intervention av kausala samband eller korrelation mellan beroende- och oberoendevariabler i studien. 

 

Single case-studier i dess design, procedur, beskrivning av deltagare, metod uppvisar i stora drag 

experimentets struktur. Liknande deltagare med samma karaktäristiska drag t.ex. diagnos, 

kommunikativa förmåga eller kognitiva förmåga skall kunna uppnå samma eller liknande resultat om 

man följer samma metod. Fallstudier däremot beskriver/undersöker en befintlig verksamhet eller 

egenskaper t.ex. i undervisnings- eller klassrumssammanhang för elever eller lärare i dåtid eller nutid 

t.ex. genom olika observationer och intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015). Single case-designen 

lämpar sig väl för vår undersökning i att bedöma och analysera införandet av hur en 

undervisningsintervention, i det här fallet införandet av sociala berättelser, verbala/fysiska 

promptningar och kontrollfrågor (oberoende variabel), ger effekt på en individs förmåga av 

perspektivering och mentala kausala samband i återberättande av berättelser (beroende variabel).  

 

I single case-studier är det individen som står i centrum och resultat bedöms före, under och efter 

införande av en viss intervention (Horner, Carr, Halle, Mcgee, Odom & Wolery, 2005).  

Single case-studier jämfört med fallstudier är hur graden av intern validitet bedöms, analyseras och 

tolkas. Intern validitet beskriver den förändring av beteende, förmåga eller färdighet som kan 

tillskrivas till införandet av den oberoende variabeln än andra faktorer som påverkar.  

 

I vårt fall vill vi undersöka om införandet av sociala berättelser i kombination av verbala/fysiska 

promptningar och kontrollfrågor ger en positiv effekt i användandet av perspektivering och mentala 

kausala samband för barn med AST och utvecklingsstörning i återberättande av berättelser.  

För att få en så hög grad av intern validitet som möjligt innebär det att individens förmåga eller 

beteende förändras i en positiv riktning utifrån syftet med interventionen genom manipulering av den 

oberoende variabeln och replikering över en längre tid, olika miljöer och över flertalet deltagare med 

samma bakgrund av t.ex. liknande diagnos, språkförmåga och kognitiva nivå. För att kunna påvisa hur 

dessa förändringar samverkar med beroende variabeln kan forskaren manipulera den oberoende 

variabeln genom en rad olika sätt av replikering (Wacker, Berg & Harding, 2008).  

 

I single case-studier är det den oberoende variabeln som manipuleras och upp till forskaren när och 

hur den skall förändras. Ju högre grad av manipulering av den oberoende variabeln t.ex. i förändringar 



19 
 

över en längre tidsperiod, miljöer, olika klassrum, lärare desto högre grad av experimentell kontroll 

(Horner et al., 2005). En av de enklare replikeringarna inom single case-studier är s.k. AB-studier. 

Det första tillståndet A beskriver en viss förmåga, beteende eller kunskap i frånvaron av den 

oberoende variabeln i en intervention vilket tillskrivs en baslinje eller ”treatment as usual” (Horner et 

al., 2005 s.168) för att kunna påvisa korrelationen med B (interventionen). Baslinjen bör uppvisa en 

stabilitet i form av nivå, variation, varaktighet och för att kunna påvisa korrelationen med B.  

T.ex. varaktigheten att kunna sitta och koncentrera sig under en samling, antalet korrekt upplästa ord 

per minut eller tiden det tar att kunna gå ifrån datorn från rast när lektionen börjar.  

 

Baslinjen skall ge en indikator på det tänkta beteendet eller kunskapen som t.ex. eleven har för 

tillfället och därför är det viktigt att kunna se ett förutsägbart mönster. Horner et al. (2005) ger 

rekommendation av att under minst 3-5 olika tillfällen samla in data under baslinjen för att kunna 

påvisa en viss trend och stabilitet. Under interventionen vill man försöka hålla alla variabler konstanta 

förutom den oberoende variabeln.  

 

För att kunna påvisa att förändringar i beteende, kunskaper eller förmågor kan tillskrivas när den 

oberoende variabeln förändras behöver forskaren i så hög grad som möjligt kunna utesluta andra 

påverkansfaktorer (Horner et al., 2005). Införandet av vår oberoendevariabel sociala berättelser, 

verbala/fysiska promptningar och kontrollfrågor till de sociala berättelser skall vara tänkt att ge en 

positiv effekt på beroendevariabeln över hur eleverna uppvisar olika perspektiv och mentala kausala 

samband i återberättande av olika berättelser.  

 

I varje del av baslinjen (A) och interventionen (B) mäts och analyseras deltagarnas respons, förmågor, 

kunskaper eller beteenden båda på samma sätt så som i A som i B (Wacker et al., 2008). Designen av 

de olika single case-studierna kan se ut på olika sätt men består alltid av en baslinje A och en 

intervention (B). Baslinjen och interventionen kan sedan replikeras under en längre tidsperiod, pass, 

miljöer eller borttagande av den oberoende variabeln för att sedan mäta en ny baslinje eller 

utgångsläge t.ex. ABAB-design i vilket man mäter effekten av interventionen på två punkter i vilket 

kallas för ”reversal design”(Wacker et al., 2008 s.64). I en “reversal design” trappar man ner 

interventionen t.ex. med kontrollfrågor eller verbala/fysiska promptningar eller tar bort det helt för att 

sedan mäta en ny baslinje ett nytt A. Upplägget av en ny baslinje är att forskaren vill påvisa att 

förändringen i beroende variabeln från A till B kan tillskrivas till den oberoende variabeln genom att 

införa en ny baslinje t.ex. ABA-design.  

 

Andra varianter av denna design är att forskaren ändrar förutsättningarna för interventionen t.ex. att 

forskaren har i intervention 1 enbart läst upp och använt sig av sociala berättelser och i intervention 2 

använt sociala berättelser tillsammans med kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar till sociala 

berättelserna. Designen på denna single-case liknar då ABC, i vilket B står för intervention av enbart 

uppläsande av sociala berättelser, C står för sociala berättelser med kontrollfrågor och verbala/fysiska 

promptningar.Exempel på sådan studie (ABC) har gjorts av Reynhout och Carter (2007) som 

undersökte sociala berättelsers effekt på oönskat beteende av knäppande/klappande av fingrar på t.ex. 

bord hos en 8-årig pojke med AST och lindrig utvecklingsstörning. I exemplet nedan kan man se att i 

fas C så minskade barnets knäppande/klappande av fingrar med införandet av kontrollfrågor 

“comprehension” än i fas B där enbart uppläsandet av den sociala berättelsen gjordes. 
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  Figur 1: Exempel på en single case-studie med en ABC-design (Reynhout & Carter, 2007 s.178). 

 

Om interventionen skall påvisa en viss effekt bör de värden av beroendevariabeln, t.ex. av att kunna 

återge olika perspektiveringar och mentala kausala samband, återgå till liknande värden som 

uppvisades i ursprungsläget, innan interventionen sattes in (Wacker et al., 2008).  

D.v.s. för att påvisa att t.ex. sociala berättelser som intervention med eller utan verbala/fysiska 

promptningar, är den största påverkansfaktorn för resultatet av beroendevariabeln man vill mäta.   

Mätningarna av beroendevariabeln skall vara så precisa och objektiva som möjligt för att kunna 

replikera bedömningsprocessen och effekten av interventionen t.ex. frekvensen av perspektiv och 

mentala kausala samband en elev gör vid återberättning av olika berättelser.  

 

Alltför subjektiva och vida bedömningar i mätningar av beroendevariabeln är inte acceptabelt t.ex. 

frekvensen av aggressiva beteenden eller uppvisad lycka (Horner et al., 2005). Forskaren bör i så hög 

grad visa att implementeringen av interventionen har följt en viss mall och procedur.  

Oönskade effekter eller bristande resultat på interventionen kan bero på bristande faktorer 

i implementering av studien snarare än att interventionen i sig är ineffektiv t.ex. använda sig av sociala 

berättelser i olika interventioner.  

 

Bristande faktorer i implementeringen kan vara t.ex. att ytterligare interventionsstrategier införts, 

bristande frekvens av interventionstillfällen, bristande deltagande hos individerna eller bristande 

beskrivningar av individernas förkunskaper, kognitiva förmåga eller kommunikativa färdigheter (Cook 

et al. 2013). Exempel på tidigare studier som använt sig utav AB-studier som relaterar till vårt 

forskningsområde är Ivey et al. (2004), Kuttler och Myles (1998), Kuoch och Mirenda (2003) se mer i 

kapitlet om sociala berättelser.  
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5.2 Val av design  

I vår studie om sociala berättelser använde vi oss av en reversal design med två baslinjer och två 

olika interventionsfaser, s.k. ABAC-single case-design. Vi påbörjade och avslutade varje 

uppsättning av de olika faserna under samma tid för alla fyra deltagarna. Sammanlagt höll studien 

på under två månaders tid, totalt 13 lektionspass med i snitt 3 lektionspass/vecka.   

I vidare benämning kommer vi hänvisa den första baslinjen till A1 och den andra baslinjen till A2 

och i vilket B & C står för de olika interventionerna med sociala berättelser.  

Till hjälp av att undersöka elevernas perspektivering och mentala kausala samband har vi använt 

poängskalor för perspektivering och mentala kausala samband i diagram som redovisas i resultatet, 

samt statistisk analys utifrån av PND (Point of nonoverlapping data) och PIB (percent of 

improvement over baseline). Poängskalorna för perspektivering och mentala kausala samband hur 

vi tolkade/analyserade data beskrivs i datainsamlingsmetoden. Den statistiska analysen av PND & 

PIB redovisas i slutet av detta avsnitt om single case-metod och design. 

 

Mot bakgrund av vår eget val av single case-metod bör man också beakta av vad som kallas 

en multipel baslinje-design “multiple baseline design”(Plavnick & Ferreri, 2013 s.557). Multiple 

baseline design är en alternativ single case-design för att bedöma den oberoende variabelns påverkan 

på beroendevariabeln. En fördel är att när forskaren väl inför interventionen/oberoendevariabeln 

behöver inte forskaren ta bort interventionen för att påvisa en korrelation, till skillnad i en reversal 

design. Multiple baseline design är att föredra när forskaren vill undersöka en förmåga eller färdighet 

t.ex. hur språklig kunskap påverkas av interventionen. När väl en viss kunskap eller färdighet lärts ut i 

interventionen är det svårt att sedan ta bort den och göra ny replikering av baslinjen.  

     

Det kan också vara av etiska skäl t.ex. av att en intervention minskar självskadebeteende eller minskad 

aggressivitet, att det blir oetiskt att ta bort interventionen (Plavnick & Ferreri, 2013).  

I en multiple baseline design för man in den oberoende variabeln successivt över t.ex. olika miljöer 

eller över olika deltagare och då att man undersöker samma beroende variabel/variabler. Om samma 

varaktighet, trend och mönster uppvisas i baslinjen i t.ex. miljöerna eller de olika deltagarna för att 

sedan ändras i stor grad när väl interventionen införs i alla miljöer och hos alla deltagare kan forskaren 

tillskriva att interventionen har en effekt (Plavnick & Ferreri, 2013; Wacker et al., 2008). 

     

Nedanstående diagram från Laing Gillam et al.(2015) visar på ett exempel, där multiple baseline 

design användes i en narrativ studie i återberättning i jämförelse mellan tre olika deltagare, där 

interventionen sattes in succesivt för varje deltagare t.ex. för Rosa efter 5 lektionspass och för Jack 

efter 9 lektionspass. Studien bestlika interventionsstrategier: PTI “perspective taking index” och SKI 

“Story knowledge index”. I PTI fick eleverna fokusera på att återberätta utifrån karaktärernas 

emotionella och kognitiva tillstånd och perspektiv. I SKI fick eleverna fokusera på berättelsernas olika 

uppbyggnad av t.ex. karaktärer, miljö, problem och avslut.        
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Figur 2: Exempel på multiple baseline design (Laing Gillam et al. 2015 s.927). 

    Resultaten visade i jämförelse för alla deltagarna av Rosa, Jack och Violet att båda interventionerna 

av PTI och SKI hade positiva effekter i poäng oavsett när interventionen sattes in för de tre olika 

deltagarna.  

5.3 Statistisk analys och tolkning med hjälp av 

PND & PIB 

I alla former av single case-metoder används någon form av visuell analys och tolkning i trenden, 

nivån och effekterna av baslinjen och interventionen. I vår studie har vi tagit hjälp av statistisk analys 

med hjälp av diagram för att jämföra korrelationen av beroende och oberoende variabeln inom de olika 

faserna och över hela interventionsstudien (Horner et al., 2005). För tolkning och analys av 

interventionens effekt och omfattningen i vår single case-studie har vi tagit hjälp av PND (Point of 

nonoverlapping data) och PIB (percent of improvement over baseline) (Laing Gillam et al. 2015 

s.925). 
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PND visar på effekten av interventionen räknat i procent i jämförelse med baslinjen. Vi har delat upp 

PND med jämförelse av första baslinjen A1med intervention B (A1-B) och sedan andra baslinjen A2 

med intervention C (A2-C) för att jämföra vilken intervention hade störst effekt för vilken elev. 

PND 

Sammanlagda poängen i interventionen som inte överstiger det Högsta poängvärdet i baslinjen(första 

A eller andra A) /sammanlagda poängen i interventionen (B eller C) 

Ju lägre procentantal i PND = desto högre effekt av interventionen  

    

 PIB visar på den totala effekten av hela interventionen inräknat med alla baslinjer och interventioner. 

PIB visar också på totala “spill over”(Plavnick & Ferreri, 2013 s.564) effekten av beroendevariabeln 

över hela interventionen t.ex. elevens förvärvade språk-, kognitiva- och kommunikativa förmåga av att 

kunna göra perspektiveringar och mentala kausala samband. Vi vill se om denna ”spill over” effekt i 

de förvärvade förmågorna spiller över i de olika faserna av studien/interventionen att kunna göra 

perspektiveringar och mentala kausala samband.                                                                      

    

 Korrelationen av effekten på beroendevariabeln är svåra att mäta när man sen ändrar på den 

oberoende variabeln t.ex. när nya språkliga, kognitiva eller kommunikativa färdigheter tränats in i en 

intervention som sedan tas bort. Denna förvärvade nya kunskap och förmåga “spiller över” i frånvaron 

av t.ex. sociala berättelserna: 

“A similar issue can result in reversal designs where the effects of the intervention condition spill over 

into the following baseline condition and the child initially performs a desired target behavior at a 

high level despite the absence of the reinforcement contingency.” (Plavnick & Ferreri, 2013 s.564) 

 

I PIB hade vi räknat in båda baslinjerna för att ge en korrekt analys av värdet på den totala effekten av 

hela interventionen med alla faser (ABAC). 

PIB 

Kvoten av medelvärdet av de tre sista interventionspoängen – medelvärdet på baslinjen (båda 

baslinjerna) /medelvärdet på baslinjen (båda baslinjerna X100) 

Ju högre procentantal desto högre effekt har den sammanlagda interventionen inräknat med alla faser 

(ABAC) 

5.4 Aktionsforskning 

Vår forskningsmetod är en syntes av single case-design och aktionsforskning. I single case-forskning 

anses det nödvändigt att i största möjliga mån hålla trohet till implementeringen i form av att metoden, 

genomförandet och proceduren skall ske på samma sätt. Denna procedur indikerar på att studien har 

hög kvalitativ validitet och reliabilitet med hög experimentell design (Johnson & McMaster, 2013).  

 

I vår studie är det viktigt att vara medveten om vilka påverkansfaktorer och vilken grad av 

implementeringen utöver den oberoende variabeln (sociala berättelser) får effekter på interventionens 

resultat t.ex. undervisningssituation, individens språkliga- och kognitiva nivå. Ett dilemma ligger i att 

applicera denna design med att hålla hög grad av experimentell kontroll och anpassningsförmåga till 

praktiken i en undervisningssituation för elever med särskilda behov. För vår del vill vi hålla 

oss trogna till att vi gör ett experiment utifrån en single case-design genom att följa en viss procedur, 
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design, metod och tillvägagångssätt som i största möjliga mån skall kunna replikeras av andra 

forskare. Däremot måste vi anpassa oss till en verksamhet inom specialpedagogiken som är komplex i 

hur denna implementering att undersöka sociala berättelser som intervention i en praktik, vilken är en 

central del i aktionsforskning.  

 

Aktionsforskning kan beskrivas utifrån en ansats som tar sin utgångspunkt i den egna praktiken med 

en önskan om att forskningen ska leda till en förändring i verksamheten. Det handlar också om att 

förvärva sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under själva processen och 

handlingens gång. Inom denna typ av forskning är reflektion ett centralt begrepp. Det blir därmed en 

relation mellan å ena sidan handlandet och å andra sidan förståelsen av vad som sker. Genom denna 

relation blir forskaren delaktig i skeendet och kan därigenom åstadkomma en bättre förståelse och 

grund att agera utifrån (Rönnerman, 2004). Det handlar om att utifrån det kända och vardagliga skapa 

en fråga att fördjupa sig kring. Vidare brukar aktionsforskningen hänvisa till en cirkelmodell med 

följande delar att förhålla sig till under själva processen; planera, agera, observera och reflektera.  

 

Inom aktionsforskningen finns en skiljelinje mellan å ena sidan en teoretisk och å andra sidan en 

praktisk sida. Denna skiljelinje förklarar Berlin (2004) utifrån Vygotskij med att det finns två olika sätt 

att förstå världen på.  Dels en vardagsförståelse som är människans ordinarie sätt att uppfatta vår 

omvärld på. Dels en vetenskaplig förståelse, där forskaren söker efter mönster eller kategorier att 

försöka förklara världen på. Viktiga ingredienser inom den här typen av forskning är att perspektiv 

möts och bryts, för vidareutveckling av lärandet enligt Tiller (2002).  

 

En aktionsforskare är med i praktiken och tar initiativ, skapar nya frågor, för olika uppslag framåt 

genom att anta olika utmaningar samt visar på vad som kan göras i stället. Det ställer både krav på 

aktionsforskarens kunskaper och erfarenheter (Rönnerman 2004). Ett uttryck som belyser lärarens roll 

som praktiker och forskare inom aktionsforskning är: 

“We aren´t outsiders peering from the shadows into the classroom, but insiders responsible to the students 

whose learning we document” (Zeni, 1998, s.10). 

 

I syntesen av single case-metoden och aktionsforskning inom specialpedagogiken ser vi möjligheten 

att belysa enskilda elever. Det kan vara en metod av att anpassa undervisningen för enskilda eleven för 

att utveckla språkliga- kognitiva- och kommunikativa förmågor. Vi har utgått från vår egen praktik i 

observationer av att ha sett effekter på att sociala berättelser kan vara en metod för att öka kognitiva-, 

språkliga-, och kommunikativa färdigheter och förmågor för elever med AST och lindrig 

utvecklingstörning. 

6. Studiens deltagare/urval 
I urvalet av våra studiedeltagare utgick vi ifrån vår egen verksamhet där vi ville testa utifrån Grays 

(Gray & Garand, 1993; Gray, 1998, 2000, 2004) rekommendationer av att sociala berättelser lämpar 

sig bäst för barn med AST och lindrig utvecklingsstörning. I urvalet försökte vi att välja ut en grupp 

barn som var i samma ålder och på liknande språklig, kognitiv och kommunikativ nivå. Elev A och B 

som går på grundskolan åk 2 kan läsa ungefärliga åldersadekvata berättelser och texter. Elev C och D 

som går på grundsärskolan har svårigheter att läsa meningar i berättelser och texter men kan känna 

igen vissa ordbilder (text och bild) t.ex. ros, mos, bil, båt osv.  
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6.1 Elev A 

Elev A är en pojke som går i åk 2 på en grundskola i en klass på 26 elever. Elevens modersmål är 

arabiska och familjen kommer från Irak. Han är född i Irak och har bott i Sverige sedan 3 års ålder.     

Eleven är ett år äldre än sina klasskamrater. Han pratar svenska i skolan och arabiska hemma. Eleven 

har studiehandledning och modersmålsundervisning i skolan. Han har diagnostiserats med AST och 

lindrig utvecklingsstörning. Elevens skolbakgrund är grundsärskolan och är omvänt integrerad till 

grundskola från grundsärskolan sedan början av åk 2. Eleven läser utifrån grundskolans läroplan. 

Eleven har enskild undervisning och i liten grupp i form av särskilt stöd ett par gånger per vecka. Han 

kan läsa och koda av nya ord tillfredsställande i åldersadekvata texter och skriva kortare enkla texter. 

Eleven uppvisar behov av att utveckla den kognitiva förmågan.  

6.2 Elev B 

Elev B är en flicka som går i åk 2 på en grundskola i en klass på 26 elever.  Hon är adopterad från 

Serbien och bor i en svensk familj där samtliga familjemedlemmar talar svenska. Eleven läser enligt 

grundsärskolans läroplan inriktning ämnen.  Eleven har fått diagnosen, lindrig utvecklingsstörning och 

har enligt utredningen ett kort arbetsminne (AM). Hon har enskild undervisning och i liten grupp i 

form av särskilt stöd ett par gånger per vecka. Eleven kan läsa enklare texter med korta meningar.  

Hon uppvisar behov av att utveckla den kognitiva förmågan. 

6.3 Elev C 

Elev C är en pojke som går i en liten undervisningsgrupp bestående av tre elever på en grundsärskola. 

Eleven läser utifrån grundsärskolans läroplan inriktning ämnen i åk 3. Han har AST, impressiv 

språkstörning och lindrig utvecklingsstörning. Elevens modersmål är svenska. Han har innan han blev 

mottagen till grundsärskolan i åk 3 gått på en vanlig grundskola med liten undervisningsgrupp.         

Impressiv språkstörning innebär att ha ett inövat språk, då han har en färdig repertoar av uttryck och 

svar på frågor. Det kan ge sig uttryck av att meningsuppbyggnaderna blir omkastade och hamnar fel.    

Eleven kan läsa och förstå enklare enstaviga ord, men har svårigheter att skriva enstaviga ord. Eleven 

har svårigheter att läsa, förstå och skriva längre ord och meningar. han kan känna igen enklare 

ordbilder så som ros, mos och sol. 

6.4 Elev D 

Elev D går i en liten undervisningsgrupp bestående av tre elever på en grundsärskola. Han läser utifrån 

grundsärskolans läroplan inriktning ämnen i åk 3. Eleven har AST och lindrig utvecklingsstörning. 

Elevens modersmål är svenska. Han har innan han började på grundsärskolan, gått i en förskoleklass i 

4 år i en liten undervisningsgrupp för elever med diagnoser inom AST. Eleven började sedan i första 

klass i en vanlig grundskola men bytte sedan till nuvarande grundsärskola i åk 3. Eleven har 

svårigheter att läsa, förstå och skriva längre ord och meningar. Han kan läsa och skriva enklare 

enstaviga ord, men har svårigheter att läsa eller skriva längre ord och meningar. Eleven kan känna igen 

enklare ordbilder så som ros, mos och sol. 
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7. Datainsamlingsmetod - 

analys och tolkning av 

beroende variabeln 
I stöd för vår datainsamlingsmetod för att mäta den beroende variabeln i vår single case- 

interventionsstudie i hur vi skulle tolka, analysera och sätta poäng av olika perspektiv och mentala 

kausala samband har vi stött oss på följande författare: Diehl et al. (2006), García-Pérez, Hobson, och 

Lee (2008), Dodd et al. (2011), Petersen et al. (2014). Den metod vi använde oss utav för att bedöma 

elevernas referering av olika perspektiv av mentala tillstånd, använde vi oss av både olika former av 

verb t.ex. hittar, ser eller adjektiv t.ex. glad, ledsen, arg som vi sedan delade in i följande fem 

kategorier av perspektiv av mentala tillstånd utifrån: önskan, uppfattningar/perception, känslo-

beteende, känslor, kognition som vi utgick ifrån Dodd et al.(2011) och García-Pérez et al. (2008).    

 

Med mentalt kausalt samband och multipelt mentalt kausalt samband är när eleven gör mentalt kausalt 

samband i ett eller flera led av olika händelser och perspektiv som relateras till en och samma karaktär 

eller flera utifrån mentala tillstånd i t.ex. vad de känner, tänker eller tycker (Petersen et al., 2014; Diehl 

et al., 2006).  

 

När vi analyserade och tolkade data-transkriberingarna tog vi hänsyn till olika synonymer som 

beskriver olika perspektiv t.ex. ”Han var helt slut” (trött), ”Han stirrar på grodan” (tittar). Vid direkta 

återberättningar, om eleven läste ifrån berättelsens text gavs det inga poäng på varken perspektivering 

eller mentala kausala samband. På sida 29-31 definierar vi och förklarar de olika poängstegen för 

perspektivering och mentala kausala samband. 

7.1 Mentala perspektiv kategorisering 

Önskan Uppfattningar/perception Känslo-

beteende 

Känslor Kognition 

behöver, bryr 

sig, vill, önskar, 

ber om, kräver, 

tycker, hoppas 

ser, hör, uppfattar, 

uppmärksammar, tittar på, 

luktar, hittar, känner, tittar, 

märker 

gråter, 

kysser, ler, 

skrattar, 

skriker, 

fnissar 

hungrig, trött, kär, 

ledsen, utmattad, 

orolig, förvånad, 

arg, gillar, 

uttråkad, hatar 

inse, tror, 

glömmer, 

kommer på, 

vet, tänker, 

Tabell 1: Mentala perspektiv kategorisering utifrån Dodd et al. (2011) s.27 & García-Pérez et al. (2008) s.161. 
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7.2 Perspektivering – poängskala/lektionspass 

Perspektivering Poängskala 

0 poäng Eleven saknar att kunna göra korrekt referering utifrån karaktärernas perspektiv 

i berättelsen t.ex. berättar utifrån tredje person av han, hon, den det. 

1 poäng  Eleven gör återberättning i ett minimum av minst 8 specifika eller generella 

känsloyttringar som inte relaterar till berättelsens problem, händelser eller 

karaktärernas mentala tillstånd/perspektiv. T.ex. han är glad, han är arg, hon är 

nyfiken eller glad, ledsen, arg. 

1 poäng Eleven gör återberättning i ett minimum av minst 10 gånger utifrån 

karaktärernas perspektiv och/eller att använda citat. T.ex. pojken hoppar, 

grodan simmar, citat ”låt bli min groda!!” 

2 poäng Eleven gör återberättning utöver de minimum av minst 10 gånger ytterligare 5 

(sammanlagt 15) utifrån karaktärernas perspektiv och/eller att använda citat. 

T.ex. pojken hoppar, grodan simmar, citat ”låt bli min groda!! 

1poäng För varje användande av 1 psykologisk term utifrån karaktärens mentala 

perspektiv med korrekt personligt pronomen: önskan, 

Uppfattningar/perception, känslo-beteende, känslor eller kognition 

Tabell 2: Perspektivering – poängskala med datainsamlingsmetod utifrån Dodd et al. (2011) s.26 & García-Pérez et al. (2008) 

s.166-167. 

0 poäng gav vi till eleven under lektionspasset när eleven saknar förmåga av att kunna göra korrekta 

refereringar till berättelsens huvudkaraktärer i form av handlingar och perspektiv t.ex. ”Han var glad” 

fast huvudpersonen är ledsen. Eller svårigheter av att referera till tredje person av ”han” som både 

betyder t.ex. pojken eller hunden.  

 

1 poäng gavs till eleven när den gjorde specifika eller generella känsloyttringar frekvent i minimum av 

8gånger/lektionspass om t.ex. baslinje A1 eller A2 på 15min eller intervention B & C på 20min men 

som inte relaterar till berättelsens händelser t.ex. hur karaktärerna känner sig. Alltså att eleven ”gissar” 

sig fram till olika mentala tillstånd eller perspektiv men som inte beskriver på ett korrekt sätt 

händelsernas problem eller karaktärernas mentala tillstånd/perspektiv. 

 

1 poäng gavs till eleven när den kunde ge ett minimum av 10gånger återberättning under ett 

lektionspass om t.ex. baslinje A1 eller A2 på 15min eller intervention B & C på 20min i korrekt 

återgivning av karaktärernas perspektiv utifrån vad de gör t.ex. pojken hoppar, grodan simmar. Eller 

återberättning med citat vad karaktärerna säger t.ex. ”låt bli min groda”. 

 

2 poäng gavs till eleven när den kunde ge ett minimum av 15 gånger återberättning under ett 

lektionspass om t.ex. baslinje A1 eller A2 på 15 min eller intervention B & C på 20 min av 

karaktärernas perspektiv utifrån vad de gör t.ex. pojken hoppar, grodan simmar.  Eller återberättning 

med citat vad karaktärerna säger t.ex. ”låt bli min groda”. 
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1 poäng gavs till eleven för varje användande av mentala perspektiv utifrån kategorierna: önskan, 

uppfattningar/perception, känslo-beteende, känslor eller kognition, med korrekt referering eller 

hänsyftande till karaktären under sammanlagt ett lektionspass om t.ex. baslinje A1 eller A2 på 15 min 

eller intervention B & C på 20 min. T.ex. Måns var arg i matsalen. Lisa skrek.   

7.3 Mentala kausala samband – 

poängskala/lektionspass 

Mentala kausala 

samband 

Poängskala 

1 poäng För varje användande av ett mentalt kausalt samband i återberättandet utifrån 

karaktärens perspektiv. 

T.ex. Hon grät för att handen gjorde ont för att/när/eftersom/så att/därför/därför 

att 

3 poäng För varje användande av ett multipelt mentalt kausalt samband. Mentalt kausalt 

samband i flera led i en bildserie. T.ex. Grodan blir rädd för att pojken skall 

fånga honom. Grodan blir förvånad sen när pojken snubblar. 

Tabell 3: Mentala kausala samband – poängskala datainsamlingsmetod utifrån Petersen et al. (2014) s.83 & Diehl et al. 

(2006) s.89-92. 

 

1 poäng gavs till eleven för varje användande av mentalt kausalt samband i återberättandet utifrån 

karaktärens perspektiv, under sammanlagt ett lektionspass om t.ex. baslinje A1 eller A2 på 15min eller 

intervention B & C på 20min. T.ex. Grodan kände sig ledsen för att han blev lämnad ensam i skogen.     

 

Vi tittade enbart på mentala kausala samband och uteslöt logiska kausala samband som gjordes i 

elevernas återberättning i hur mentala tillstånd från karaktärerna kunde koppla ihop olika skeenden 

och teman utifrån berättelsen. T.ex. räknade vi inte in logiska återberättningar som: ”Pojken lämnade 

fotavtryck för att skorna var fulla av lera”. Följande exempel av konjunktioner som vi använde för att 

titta på mentala kausala samband av olika händelser och perspektiv var: För att, så att, när, eftersom, 

därför, därför att. 

3 poäng gavs till eleven för varje användande av multipelt mentalt kausalt samband i återberättandet 

utifrån karaktärens/karaktärernas perspektiv under sammanlagt ett lektionspass om t.ex. baslinje A1 

eller A2 på 15min eller intervention B & C på 20min t.ex. grodan blir rädd för att pojken skall fånga 

honom. Grodan blir förvånad sen när pojken snubblar.  
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8. Genomförande 
Valet av berättelser för första baslinjen A1 använde vi ”A frog, a boy 

and a dog” (Mercer Mayer 1969) och andra baslinjen A2 använde vi 

“Frog on his own” (Mercer Mayer 1973). Vi valde dessa berättelser för 

att de har använts i tidigare narrativa studier för elever med 

utvecklingsstörning och autism (Diehl et al., 2006; Tager-Flusberg, 

1992,1995; Tager-Flusberg & Sullivan, 1995; Capps et al., 2000).      

 

Berättelserna består endast av bilder och berättelserna lämpar sig väl 

eftersom de utgår från ett fåtal karaktärer t.ex. en pojke, en hund och en 

groda där det händer mycket i berättelserna utifrån deras perspektiv. 

Berättelserna ger möjlighet för eleven att kunna göra olika 

perspektiveringar så som t.ex. grodan är ledsen, pojken är arg m.m.  

 

Likaså att kunna göra mentala kausala samband över händelser i 

berättelsen t.ex. grodan blev ledsen för att pojken och hunden lämnade 

grodan ensam. Eleverna kunde enbart se bilderna och läraren återberättade berättelsen i bildserie om 3 

bilder/sida. För interventionerna i B och C om sociala berättelserna använde vi Inprint som är ett 

symbol/bildstödsprogram på datorn och Trippelverkstaden som är ett bildstödsprogram på datorn.  

Utifrån Inprint och Trippelverkstaden formade vi egna sociala berättelser för interventionen.  

 

Vi följde Grays rekommendationer att använda bildstöd, korta berättelser med 

enkelt språk som relaterade till situationer eleverna kunde känna igen sig i. Vi 

anpassade berättelserna utifrån ålder, läsförståelse, kognition, språkliga förmåga 

och koncentrationsförmåga för alla 4 eleverna från både grundskolan och 

grundsärskolan.  

 

Vi följde även rekommendationen av social story ratio med 2-5 

deskriptiva/perspektiva meningar på varje direktiv/kontrollmening. Här ville vi 

testa hur frekvensen av olika meningstyper i sociala berättelserna i både 

intervention B och C från Inprint eller Trippelverkstaden gav olika utfall på 

elevens återberättande av perspektiv och mentala kausala samband. För Inprint-

berättelserna var det en social story ratio av 2 deskriptiva/perspektiva meningar 

på varje direktiv/kontrollmening.  

 

För sociala berättelserna från Trippelverkstaden var det en social story ratio av 3-

4 deskriptiva/perspektiva meningar på varje direktiv/kontrollmening.  

Under hela interventionsstudien med alla faser (ABAC) fick eleven sitta enskilt med läraren i 

trygg undervisningsmiljö. De hjälpmedel eleven fick tillgång till var uppläsning av 

berättelsen, tidshjälpmedel så som timetimer eller timstock samt bildstöd från berättelserna. 

Varje lektionspass under hela studien ljudinspelades för transkribering.   

Alla eleverna har följt exakt samma manual med samma berättelser, kontrollfrågor, fysiska- och 

verbala promptningar under hela interventionsstudien. 

 

Figur 3: Exempel på en del av social 

berättelse från symbol/bildstödsprogrammet 

Inprint i intervention B. 

Figur 4: Exempel på social berättelse från 

Trippelverkstaden intervention C. 
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8.1 Första baslinjen A1 lektion 1-3 3lektionspass 

A1 varade 15 min/lektionspass, sammanlagt 45 min/elev, 3 lektionspass.  

Varje elev fick följande instruktion till berättelsen: ”Det här är en berättelse som handlar om en pojke, 

en hund och en groda”. Läraren pekar på första sidan av boken. Läraren säger till eleven: ”Först vill 

jag att du lyssnar på berättelsen till bildserie 1 (3 bilder utan text utifrån ”A boy, a dog and a frog”). 

Läraren berättar sedan berättelsen för bildserie 1. Läraren säger sedan: ”Titta igenom alla bilderna och 

det du har lyssnat till i bildserien och återberätta bildserien från början”.  

    Läraren säger: ”Återberätta så mycket som möjligt utifrån de olika karaktärernas perspektiv i vad de 

känner, tycker, tänker, vill och vad som händer?”.  

    Proceduren återupprepas med fortsatta bildserierna i berättelsen i 15min/pass/elev. Läraren kunde 

använda neutrala promptningar när eleven skall återberätta som ”ja, ok” som bekräftelse på vad som 

händer i bilderna för eleven och ”vad händer sen?” för att hjälpa eleven att komma vidare i berättelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 5: Exempel i bildserie om 3 bilder från Mercer Mayer (1969) ”A frog, a boy and a dog” i första baslinjen A1. 
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8.2 Intervention B lektion 4-7 4lektionspass 

                                   

                                   Inprint                                                          Trippelverkstaden 

    

Figur 6: Exempel på del av social berättelse från bildstödsprogrammen Trippelverkstaden och Inprint i intervention B. 

 

Intervention B med sociala berättelser utgick ifrån att fokusera på de olika karaktärernas känslor, 

mentala tillstånd och perspektivering. Samma introduktion som i A1 att återberätta utifrån 

bildstöd/uppläsning av berättelsen och att berätta utifrån de olika karaktärernas perspektiv gavs i 

intervention B. Skillnaden var att vi använde oss av kontrollfrågor och fysiska/verbala promptningar 

som var specificerade på att hjälpa eleven att kunna ta olika perspektiv utifrån karaktärerna och kunna 

göra mentala kausala samband utifrån de sociala berättelserna.  

 

Till hjälp för de sociala berättelserna hade de tillgång till bildstöd från Inprint och Trippelverkstaden 

samt text i de olika sociala berättelserna. Lektion 4-5 använde vi oss av samma sociala berättelser 

utifrån bildstödsprogrammet Inprint, sammanlagt 3 stycken olika berättelser. Lektion 6-7 använde vi 

oss av samma sociala berättelser utifrån bildstödsprogrammet Trippelverkstaden sammanlagt 4 

stycken olika berättelser. 

Frågetyperna till de olika berättelserna var av karaktären ”Hur kände sig Måns när han inte vill arbeta 

med matte längre?” och ”Varför vill Lisa spela datorspel för sig själv?”. De olika formerna av stöttat 

lärande under interventionen var att läraren hjälpte eleven att gå tillbaka i bildserierna genom att peka 

och prompta på viktiga delar i berättelsen som fokuserade på karaktärernas perspektiv och mentala 

kausala samband. Läraren kunde använda sig av följdfrågor så som hur kände sig, hur tyckte, hur 

tänkte eller hur tror Måns om situationen? Varför kände sig, varför tyckte, varför tänkte eller varför 

tror Måns om situationen?  

Varje lektionstillfälle varade i 20 min/elev. 40 minuter sammanlagt med Inprint och 40 min 

sammanlagt med Trippelverkstaden. Allt som allt varade interventionen 80 min/elev med sammanlagt 

4 lektionspass. 
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8.3 Andra baslinjen A2 lektion 8-10 3lektionspass 

A1 och A2 utformades på samma sätt och procedur av återberättning av berättelsernas bildserier och 

lärarens textuppläsning, introduktion av uppgiften samt neutrala promptningar med att vi använde 

samma form av serie av Mercer Mayers berättelse av grodan i nya situationer. 

I A2 utgick vi ifrån ”A frog on his own” med återberättning av bildserier utan text och uppläsning av 

berättelsen om 3bilder utifrån ”A frog on his own”. A2 varade 15min, sammanlagt 45min/elev, 

3lektionspass. Under eftertestet använde vi samma berättelse ”A frog on his own” under lektionspass 

8-10 sammanlagt 3lektionspass.  

 

På samma sätt här använde vi A2 för att se olika spill-over effekter av intervention B och om eleverna 

hade blivit mer erfarna och förtrogna utifrån introduktionen till uppgiften att kunna återberätta ur olika 

perspektiv och kunna göra mentala kausala samband när de återberättade berättelsen. 

 

8.4 Intervention C lektion 11-13 3lektionspass 

Intervention C utgick vi från nya sociala berättelser, utifrån de tre tidigare huvudkaraktärerna i 

intervention B (Måns, Lisa & Per) i olika situationer. Vi använde oss utav båda bildstödsprogrammen 

av Inprint och från Trippelverkstaden. T.ex. Måns på utflykt och Lisa på fritids. Men med den stora 

skillnaden att vi tog bort kontrollfrågor och fysiska/verbala promptningar som användes i intervention 

B. Detta för att jämföra med vilken av de olika interventionerna eller jämförelse av de två olika 

baslinjerna A1 & A2 gav störst effekt eller olika spill-over effekter. Lektion 11 använde vi oss av 3 

sociala berättelser utifrån bildstödsprogrammet Inprint.  

 

Lektion 12 använde vi oss av 4 sociala berättelser utifrån bildstödsprogrammet Trippelverkstaden. 

Sista lektionspasset lektion 13 använde vi oss av 2 sociala berättelser från Inprint och 2 sociala 

berättelser utifrån Trippelverkstaden.      Lektionspassen i intervention C varade i15min/elev/pass i 

sammanlagt 45min/elev, sammanlagt 3pass. 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 7: Exempel i bildserie om 3 bilder från Mercer Mayer ”A frog on his own” (1973) som användes i A2. 
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Trippelverkstaden 

 

 

   Figur 8: Exempel på del av social berättelse Inprint och Trippelverkstaden från intervention C. 

8.5 Trovärdighet 

Ett mått för att bedöma trovärdighet av vår studie, är bland annat hur vi följt implementeringen på 

samma sätt av single case-studiens alla olika delar. 

I studien använde vi samma procedur i A1 och A2 med samma berättelser av i A1 med ”A frog, a boy 

and a dog” och i A2 ”A frog on his own”. Vi använde samma introduktion som finns beskrivet i 

genomförandet av första baslinjen A1. I A1 och A2 hade vi bildserier i bilder om 3, vi läste upp 

berättelsen som eleverna sen fick i uppgift att återberätta med stöd av bilderna.  

     

I intervention B med Inprint läste vi varje del för sig som eleven sedan fick kontrollfrågor på och 

samma sätt med verbala/fysiska promptningar för att stötta eleven i perspektiveringar och mentala 

kausala samband t.ex. Per på idrott på fyra delar läste vi del ett och sedan med hjälp av kontrollfrågor 

och verbala/fysiska promptningar, samma procedur med de resterande delarna för sociala berättelserna 

från Inprint. Med Trippelverkstaden som var på en sida läste vi hela berättelsen och sedan fick de 

återberätta med hjälp av kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar och bildstöd.  
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Alla eleverna fick samma sociala berättelser av Inprint och Trippelverkstaden under intervention B.  

Under intervention C användes samma sociala berättelser för alla eleverna med samma introduktion 

som finns beskrivet i kapitlet om genomförande i första baslinjen A1. Med Inprint efter varje delserie 

t.ex. Måns på utflykt del ett osv. För Trippelverkstaden efter hela berättelsen på 1sida. 

Under intervention C tog vi bort kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar. Tidslängden var 

densamma för alla eleverna under alla faserna av studien t.ex. 15 minuter/pass i A1 och A2, 

intervention B 20 minuter/pass och intervention C 15minuter/pass.   

     

Alla eleverna fick sitta enskilt tillsammans med en lärare under alla lektionspassen i studien. Alla 

eleverna kunde fullfölja alla de 13 lektionspassen av hela studien utan större avbrott t.ex. avslutade 

innan ca 15 eller 20 minuter gått för lektionspass. Tidsspannet var i stort sett två månader med tre 

lektionspass/vecka. 

8.6 Validitet 

Frågan man kan ställa sig är hur väl användandet av sociala berättelser är ett bra mätverktyg på hur 

eleverna gör olika perspektiveringar och mentala kausala samband i jämförelse med andra berättelser. 

Vi har följt Grays rekommendationer av att sociala berättelser lämpar sig bäst för barn/elever med 

AST och lindrig utvecklingsstörning. Vi har följt rekommendationerna och använt oss av enkelt språk, 

korta sociala berättelser, bildstöd samt situationer/händelser som eleverna är bekanta med.  

Vi följde även rekommendationen av social story ratio med att på varje direktiv-

/bekräftande/avslutande mening skall det gå 2-5 deskriptiva/perspektiva meningar i sociala berättelsen.   

 

I jämförelse använde vi oss av ”A frog, a boy and a dog” och ”A frog on his own” eftersom 

berättelserna är kortare berättelser med enkelt språk, bildstöd samt situationer/händelser som eleverna 

är bekanta med. I vår studie har vi inte använt oss av någon kontrollgrupp för att jämföra våra resultat 

med t.ex. en grupp med liknande ålder, kognitiva, språkliga och kommunikativa nivå t.ex. barn med 

normal utveckling eller Downs syndrom. Vi har däremot utgått ifrån tidigare studiers resultat som 

använt sig utav olika kontrollgrupper t.ex. när de testade olika elever med normal utveckling, AST och 

utvecklingsstörning i förmågan att kunna återberätta perspektiv och mentala kausala samband.  

     

Vi har inte använt oss av några standardiserade tester för att bedöma våra elevers kognitiva- språkliga- 

eller kommunikativa förmågor för att gruppera dem utifrån dessa kategorier. Av de deltagare vi valt är 

att de har diagnosen AST och lindrig utvecklingsstörning. Vi är väl medvetna om att inom dessa 

diagnoser finns stor variation i olika kognitiva-, språkliga-, kommunikativa färdigheter och förmågor. 

Vi anpassade uppgiften till att vi läste upp berättelserna, använde bildstöd och gav inga poäng vid 

direkta uppläsningar från texterna i återberättningarna från eleverna.   

8.7 Reliabilitet 

Utifrån kravet på reliabilitet i de olika delarnas förhållande till beroendevariabeln (ABAC) i single 

case-studien matchade vi antalet mentala perspektiv och mentala kausala samband. Matchningen 

gjorde vi i syfte att de olika berättelserna i studien innehållsmässigt skulle likna varandra i så hög grad 

som möjligt i antalet mentala perspektiv och mentala kausala samband.   

    

 För vidare information antalet meningar med perspektiv och mentala kausala samband och om exakta 

meningstyper av mentala perspektiv och mentala kausala samband, se bilaga 1. Där har vi även lagt till 
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förekomsten av logiska kausala samband av olika meningar med olika konjunktioner t.ex. ”När pojken 

kom upp till ytan var han ansikte mot ansikte med grodan. Pojken hade hinken på huvudet.”  

Till skillnad från samma mening fast mentalt kausalt samband:  

”När pojken kom upp till ytan tittade pojken mot grodan och grodan log mot pojken. Pojken hade hinken på 

huvudet.”  

 

I vår poängräkning har vi inte poängsatt olika logiska kausala samband i elevernas återberättningar.   

För att få så hög grad som möjligt av experimentell kontroll har vi gemensamt gått igenom 

datamaterialet när vi poängsatte olika perspektiveringar och mentala kausala samband för eleverna och 

för att se om våra bedömningar överensstämde i poängsättningen (Manolitsi & Botting, 2011). 

I poängsättningen för perspektiv och mentala kausala samband har vi tagit hjälp av tidigare forskning 

för vår datainsamlingsmetod (Diehl et al., 2006; García-Pérez et al., 2008; Dodd et al., 2011; Petersen 

et al., 2014).  

     

Single case-studier baseras i stort på tolkning av data för att se nivån, trender och variation i utförande 

under baslinjen och interventionen. I detta har vi tagit stöd av statistisk tolkning och analys med hjälp 

av procentandelar av PND och PIB(se sida 23 för mera information om PND & PIB) för att mäta 

effekterna av interventionen. Kritiken av single-subject-studier har varit att tolkningen av data är 

beroende på subjektiva bedömningar och forskarens roll som påverkar interventionen eller 

försökspersonen (Petersen et al., 2014).  

8.8 Forskningsetiska principer 

Vi har följt Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer med hänsyn till den form av undersökning vi valt att göra 

på grundskola och grundsärskola för elever med särskilda behov. I denna studie skickade vi ut ett 

missivbrev till berörda elevers föräldrar (se bilaga 2). Brevet innehöll information om studiens syfte, 

konfidentialitet, frivilligt deltagande för eleven samt att informationen avidentifieras och endast 

kommer användas i den här specifika studien.  

     

Vi informerade om möjligheten att avbryta elevens medverkan när som helst under pågående studie 

samt att allt material skulle förstöras efter avslutad studie. På så vis har vi följt Vetenskapsrådet 

huvudkrav vid forskning och insamlande av datamaterial, d.v.s.: 

 

 Samtyckekrav (frivilligt att delta i studien) 

 Informationskrav (syftet med studien har informerats) 

 Konfidentialitetskrav (inga medverkande i studien kan identifieras) 

 Nyttjandekrav (inspelat material/ förstörs efter avslutad studie), 

    

 I vår studie har vi beaktat etiska principer inom vår intervention för att det handlar om barn med 

särskilda behov och stöd. Det vi ville undersöka var olika kognitiva-, språkliga- och kommunikativa 

förmågor och färdigheter och inte beteendeförändringar hos barnet. Under hela studien och 

interventionen tog vi i beaktande av att anpassa utifrån elevens situation och frivillighet att delta under 

lektionspassen. 
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9. Resultat 

9.1 Elev A baslinje A1 perspektivering  

Utifrån resultat på elev A kunde vi se en trend på att ligga mellan 9-8 poäng på baslinje A1. 

Eleven hade svårigheter att återberätta berättelsen med hänvisningar till karaktärernas mentala tillstånd 

och perspektiv, med att snarare fokusera på att beskriva vad karaktärerna gjorde eller hände i 

berättelserna.  

 

 
Diagram 1: Perspektivering elev A 

 

Elev A procentandel av PND och PIB perspektivering 

PND A1-B 28 % PND A2-C 45 % PIB 466 % 

 

Följande citat tjänar som exempel på de flesta återberättningar elev A gjorde under A1:  

”Okey så här var det, att en pojke gick i skogen med sin hund, och då sprang hunden iväg, nej den stannade och 

då klättrade killen upp i ett träd, och sen gick dom till ett trädstam och där… gick pojken på vattnet och hunden 

gick på trädet.” 

 

I de flesta återberättningarna i lektion 1-3 för elev A blev återberättningarna fragmentariska och 

uppdelade utan sammanbindning samt svårigheter att göra korrekta refereringar av karaktärernas 

mentala perspektiv med flertalet konjunktioner av ”och då” och ”sen”. I återberättningarna utifrån de 

olika perspektiven av grodan, pojken och hunden uppvisade elev A svårigheter i att ge korrekt 

återgivning av ur vems perspektiv av olika mentala tillstånd eller händelser. Ett exempel är ifrån 

bildserien där pojken ramlat ner i vattnet där pojken tittar mot grodan och försöker fånga grodan. I 

återberättelsen från elev A om händelsen beskriver han:  

”De sprang och sen ramla dom och sen tittar han och groda öga mot öga sen försökte han ta groda och sen 

hoppa han”  
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I återberättningarna blev det svårt för elev A att byta olika perspektiv och anpassa återberättningen för 

lyssnaren över vem det är som gör vad t.ex. om det är pojken eller hunden som ramlade, vem som 

tittar på grodan eller försöker fånga grodan. Under lektion 1-3 gjorde elev A sammanlagt 13 mentala 

perspektiveringar var det en variation av olika perspektiv i återberättningarna av: 3 önskan, 

2uppfattningar/perception, 0 känslo-beteende, 6 känslor, 2 kognition 

9.2 Elev A intervention B perspektivering 

Under intervention B kan man se en återgång i poängen under lektion 4 & 5 av nedstigande trend i 

poängen på 8 och 7 poäng då sociala berättelserna med Inprint tillsammans med kontrollfrågor och 

verbala/fysiska promptningar introducerades. Av de perspektiveringar elev A gjorde under lektion 4 & 

5 på sammanlagt 7 mentala perspektiveringar var det 1 önskan, 2 uppfattningar/perception, 0 känslo-

beteende, 4 känslor, 0 kognition. 

     

De kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar vi tog hjälp utav för att koppla till karaktärernas 

olika perspektiv och mentala kausala samband gav inga direkta effekter. 

Följande exempel från lektion 4 i kontrollfråga utifrån ”Varför måste Lisa äta frukt på 

eftermiddagen?” var för att utifrån sociala berättelsen skulle Lisa bli trött, arg och skrika samt att hon 

behövde frukten för att orka skolan på eftermiddagen. 

Elev A:s svar illustrerar svårigheten i att sätta sig in i Lisas perspektiv: 

”Fastän att man inte gillar maten, man är inte tvungen men eh, man äter den där för att man ska orka höra på 

vad fröken säger på lektionerna… fast man inte gillar maten är det bra att äta, då är man inte lika trött.”   

 

Även om det är en korrekt återgivning av att man kan bli trött och inte orkar med lektionerna hade elev 

A svårigheter att relatera det utifrån Lisas perspektiv.Ett annat exempel är ifrån lektion 5 om ”Måns på 

rast” är att utifrån berättelsen så tycker Måns det är svårt att knäppa jackan och om han inte får hjälp 

snabbt så blir han arg och vill inte gå ut på rast. På kontrollfrågan ”Varför vill Måns ha hjälp med 

jackan först?” svarade elev A: ”Det kanske är svårt att knäppa upp eller göra så här…” 

 

En förklaring till de låga resultaten elev A uppvisade var att återberättningarna var fragmentariska och 

flertalet utan sammanhang. Dessutom att elev A knappt använde sig utav de olika 

symbolbilderna/bildstöden som mentala representationer för t.ex. arg, skriker, tänker, eller är trött som 

förekom i sociala berättelserna för Inprint. De låga resultaten på Inprint förklarar att PND-värdet låg 

på 28 % då värdet för lektion fem (7 poäng) låg under högsta poängen på 9 poäng från A1.  

 

För lektion 6 & 7 utifrån tabellen ser man en märkbar ökande trend på 20 och 19 poäng då 

Trippelverkstaden introducerades tillsammans med kontrollfrågorna och verbala/fysiska promptningar.      

Variationen av de olika perspektiv elev A gör under lektion 6 & 7 ökar, med främst förekomst av 

känslor, önskan och uppfattningar/perception. 

 

Av sammanlagt 31 mentala perspektiveringar var det 8 önskan, 8 uppfattningar/perception, 1 känslo-

beteende, 12 känslor, 2 kognition. En tänkbar förklaring är att elev A är mer van och förtrogen av 

denna form av berättelse som finns i Trippelverkstaden jämfört med Inprint. Det är också under 

intervention B och C med Trippelverkstaden som elev A gör de högsta poängen i mentala kausala 

samband, som vi kommer till senare. Inprint kan upplevas som fragmentarisk och svårtolkad med 

uppradandet av olika symbol/bildstöd för olika ord samt uttryck om man inte varit van med detta 

bildstöd.  
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Inprint är främst till för de som inte kan läsa och skall vara till stöd för det som står eller läses upp i 

berättelsen eller instruktionen för eleven. Trippelverkstaden kunde vara till fördel för elev A i.om. att 

hela berättelsen presenterades på en sida och kunde ta större hjälp av bilderna och händelser ifrån 

sociala berättelserna och göra mer korrekta perspektiveringar utifrån karaktärerna Måns, Lisa och Per.  

 

Exempelvis ifrån lektion 7 kunde elev A göra en mer korrekt referering utifrån Lisas perspektiv i 

sociala berättelsen om ”Lisa och tjejgänget” där Lisa känner sig utanför när hon inte får vara med 

tjejgänget och skulle kunna spela fotboll med killarna istället. Kontrollfråga: ”Hur känner sig Lisa när 

inte hon får vara med tjejgänget?” Elev A: ”Utanför och mobbad, Lisa kan istället vara med på fotboll, att 

hon spelar och så och vara med istället för att vara utanför, då kan hon fråga, jag är klar.” 

9.3 Elev A baslinje A2 perspektivering 

I A2 under lektion 8 & 9 kan man utifrån tabellen se en något nedåtgående trend i poängen av lektion 

8 & 9 för att sedan öka markant i lektion 10 på 24 poäng. Däremot är det en märkbar ”spill over” 

effekt att elev A blivit mer förtrogen i uppgiften och karaktärerna i samma berättelse med grodan som 

huvudkaraktärer och att kunna göra perspektiveringar jämfört med A1 på 9-8 poäng till 15-24 poäng i 

A2. En annan ”spill over” effekt är att Elev A får en mer ökad variation i återberättningarna av de 

olika perspektiven av de totalt 45 mentala perspektiveringar bestod de utav: 3 önskan, 14 

uppfattningar/perception, 8 känslo-beteende, 12 känslor, 8 kognition. Resultaten visar här att elev A 

har en ganska stor spridning med utifrån de olika perspektiven och en markant ökning av 8 mentala 

perspektiv utifrån kognition. Elev A kunde vid flertalet tillfällen sätta sig in i hur grodan tänkte, visste 

eller undrade kring olika saker i återberättningarna utifrån ”a frog on his own”. 

     

Exempelvis från lektion 10 ur bildserien där grodan var nyfiken och ville hoppa upp i barnvagnen och 

ta mjölk ur nappflaskan från bebisen återberättar eleven: 

”Mamman läste en serietidning och sen så….mötte han bebisen, bebisen blev förvånad och sen matade hon 

grodan som tänkte så här: ”Jag ska inte säga någonting” och sen kom katten som sprang upp till korgen och 

bebisen blev ledsen och sen blev mamman chockad” 

 

Utifrån exemplet ovan har elev A också blivit mer säkrare på att skifta mellan olika perspektiv i vad de 

olika karaktärerna gör eller mentala tillstånd i en bildserie med många olika karaktärer. Detta till 

skillnad från A1 då elev A hade svårigheter med korrekt återgivning av ur vems perspektiv av olika 

mentala tillstånd eller händelser. 

9.4 Elev A intervention C 

Trenden för intervention C liknar de tidigare introduktionerna av intervention B och även A2 att 

poängen är nedåtgående till en början och sedan ökar emot slutet. Poängen ligger på 12 poäng för 

lektion 11 och sedan stiger till 20-21 poäng för lektion 12-13. Däremot hade inte intervention C lika 

stor effekt jämfört med intervention B i.om. PND-värdet låg på 45 % (A2-C) eftersom alla poängen 

från intervention C låg under det högsta värdet ifrån A2 på 24 poäng. 

     

Samma mönster uppvisades också på de lägre poängen för lektion 11 med sociala berättelser från 

Inprint utan kontrollfrågor eller verbala/fysiska promptningar. Under lektion 11 kunde elev A göra ett 

flertal perspektiveringar men var generella och specificerade inte till ur vems perspektiv eller mentala 

tillstånd. Återberättningarna var också fragmentariska och elev A fastnade i olika detaljer och gav 

kommentarer som inte relaterade direkt till berättelsen.  
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Ett exempel var att återberätta utifrån ”Måns på utflykt” att Måns skulle på utflykt och att han inte 

hittade sina pannkakor: Elev A återberättar:  

”Måns ska på utflykt med klassen, det är smartare att kissa innan man åker då blir man inte kissnödig så mycket, 

då behöver man inte gå och stanna… Matsäcken, ja det blev pannkaka.” 

     

För lektion 12 & 13 ökar poängen till 20-21 poäng, till stor del beroende av introduktionen av 

Trippelverkstaden. Trots att vi i lektion 13 blandade de sociala berättelserna med hälften Inprint och 

Trippelverkstaden var de flesta poängen ifrån Trippelverkstaden. I lektion 13 av totalt 17 mentala 

perspektiveringar var 12 mentala perspektiveringar från Trippelverkstaden. 

     

Av lektion 12 & 13 med de högsta poängen i intervention C bestod totalt 33 mentala perspektiv utav: 7 

önskan, 1 uppfattningar/perception, 2 känslo-beteende, 18 känslor, 5 kognition. Trots de höga poängen 

på känslor på 18 poäng så har även elev A ett relativt hög perspektivering av kognition på 5 poäng. 

Elevs A relativt höga PIB värde på 466 % visar att interventionerna hade märkbar positiv effekt trots 

olika ”spill over” effekter från interventionerna i förmågan att kunna göra perspektiveringar, speciellt 

utifrån sociala berättelserna utifrån Trippelverkstaden. 

9.5 Elev A mentala kausala samband  

 
Diagram 2: Mentala kausala samband elev A 

Elev A procentandel av PND och PIB mentala kausala samband 

PND A1-B 0 % PND A2-C 0 % PIB 400 % 

 

Resultatet för elev A:s mentala kausala samband låg konstant relativt lågt under baslinjerna (A1 & 

A2), med skillnad att den ökade något under intervention B & C. Trots värdena på PND på både A1-B 

och A2-C var på 0 %, är det svårt att visa på att interventionerna hade märkbart hög positiv effekt, 

även med ett PIB på 400 %.  

     

Däremot kan man se att de flesta poängen elev A gör av mentala kausala sambanden och multipla 

kausala sambanden är ifrån sociala berättelser med Trippelverkstaden. Exempelvis de högsta poängen 

på interventionerna, med lektion 7 på 6 poäng och lektion 12 på 10 poäng kom från Trippelverkstaden. 
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Av alla de multipla kausala samband elev A fick poäng på under studien, totalt 6st, var 5st ifrån 

Trippelverkstaden och en var ifrån A2 med berättelsen om ”Frog on his own”.  

     

Exempel på multipla kausala samband elev A gör ifrån Trippelverkstaden under Intervention B & C: 

”Per i ledet” (intervention B lektion 7) Kontrollfråga: Varför knuffar Per de andra eleverna tror du?  

Svar: ”Därför att kanske han råkar stå före och då han kanske vill gå någonstans och då han kanske råkar putta 

någon och den råkar ramla och den som ramlar är ledsen.” 

 

”Måns och läxan” (Intervention C lektion 12) I återberättningen om en situation där Måns glömt sin 

läxa som han blir ledsen och arg över: 

Svar: ”Då blir han irriterande för att han inte läser den och han har glömt läxan och vilken tur att fröken har en 

extra bok och då kan han läsa och då blev alla glada.”  

 

”Per i bussen” (Intervention C Lektion 13) 

Om en situation där Per blir arg och skriker för att hans favoritplats i bussen är upptagen: 

Svar: ”Då blir han arg för stolarna i bussen räckte inte till han och då hjälpte busschauffören han och då blev 

han glad igen.” 

9.6 Elev B baslinje A1 perspektivering 

 
Diagram 3: Perspektivering elev B 

Elev B procentantal av PND & PIB perspektivering 

PND A1 60 % PND A2-C 100 % PIB 116 % 

 

Utifrån resultat i diagrammet kunde vi se en minskande trend i A1 från att gått från 13poäng i lektion 

1 till 9 poäng i lektion 2 & 3. I de sammanlagda perspektiveringarna av lektion 1-3 på totalt 19 

mentala perspektiveringar bestod av 2 önskan, 7 uppfattningar/perception, 1 känslo-beteende, 4 

känslor, 5 kognition.  
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Elev B hade svårigheter i att göra korrekta perspektiveringar ur vems perspektiv och mentala tillstånd 

som var till stora delar fragmentariska och att elev B fastnade i olika detaljer och gav kommentarer 

som inte relaterade direkt till berättelsen. Ett exempel som illustrerar detta är ifrån lektion 2 i en 

bildserie när grodan lämnas ensam kvar i skogen och är ledsen: 

Elev B: ”Hunden och pojken gick bort… hem… de gick hem… vad ska jag säga? Det där ser ut som en pizza 

(näckrosbladet)… grodan stirrar och pojken och hunden lämnar fot-tryck på vägen… tjoho, truten, truten…” 

 

Ett annat exempel vid återgivningarna av vad de olika karaktärerna gjorde och perspektiv, hade elev B 

svårigheter att hänvisa till om det var t.ex. pojken, hunden eller grodan. Exemplet är ifrån lektion 3 i 

bildserie där pojken landar i vattnet och tittar på grodan och då pojken försöker fånga grodan som 

hoppar bort:  

Elev B: ”Pojken hamnade i sjön, upp och ner och det gjorde hunden med… de skvätte på grodan och sen kolla 

de på varandra nej, inte hunden och pojken men sen… sen… när de skulle fånga grodan… han hade hinken på 

sitt huvud, när han skulle fånga grodan då hoppade han bort… tagning!” 

9.7 Elev B Intervention B perspektivering 

I intervention B kan man utifrån resultatet se att interventionen inte hade en större märkbar effekt trots 

en ökning från lektion 6 på 9 poäng till lektion 7 på 16 poäng. Elev B:s höga PND-värde på 60 % var 

eftersom de flesta poängvärdena från intervention B låg under det högsta värdet i A1 på 13 poäng.  

För lektion 4 & 5 med kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar till sociala berättelserna på 

Inprint gjorde elev B totalt 8 mentala perspektiveringar bestående utav 1 önskan, 1 

uppfattningar/perception, 4 känslo-beteende, 2 känslor, 0 kognition. 

 

En förklaring till de låga resultaten elev B uppvisade var att återberättningarna var fragmentariska och 

flertalet utan sammanhang. Elev B:s resultat liknar de resultat som elev A hade för intervention B med 

Inprint, att båda använde sig ytterst lite utav symbolbilderna/bildstöden som mentala representationer 

för t.ex. arg, skriker, tänker, eller är trött som förekom i sociala berättelserna i Inprint.  

 

Både elev B och A hade svårigheter i att göra korrekt refereringar till de olika karaktärernas perspektiv 

och mentala tillstånd vid återberättningarna utifrån de sociala berättelserna av Inprint. En förklaring 

kan ha att göra med att båda eleverna inte är vana med denna form av symbolstöd/bildstöd. 

Symbol/bildstödsprogrammet Inprint kan verka förvirrande när de skall ta hjälp av bilderna för att 

göra en mer sammanhängande återberättning. En annan gemensam svårighet var att symbol/bildstöden 

för t.ex. känslor och önskan är en symbol för generell yttring med exempelvis ett ansikte som visar 

yttringen ”arg” och inte relaterad till en bild på t.ex. Måns som är arg.   

     

Följande exempel från lektion 4 med Inprint i sociala berättelsen om ”Måns på rast” kan illustrera 

denna svårighet med att ur vems perspektiv av att referera till de generella yttringarna i Inprint som var 

tillskrivna Måns men där elev B refererar till att handla om att det var de andra eleverna. Elev B skulle 

beskriva att Måns blev arg och skrek för att han inte fick hjälp först med jackan utifrån kontrollfrågan 

”Varför blir de andra eleverna arga på Måns?”  

Svar elev B: ”Det är bara för att … dom skrek och blev arg.” 

 

I Trippelverkstaden blir det mer tydligt med mer fysiska personer t.ex. en bild på en pojke med blå 

tröja som är arg och skall föreställa Måns. När Trippelverkstaden introducerades tillsammans med 

kontrollfrågorna och verbala/fysiska promptningarna ökade elev B:s poäng för perspektiveringar. Med 

lektion 6 på 9 poäng och lektion 7 på 16 poäng. Av de totalt 17 mentala perspektiveringar elev B gör 
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under lektion 6 & 7 bestod av 8 önskan, 1 uppfattningar/perception, 0 känslo-beteende, 7 känslor, 1 

kognition. Återberättningarna från elev B med Trippelverkstaden blir också mer sammanhållna och 

kopplar till berättelsens sammanhang.  

 

Följande exempel kan illustrera detta och är från lektion 7 i sociala berättelsen om ”Per i ledet” som 

knuffar andra i ett led och gör andra irriterade. På kontrollfrågan av ”Varför puttar Per andra i ledet?” 

och ”vad kan Per göra istället?” svarar elev B:  

”Per står och väntar och han tycker det är tråkigt och dom andra sa lägg av för att han putta henne och då var 

det en som ramla och då kan Per istället prata med en vän som vad ska du göra idag?” 

 

Ett annat exempel under samma lektion är från ”Lisa och tjejgänget” på kontrollfrågan ”Hur känner 

sig Lisa när hon inte får vara med i tjejgänget?” och ”vad kan Lisa göra istället?”  

svarar elev B: ”På skolan finns det en tjej som heter Lisa som inte får vara med för de vill vara för sig själva 

för hon känner sig utanför och mobbad men istället kan hon spela fotboll med killarna för det är hon bra på.”  

9.8 Elev B baslinje A2 perspektivering 

I A2 kunde vi se en ojämn trend i poängen, med en viss ”spill over” effekt på att lektion 8 på 18 poäng 

till att sedan sjunka till 9 poäng och öka till 15 poäng under lektion 9 & 10. En mer märkbar effekt för 

lektion 8 & 10 var att elev B:s återberättningar och refereringar till karaktärernas perspektiv och 

mentala tillstånd blev mer sammanhållna. Jämförelsevis under A1 var svårigheten att anpassa 

återberättningarna till lyssnaren och ur vems mentala perspektiv och händelser som finns i berättelsen 

för elev B.  

     

Följande är ett exempel från lektion 8 ur en bildserie från ”Frog on his own” med många olika 

karaktärer som elev B återberättar: 

”Att barnet och grodan kollar på varandra och då var det dags för välling och då när de skulle dricka då såg 

inte mamman, då var det grodan som skulle dricka, då tänkte han: ”att det gör inget för att hon kollar bort, och 

då kan han ta och då ser inte hon”… då gråter bebisen och då hoppar katten upp och försöker ta grodan.” 

 

 

Utav lektion 8-10 återgav elev B sammanlagt 29 mentala perspektiv bestod utav 3 önskan, 14 

uppfattningar/perception, 5 känslo-beteende, 2 känslor, 5 kognition. Däremot kan sägas att Elev B:s 

resultat var ojämn i resultaten utifrån mentala perspektiv, men inga svårigheter att kunna berätta vad 

de olika karaktärerna gör eller använda citat från berättelsen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Bildserie ur”Frog on his own” i A2 
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Exempel är från lektion 9 bildserie ur ”Frog on his own” där bebisen är ledsen och grodan blir rädd för 

katten i vilket elev B återberättar främst vad karaktärerna gör men inga återgivningar av mentala 

perspektiv: 

”Att eh, vagnen åkte ner och då trösta mamman bebisen och då jagar katten grodan och då tog han ett skutt men 

katten lyckades få tag i ett ben.” 

9.9 Elev B intervention C perspektivering 

Elev B:s trend för intervention C liknar ungefär de för elev A. Alltså att högre poäng för sociala 

berättelser med Trippelverkstaden. Däremot hade intervention C högre effekt för elev A än för elev B. 

Elev B PND-värde för A2-C på 100 % var för att alla poängen på intervention C låg under den högsta 

poängen från A2 på 18 poäng. Av de högsta poängen från Intervention C på 15 och 13 poäng från 

lektion 12 & 13 kom från Trippelverkstaden, trots uppdelningen av lika många sociala berättelser från 

Inprint som Trippelverkstaden under lektion 13. Av de sammanlagt 28 mentala perspektiveringar elev 

B gjorde under intervention C, lektion 11-13 kom 18 från Trippelverkstaden och 10 från Inprint.  

 

Av de 10 mentala perspektiven från Inprint bestod de utav 4 önskan, 0 uppfattningar/perception, 3 

känslo-beteende, 3 känslor, 0 kognition. I Trippelverkstaden på totalt 18 mentala perspektiv bestod de 

utav 7 önskan, 0 uppfattningar/perception, 4 känslo-beteende, 4 känslor, 3 kognition. 

Samma mönster från intervention B är att elev B:s återberättningar och ur vems perspektiv blir mer 

sammanhållna med sociala berättelserna från Trippelverkstaden, trots frånvaron av kontrollfrågor och 

verbala/fysiska promptningar i intervention C. 

     

Exempelvis från lektion 12 i sociala berättelsen om ”Måns i lekparken” som skriker och blir arg för att 

han inte får sin favoritgunga, i vilket elev B återberättar: 

”Måns är i parken och det finns en gunga han gillar mest, och han, den är alltid upptagen och han sa: ”Dumma 

ungar” och då frågade han personal och dom sa han får gunga om tio minuter.” 

 

Liknande mönster av sammanhållning i återberättningen och ur vems perspektiv återberättar elev B 

om ”Per i bussen” som skriker för att han inte får sin favoritplats i bussen och där chauffören hjälper 

honom: 

”Per skulle åka buss och då pratade han före med han och Per i bussen, åker Per själv? Då blev han arg för det 

inte finns en plats, då sa de andra: ”Snälla tysta!” Per skriker, säger, busschauffören säger: ”Här kan du 

sitta”…….”Gud vad snällt, jippie säger en i bussen”.  Han har slutat skrika.” 

 

Sammanlagt kunde vi se att båda interventionerna B & C hade relativt låg eller liten effekt med ett 

PIB-värde på 116 %. Trots olika ”spill-over” effekter från intervention B på att elev B blev mer 

förtrogen och van vid uppgiften att återberätta ur olika perspektiv t.ex. hur de känner, tycker eller 

önskar. Det som vägde upp var de högre poängen ifrån Trippelverkstaden, men som sänkte PIB-värdet 

var de allt högre poängen i A2 jämfört med A1 och interventionerna B & C. 
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9.10 Elev B mentala kausala samband 

 
Diagram 4: Mentala kausala samband elev B 

Elev B procentandel av PND och PIB mentala kausala samband 

PND A1-B 0 % PND A2-C 0 % PIB 16 % 

 

Resultatet för elev B:s mentala kausala samband låg konstant relativt låg med 0-1 poäng under hela 

studien. Trots värdena på PND på både A1-B och A2-C var på 0 % var för att poängvärdena låg jämt 

med det högsta värdet på 1 poäng i både A1 och A2 med interventionerna B & C. PIB-värdet på 16 % 

visar att interventionerna med sociala berättelser hade knappt någon effekt på elev B:s mentala kausala 

samband i återberättningarna. 

 

Sammantaget hade elev B svårigheter att koppla olika mentala kausala samband i återberättningarna 

trots olika kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningarna i intervention B. Vi märkte ingen ”spill 

over” effekt av att denna färdighet/förmåga fortsatte in till A2 eller intervention C. Elev B använde 

ytterst få återberättningar av att koppla samman olika händelser utifrån mentala perspektiv eller 

konjunktioner av för att, så att, därför i t.ex. hur de kände sig, tyckte eller tänkte.  

 

Vid de återgivningarna av mentala kausala samband i interventionerna var det främst utifrån önskan 

och känslor exempelvis: 

Intervention B lektion 4 Inprint (önskan): 

”… för att han måste vänta… alla kan inte få hjälp på en gång.” 

Intervention C lektion 13 Trippelverkstaden (känsla): 

”Då blev han arg för det inte finns en plats” 

Intervention C lektion 11 Trippelverkstaden (känsla): 

”Per blev stressad och då skrek han… så att ingen kunde skriva 
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9.11 Elev C baslinje A1 perspektivering 

 
Diagram 5: Perspektivering elev C 

Elev C procentantal av PND & PIB perspektivering 

PND A1-B 0 % PND A2-C 60 % PIB 683 % 

 

Resultatet visar en ökande trend i elev C perspektivering från att ha gått från 4 poäng i lektionspass 1 

& 2 till lektion 3 på 7 poäng. Av lektion 1 & 2 kunde elev C inte ge någon korrekt perspektivering 

utifrån karaktärernas mentala tillstånd. I återberättningarna om ”a frog, a boy and a dog” i A1 kunde vi 

se att elev C hade svårigheter att ge korrekta refereringar till karaktärernas mentala tillstånd.  

Eleven gissade till sig olika mentala tillstånd och var speciellt svårt att ge korrekt återgivning om det 

t.ex. var hunden eller pojken som tittade på grodan eller återgivning av perspektiv som inte relaterar 

till händelserna i berättelsen.  

 

Följande exempel kan ge en bild utav svårigheten: ”Han kollar på grodan. Han känner på hundens 

svans och han sitter på en trädgren”. I den sista meningen av ”Han känner på hundens svans” 

relaterade inte till vad som händer i berättelsen. I återberättningarna utifrån de olika perspektiven av 

grodan, pojken och hunden uppvisade elev C svårigheter i att ge korrekt återgivning av ur vems 

perspektiv av olika mentala tillstånd eller händelser.  

     

Däremot visade elev C mindre svårigheter av vad de olika karaktärerna gör i berättelsen t.ex. grodan 

simmar, pojken trillade. Vid återgivningarna av vad de olika karaktärerna gjorde och perspektiv var 

det främst utifrån grodan och pojken. I sista lektionspasset kunde elev C ge tre korrekta 

perspektiveringar från karaktärernas mentala tillstånd:  

”pojken kollade på grodan, grodan kollade på dom, pojken gick där, han kollade i trädet”.  

I de här fallen var det främst perspektiveringar utifrån uppfattningar/perception av att grodan eller 

pojken kollar (tittar). 
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9.12 Elev C intervention B perspektivering 

I lektion 4 & 5 kunde vi se en ökande trend av poängen av perspektiveringar i introduktionen av 

sociala berättelser med Inprint tillsammans med kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar. 

I resultaten kan man se att de förstärkningarna tillsammans med de bildstöd av olika mentala tillstånd 

och perspektiv som förekom i Inprint var till stor hjälp för elev C. I flertalet fall med kontrollfrågorna 

av hur och varför de olika karaktärerna kände sig, pekade elev C på symbolbilderna för de olika 

mentala tillstånden t.ex. ”… han var arg” eller ”… han funderade”.  Under lektion 4 kunde Elev C 

göra 9 mentala perspektiveringar och lektion 5, 17mentala perspektiveringar.   

    

 I de fall av mentala perspektiveringar elev C gjorde kunde vi se en tydlig trend till refereringar av 

bildstöden i de sociala berättelserna för karaktärernas mentala tillstånd. Variationen av de olika 

refereringarna till karaktärernas olika mentala tillstånd och perspektiv blev större i lektion 4 & 5. I 

lektion 4 bestod de flesta refereringarna av perspektiv till känslor av arg, ledsen, glad. I lektion 5 

ökade variationen av refereringarna till önskningar, känslor och kognition. I form av önskningar: ”han 

kanske tycker det är roligt, dom vill snacka med varandra” eller kognition ”han funderar”. 

Sammanlagt av de mentala perspektiven i lektion 4 bestod 2 av önskningar och 7 utav känslor.  

    

 Lektion 5 bestod mentala perspektiven av 3 önskningar, 1 uppfattningar/perception, 3 känslo-

beteende, 9 känslor och 1 kognition. En tolkning är att de höga poängtalen på känslor och känslo-

beteende var att bildsymbolerna för dessa perspektiv var lättare att känna igen i bildstöden för eleven i 

återberättningarna utifrån kontrollfrågorna och verbala/fysiska promptningarna.  

    Speciellt efter att i lektion 4 fått större erfarenhet till dessa frågetyper och känna igen de olika 

bildstödssymbolerna med hjälp av de verbala/fysiska promptningarna till lektion 5. 

 

Till stor hjälp var också  att berättelserna bestod av ett fåtal karaktärer t.ex. Lisa, Måns, Per 

tillsammans med antingen fröken eller klasskamrater som fanns med i berättelserna. Det fåtalet 

karaktärer underlättade för elev C av att kunna göra mera korrekta hänvisningar till rätt karaktär 

utifrån deras perspektiv och mentala tillstånd än i jämförelse med första baslinjen A1. 

     

I lektion 6 & 7 med införandet av sociala berättelser från Trippelverkstaden med kontrollfrågor och 

verbala/fysiska promptningar var det en nedåtgående trend i poängen. Gemensamt för resultaten i både 

lektion 6 & 7 var att elev C hade svårigheter att kunna korrekt referera till karaktärernas perspektiv 

och mentala tillstånd än för lektion 5. I alla berättelserna från Trippelverkstaden utifrån karaktärerna 

Måns, Lisa och Per förekom det fler andra karaktärer i berättelsen. En annan var de symbolbildstöd av 

olika perspektiv och mentala tillstånd som förekom i Inprint inte fanns med på samma sätt i 

Trippelverkstaden, vilket kan ge en förklaring till de svårigheter elev C uppvisade. För lektion 6 

förekom sammanlagt 9 mentala perspektiv utifrån 3 önskan, 1 uppfattningar/perception och 5 känslor, 

inga perspektiv utifrån känslo-beteende eller kognition.  

 

För lektion 7 förekom sammanlagt 7 mentala perspektiv utifrån 5 önskan och 2 känslor. 

Intervention B hade stor effekt vid införandet av sociala berättelser, speciellt Inprint tillsammans med 

kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar, i.om. PND värde av 0 % för A1-B. Utifrån diagram 3 

var det inget värde i intervention B som låg under det högsta värdet på 7poäng i A1. 
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9.13 Elev C baslinje A2 perspektivering 

I A2 kunde vi se en relativ återgång till liknande trend/mönster som A1 med en viss spill-over effekt 

av att elev C fått något högre värden än i de första tre lektionerna i A1. Lektion 10 kunde man se en 

mer markant ökning av poängen från 8 poäng i lektion 8 & 9 till lektion 10 på 14 poäng.    

Återberättelserna under lektion 8 & 9 av olika perspektiv liknar på samma sätt de återgivningar som 

elev C gjorde på i A1. Lektion 8 bestod av en mindre variation av olika mentala perspektiv bestående 

av 3 uppfattningar/perception och 1 känsla. Alla de av uppfattningar/perception var av typen såg, 

tittade eller kollade. Lektion 9 bestod av liknande värden med mentala perspektiv 3 känslor och 1 

uppfattning/perception, sammanlagt 4mentala perspektiv. 

     

I lektion 10 kunde vi se en mer variation av olika perspektiv av mentala tillstånd utifrån de 

kategorierna vi utgick ifrån. De olika mentala perspektiven utav totalt 10 var av 0 önskan, 3 

uppfattningar/perception, 1 känslo-beteende, 3 känslor, 3 kognition. Nedan ger ett exempel från 

lektion 10 av en bildserie där grodan såg en barnvagn och ville veta vad som fanns i barnvagnen där 

elev C i återberättningen sa:  

”… pojken var ledsen, mamman tog upp båten och så undrade grodan om han kunde åka i vagnen och han 

undrade vad det var i vagnen.” 

 

Utan hjälp av den återberättning vi gjorde till texten kunde eleven i flera led referera till grodans 

mentala tillstånd av kognition av att grodan undrade om han kunde åka i vagnen och undrade vad det 

var i vagnen. En förklaring till den variation och ökning av poängen i lektion 10 av mentala perspektiv 

kan ha varit att elev C blivit mer förtrogen av berättelserna om grodan, pojken och hunden i olika 

situationer och uppgiften att utifrån återberättning och stöd av bilderna utgå från deras perspektiv t.ex. 

i hur de känner sig, vill, tycker m.m. 

9.14 Elev C intervention C perspektivering 

Liknande trend påträffas även i intervention C som effekten i av intervention B i jämförelse med A1, 

att elev C får en ökande trend i poängen på perspektivering. Däremot inte lika hög som i intervention 

B, varav lektion 11 & 12 ligger under eller lika med högsta poängen från A2 på 14 poäng. PND-värdet 

på 60 % i A2-C, visar att intervention C inte hade lika stor effekt som intervention B. I de 

återgivningarna av olika mentala perspektiv under lektion 11 sammanlagt 9 mentala perspektiv bestod 

av 5 känslor, 1 önskan, 1 uppfattningar/perception, 2 känslo-beteende och 0 kognition.  

 

Lektion 12 med sammanlagt 10 mentala perspektiv var de flesta återgivningarna på 8 känslor, 1 

önskan och 1 kognition. Under lektion 13 med både berättelser från Inprint och Trippelverkstaden 

kunde vi se en något ökad variation av mentala perspektiven, fastän fokus på känslor, med 10 känslor, 

2 önskan och 2 kognition, totalt 14 mentala perspektiv. Märkbart här var att i stort sett alla de poäng 

av mentala perspektiv elev C fick var utifrån sociala berättelserna från Inprint och utifrån känslor. 

 

Elevs C höga PIB värde på 683 % visar att interventionerna hade märkbar positiv effekt trots olika 

spill-over effekter från interventionerna i förmågan att kunna göra perspektiveringar, speciellt utifrån 

sociala berättelserna utifrån Inprint. 
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9.15 Elev C mentala kausala samband 

 
Diagram 6: Mentala kausala samband elev C 

Elev C procentandel av PND och PIB mentala kausala samband 

 

Resultatet på studien för elev C:s mentala kausala samband låg konstant relativt låg, med skillnad att 

den ökade något under intervention B & C. Trots värdena på PND på både A1-B och A2-C var på 0 % 

är det svårt att visa på att interventionerna hade märkbart hög positiv effekt, även med ett PIB på 133 

%. De mentala kausala sambanden låg på 0 under båda baslinjerna och mellan 0-3poäng under 

interventionerna.  

 

De högsta poängen på interventionerna kom från både Inprint (intervention B 2 poäng) och 

Trippelverkstaden (intervention C 3 poäng). Av de återgivningarna under intervention B relaterade de 

mentala kausala sambanden till karaktärernas önskan, uppfattningar/perception och känslor:  

Önskan: ”han behöver hjälp för att han inte har tränat att knäppa jackan”  

Uppfattningar/perception: ”han skulle gå och läsa en bok för att han kände sig trött” 

Känslor: ”för att hon inte skall bli sådär irriterad, arg och sur på eftermiddagen”, ”De blir arga för att han 

stör och är arg” 

 

I intervention C under lektion 12 med 3 poäng relaterade alla till känslor i de mentala kausala 

sambanden i samma berättelse om Måns på rast: 

”Måns blev arg för att dom tog hans gunga, han blev ledsen”, ”han blev arg han blev arg för att den platsen inte 

var ledig” ”Måns blev arg för att hans gunga var upptagna”. 
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9.16 Elev D baslinje A1 perspektivering 

Utifrån resultatet kunde vi se en konstant trend i perspektiveringar i A1. Elev D hade inga större 

svårigheter att återberätta vad de olika karaktärerna gör i berättelsen och kunde skifta i 

perspektiveringar utifrån grodan, pojken och hunden. I poängen från lektion 1-3 kunde vi se en relativt 

konstant referering i återberättningen av olika perspektiv till karaktärernas känslor.  

     

Av de totalt 23 mentala perspektiv för lektion 1-3 elev D gjorde bestod 16 utifrån känslor, resterande 

bestod utav 1önskan 2 uppfattningar/perception, 2 känslo-beteende, 2 kognition. Elev D hade heller 

inga större svårigheter i återgivningarna mellan karaktärernas mentala perspektiv mellan då främst 

grodan och pojken som berättelsen fokuserar på. 

 

 
Diagram 7: Perspektivering elev D 

Elev D procentandel av PND och PIB perspektivering 

PND A1-B 0 % PND A2-C 25 % PIB 266 % 

9.17 Elev D intervention B perspektivering 

I lektion 4 & 5 kunde vi se en markant ökning för elev D i perspektivering. I resultaten kan man se att 

de förstärkningarna tillsammans med de bildstöd av olika mentala tillstånd och perspektiv som 

förekom i Inprint var till stor hjälp för elev D. Den låga procenten i PND i A1-B på 0 % var för att 

inga poäng i intervention B låg under eller lika med det högsta poängen i A1. Det är även under 

lektion 4 & 5 som elev D får de högsta poängen av mentala kausala samband under intervention B.  

     

De olika perspektiven ökar också i jämförelse med A1, med ett stort fokus på känslo-beteende och 

känslor i återgivningarna till de sociala berättelserna från Inprint. Av de totalt 31 mentala perspektiv 

elev D gör under lektion 4 & 5 består de av: 5 önskan, 3 uppfattningar/perception, 7 känslo-beteende, 

16 känslor, 0 kognition. 
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En förklaring till detta kan ges i att olika symbolbilder/bildstöd för olika mentala tillstånd av känslo-

beteende och känslor var mer förekommande och tydliga för eleven i de sociala berättelserna, då vi 

hade lagt fokus på just känslo-uttryck på arg, ledsen, skriker eller är trött.  

     

I lektion 6 & 7 kunde vi se en relativ nergång i poängen av perspektiveringar i.om. introduktionen av 

Trippelverkstaden. Liknande resultat i intervention B uppvisade elev C, fast var mer markant för elev 

C i jämförelse med elev D. I de totala perspektiveringarna under lektion 6 & 7 med Trippelverkstaden 

för elev D på 21 mentala perspektiv innehöll: 7 önskan, 2 uppfattningar/perception, 1 känslo-beteende, 

11 känslor, 0 kognition. Återkommande trend för elev D var att i återberättningarna var det lättare att 

hänvisa till karaktärernas mentala tillstånd av känslor och önskningar ungefär likt de resultat av 

perspektiveringar som lektion 4 & 5.  

9.18 Elev D baslinje A2 Perspektivering 

I resultaten för elev D kan man se en viss ”spill-over” effekt av att fått något högre värden i A2 med 

12-16poäng i jämförelse med A1 på 11-12 poäng. Skillnaden i resultaten för elev D i återgivningarna 

av perspektiven var att de var främst fokuserade på uppfattningar/perception utifrån karaktärernas 

perspektiv.  

     

Av de totalt 32 mentala perspektiven innehöll: 1 önskan, 23 uppfattningar/perception, 6 känslo-

beteende, 2 känslor, 0 kognition. Av de främsta uppfattningarna/perception elev D gjorde var utifrån 

främst ”ser” men även känner, upptäcker, märker exempelvis: 

 ”sen så ser han en pojke vid en sjö”, ”grodan hoppar han upp på en gren och ser en mamma med en bebis”, 

”sen så kände kvinnan något konstigt i korgen”.  

 

En förklaring till den höga antal mentala perspektiv av uppfattningar/perception var berättelsens fokus 

på en groda som upptäcker olika saker i en park t.ex. en pojke, ett par eller en mamma med sin bebis. 

Däremot förekom det flera sekvenser ur berättelsen som utgick ifrån kognition eller känslo-beteende 

från de olika karaktärerna t.ex. tänker, funderar, skriker eller gråter. 

9.19 Elev D intervention C perspektivering  

Resultatet i diagrammet för intervention C visar på en viss ”spill over” effekt att elev D blivit mer 

förtrogen i återberättningen av olika perspektiv. För PND-värdet på 25 % i A2-C var för att 

poängvärdet på lektion 12 låg under det högsta värdet från A2 på 16 poäng. En märkbar skillnad är att 

de flesta poängen från perspektiveringar under lektion 11 & 13 var från Inprint, även från lektion 13 

som bestod av både sociala berättelser från Inprint och Trippelverkstaden. Variationen av de olika 

perspektiveringarna från lektion 11 & 13 med de högsta poängen var också högre.  

     

Av totalt 30 mentala perspektiv på lektion 11 & 13 innehöll: 7 önskan, 0 uppfattningar/perception, 9 

känslo-beteende, 11 känslor, 3 kognition. PIB värde på 266 % visar att interventionerna hade märkbar 

positiv effekt trots olika ”spill over” effekter från interventionerna och baslinjerna i förmågan att 

kunna göra olika perspektiveringar, speciellt utifrån sociala berättelserna från Inprint.  

 

Elev D hade ett konstant mönster avi att ha legat mellan 12-20 poäng i perspektiveringen i hela studien 

och inte haft en alltför ökad märkbar skillnad i poängen av baslinjerna (A1 & A2) jämfört med 

interventionerna B & 
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9.20 Elev D mentala kausala samband 

Resultatet i diagrammet på elev D:s mentala kausala samband visar att interventionerna har gett 

relativt god effekt, med undantag för A2:s höga poängvärde på 9 poäng. Märkbar skillnad visas från 

elevens PND värde för A1-B på 0 %, i.om. att inget värde från intervention B ligger under det högsta 

värdet i A1 på 1 poäng. En annan effekt var också att de högsta poängen på mentala kausala samband i 

intervention B var lektionerna med Inprint tillsammans med kontrollfrågor och verbala/fysiska 

promptningar. På totalt 13 poäng för Inprint och 6 poäng för Trippelverkstaden i intervention B.  

 

 
Diagram 8: Mentala kausala samband elev D 

Elev D procentandel av PND och PIB mentala kausala samband 

PND A1-B 0 % PND A2-C 100 % PIB 50 % 

 

Poängen låg relativt jämnt fördelat utifrån sociala berättelserna i 

intervention B lektion 4 & 5 med Inprint om Lisa, Måns och Per, 

exempelvis: 

Per på idrott: 

kontrollfråga: varför tror du att Per tycker om att studsa med bollar i idrottssalen? 

Elev D: ”För att han gillar det. Han älskar bollar och dom kan ju vara kul” 

Måns på rast: 

kontrollfråga: Varför vill Måns ha hjälp med jackan och mössan först?  

Elev D: ”För att han behöver hjälp med jackan och han orkar inte vänta”  

Lisa i matsalen: 

Kontrollfråga: varför måste Lisa äta så att hon blir mätt? 

Elev D: ”För att hon skall kunna göra i skolan, man måste kunna bli mätt då.” 

 

I elev D:s PND-värde för relationen mellan baslinjen A2 och intervention 

C kan man se att intervention C hade markant mycket mindre effekt än 

intervention B, utifrån PND-värdet A2-C på 100 %.  

En tänkbar förklaring var att de olika kontrollfrågorna och verbala/fysiska 
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promptningarna var till hjälp för elev D att kunna göra olika mentala kausala samband i 

återberättningen. Det kan förklara den stora skillnaden i poängen av mentala kausala samband för 

intervention B på 19 poäng i jämförelse med intervention C på 8 poäng.  

     

En av förklaringarna av till elev D:s låga värde av PIB på 50 % på interventionerna är till dess höga 

poängvärden från A2 i lektion 10 på 9 poäng. Det är även här som elev D gör de flesta multipla 

kausala samband i återberättningarna under hela studien till skillnad från enbart en i intervention C 

under lektion 13. Exempel på multipelt kausalt samband från lektion 10 var: 

1. ”Sen så ser grodan några blommor då sträcker han ut tungan för att hitta någon insekt för att äta till lunch.” 

2. ”sen så när mamman inte ser så dricker ur nappflaskan och det gick inte och då försöker katten fånga honom 

och då ser mamman vad som har hänt.”      
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9.21 Sammanfattning resultat perspektivering 

 
Diagram 9: Perspektivering elev A, B, C & D 

 PND & PIB värde för elev A, B, C & D perspektivering 

Elev PND A1-B PND A2-C PIB 

A 28 % 45 % 466 % 

B 60 % 100 % 116 % 

C 0 % 60 % 683 % 

D 0 % 25 % 266 % 

Tabell 4: PND & PIB värde för elev A, B, C & D perspektivering 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att interventionerna om sociala berättelser har gett olika 

resultat för de fyra eleverna som ingick i studien. Under intervention B kunde vi märka att de sociala 

berättelserna från Trippelverkstaden tillsammans med kontrollfrågor och fysiska/verbala promptningar 

under lektion 6 & 7 hade större effekt på elev A och B, framför allt elev A, vilket syns i tabellen ovan 

att poängen ökar från 7 poäng till 20 poäng på lektion 6 och 19 poäng för lektion 7.  
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För elev B ökar poängen på perspektivering från 7 poäng till 9 poäng och 16 poäng för lektion 6 & 7 

med Trippelverkstaden. Däremot hade hela interventionen B en mindre total effekt jämfört med A1 för 

elev A & B i.om. PND-värdet på för elev A på 28 % och 60 % på elev B. 

 

För elev C & D hade sociala berättelserna med Inprint tillsammans med kontrollfrågor och 

verbala/fysiska promptningar den största effekten för deras poäng på perspektivering under 

intervention B med lektion 4 & 5. För elev C ökade den från 7 poäng i A1 i lektion 3 till 13 poäng och 

21 poäng för lektion 4 & 5. För elev D ökade poängen från 11 poäng i lektion 3 i A1 till 19 poäng för 

lektion 4 och 20 poäng för lektion 5. Den totala effekten av hela interventionen B hade större effekt för 

elev C och D i.om. deras låga värde av PND på 0 % på både elev A och B.  

 

Samma trend uppvisar sig även i intervention C att elev A & B får högre poäng med 

Trippelverkstaden utan kontrollfrågor och fysiska/verbala promptningar. för elev C & D att de flesta 

poängen av perspektiveringar från intervention C var i samband med sociala berättelserna från Inprint.     

Däremot var PND-värdet generellt sett högre för alla eleverna under intervention C. Det kan förklaras 

av att eleverna blev mer förtrogna med instruktionerna till uppgifterna av att göra olika 

perspektiveringar. När vi tog bort kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar på intervention C, 

gav det den största effekten på elev C med PND-värde på 60 % i A2-C och elev D med PND-värde på 

25 % i A2-C. PND-värdet ökar även för elev A från 25 % till 45 % samt för elev B från 60 % till 100 

%. Sammantaget hade hela interventionen med alla faserna störst effekt på elev A, C och D. Speciellt 

för elev D med ett PIB-värde på 683 %. För elev A var den på 466 % och för elev D på 266 %.  

     

Allra minst effekt av hela interventionerna hade den för elev B med PIB-värde på 116 %. Däremot kan 

man se att den generella ”spill over” effekten för alla eleverna i poängen för perspektivering blev 

högre, från att poängen legat mellan 4 poäng till 13 poäng i A1 till ett intervall på mellan 10 poäng och 

21 poäng i intervention C.  
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9.22 Sammanfattning resultat mentala kausala 

samband 

 
Diagram 10: Mentala kausala samband elev A, B, C & D 

PND & PIB värde för elev A, B, C & D mentala kausala samband 

Elev PND A1-B PND A2-C PIB 

A 0 % 0 % 400 % 

B 0 % 0 % 16 % 

C 0 % 0 % 133 % 

D 0 % 100 % 50 % 

Tabell 5: PND & PIB värde för elev A, B, C & D mentala kausala samband 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att interventionerna om sociala berättelser med återberättning 

av mentala kausala samband likt de om perspektivering gett olika effekt för de fyra eleverna. Störst 

effekt för intervention B var för elev A & D. Elev A fick högre poäng för mentala kausala samband 

i.om. sociala berättelserna från Trippelverkstaden (lektion 6 & 7). För elev D fick de högre poängen 

med sociala berättelserna från Inprint i intervention B (lektion 4 & 5).  
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I jämförelse med intervention C kunde vi se att liknande resultat var det för elev A med högre poäng 

med sociala berättelserna från Trippelverkstaden (lektion 12 & 13). För elev D var generella poängen 

lägre i intervention C än i B i.om. borttagandet av kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar 

som skulle hjälpa eleverna att göra olika mentala kausala samband.  

 

För elev A:s PIB-värde på 400 % kan förklaras att de högsta poängen var framför allt under 

interventionerna, speciellt under de lektionerna med trippelverkstaden (lektion 6, 7, 12, 13). Elev D:s 

PIB-värde på 50 % kan förklaras med att under A2, speciellt lektion 10, fick eleven väldigt hög poäng, 

vilket gör det svårt att dra generella slutsatser att interventionerna hade stor effekt för elev D av att 

kunna göra mentala kausala samband.  

 

Däremot kunde vi se att för elev B & C hade interventionerna ingen nämnvärt effekt med elev B:s 

PIB-värde på 16 %, men även för elev C på 133 %. För båda eleverna låg poängen lågt under hela 

studien mellan 0-3 poäng. Även med värdet av PIB på 133 % för elev C visar det en låg effekt av 

interventionen av mentala kausala samband, med generellt låg poäng på 0-3.  

10. Metoddiskussion/kritik 
 

I denna interventionsstudie användes en single case-design utifrån en reversal design med två olika 

interventionsfaser B & C för att avgöra om sociala berättelser med eller utan kontrollfrågor och 

fysiska/verbala promptningar gav effekt på elevernas perspektivering och mentala kausala samband i 

återberättningar. Valet av reversal design var för att mäta den direkta effekten vid uteslutning av 

sociala berättelser med kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar (intervention B) eller enbart 

sociala berättelser (intervention C). 

       

En kritik mot reversal single case-design var svårigheten att mäta effekterna av interventionen, när den 

väl presenterats för att sedan tas bort eftersom de nya färdigheterna och förmågorna blir oåterkalleliga 

när informationen och färdigheterna tränats under interventionen utifrån s.k. ”spill over” effekten 

(Plavnick, Ferreri 2013). De direkta språkliga, kognitiva och kommunikativa förmågorna och 

färdigheterna var att eleverna blev mer förtrogna och kunniga av att kunna göra olika 

perspektiveringar och mentala kausala samband trots bortförandet och införandet av interventionerna.    

     

Alternativ till vår forskningsdesign hade varit att använda oss utav en single case med multiple design 

som gör att vi inte hade behövt ta bort själva interventionen. Däremot har metoden med multiple 

baseline design fått kritik på att det är svårt att hitta direkta kausala samband eftersom forskaren 

behöver titta på en rad olika miljöer, beteenden, kunskaper, förmågor, färdigheter och deltagare för att 

kunna påvisa korrelation av förändring av den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln 

(Plavnick & Ferreri, 2013). Utifrån vårt val av metodansats kan vi se vidare rekommendationer 

av interventionsstudier om sociala berättelser.  

 

1. Urval av studiedeltagare och val av ytterligare interventionsstrategier 

För att påvisa hur interventionen hade en effekt var det viktigt att utifrån standardiserade tester, 

bakgrundstester eller checklista, karaktärisera vilka språkliga, kognitiva och kommunikativa förmågor 

och färdigheter studiedeltagarna hade innan vi satte in interventionen (Gray, 1998; Reynhout & Carter, 

2006; Kokina & Kern, 2010). Mot bakgrund av den omfattning i tid och resurser som skulle krävas för 
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att genomföra ovan nämnda tester i denna begränsade pilotstudie valde vi att utesluta detta och införde 

kontrollfrågor och verbala/fysiska promptningar i intervention B för att sedan jämföra med 

intervention C med enbart sociala berättelser. För vidare forskning om sociala berättelser är det därför 

viktigt att redogöra vilka utmärkande drag av diagnos/er, språk, kognition, kommunikation för 

studiegruppen är förenat med vilken interventionsstrategi som ger störst effekt (Sansosti et al., 2004; 

Styles, 2011; Reynhout & Carter, 2006, 2009).  

 

Ett annat kritiskt perspektiv är att vi i denna begränsade pilotstudie inte använt oss utav 

kontrollgrupper. Studiens fokus med vår single-case research design har legat på effekten av en viss 

intervention innan, under och efter för individen, där vi jämfört resultaten för elever med ungefärliga 

karaktäristiska drag av AST och lindrig utvecklingsstörning. Individen är sin egen kontroll med att 

jämföra förändringar från baslinjen och effekterna av interventionerna. 

 

2. Generalisering och bibehållning 

För att påvisa att vår studie har gett positiva effekter för vår studiegrupp är det viktigt hur förmågorna 

och färdigheterna kan generaliseras och dess bibehållning. Svårigheten med generaliseringen av våra 

resultat har att göra med om samma procedur, metod, genomförande och kan replikeras utifrån t.ex. 

miljöer, undervisningssammanhang, i grupp eller lärare uppvisar samma resultat (Horner et al., 2005; 

Styles, 2011; Plavnick & Ferreri, 2013). Frågan är om eleverna har lärt sig dessa förmågor och 

färdigheter av att kunna göra olika perspektiveringar och mentala kausala samband eller om de enbart 

är temporära under den studietiden vi införde interventionerna?     

     

Populäriteten att använda sociala berättelser som beskrivits i tidigare forskning, behöver inte 

nödvändigtvis stämma överens med att metoden är effektiv i förhållande till generalisering och 

bibehållning (Reynhout & Carter, 2006, 2009; Kokina & Kern, 2010). Mer forskning med olika design 

t.ex. multiple baseline design och metod över en längre tid skulle behövas för att se generaliserbara 

effekter på bibehållningen av olika effekter med interventionsstudier av sociala berättelser.  

Den metod vi har testat med single case-design och aktionsforskning är tänkt att kunna replikeras av 

andra som är intresserade av att undersöka om sociala berättelsers olika effekter, inte enbart för elever 

med AST och lindrig utvecklingsstörning. Interventioner med sociala berättelser skulle även lämpa sig 

för elever med olika former av språkstörning. 

 

Ett händelseförlopp i en aktionsforskningsprocess kan vara svår att förutse då den kan utvecklas i flera 

olika oväntade riktningar av att det kan vara svårt att återupprepa studien och få ett liknande utfall. 

Nackdelar med aktionsforskning kan vara att forskaren kommer så nära sin egen praktik att gränserna 

suddas ut mellan forskaren och praktiken. Det går inte att applicera utfallet direkt in en annan 

verksamhet då det är beroende av den valda praktiken som studeras och de som deltar i den processen 

(Tiller 2002). Kritik om aktionsforskningen har varit att den inte lever upp till en vetenskaplig nivå 

eftersom forskaren agerar och har för avsikt att förändra det som ska studeras (Rönnerman, 2004).  

I alla studier finns en viss risk för att den som genomför och tolkar undersökningen färgar resultatet 

dels beroende av egna erfarenheter och personlighet (Fejes & Thornberg 2015). 

 

Kritiken av single case-studier har varit att tolkningen av datamaterialet är beroende av subjektiva 

bedömningar och forskarens roll som påverkar interventionen eller försökspersonen (Petersen et al., 

2014). Under interventionen var det därför viktigt att förhålla oss så objektiva som möjligt i 

bedömning av datamaterialet t.ex. utifrån bedömningsmatriser, interventionsmetoder, 

observationschecklista och riktlinjer som sattes upp innan studien utfördes.  
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Ytterligare en brist är att vi inte använt oss av utomstående bedömare av poängsättningen för 

perspektiveringar och mentala kausala samband i elevernas återberättningar i förhållande till vad som 

kallas interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet menas med att två eller flera personer utifrån 

samma poängkriterier och metod samstämmer/överensstämmer i bedömningar av samma saker eller 

personer. 

     

Ett sätt att öka interbedömarreliabilitet är att ha medforskare/medbedömare som tittar på 

datamaterialet från interventionen för att se om t.ex. frekvensen och tolkningarna av mängden 

perspektiv och mentala kausala samband överensstämmer/samstämmer i samma intervention.  

Om antalet poäng samstämmer/överensstämmer mellan ett antal forskare som tittat på datamaterialet 

har det en högre interbedömarreliabilitet (Manolitsi & Botting, 2011). 

11. Diskussion 

I denna narrativa studie utifrån aktionsforskning och single case-design har vi undersökt hur sociala 

berättelser för fyra elever med AST och lindrig utvecklingsstörning kan öka språkliga, kognitiva och 

kommunikativa förmågor av perspektivering och mentala kausala samband i återberättande.  

Syftet var att undersöka om den metoden av sociala berättelser kan vara ett stöd i att utveckla elevers 

återberättande utifrån olika karaktärer. Studien styrker tidigare forskningsresultat inom området vad 

beträffar elever med AST och lindrig utvecklingsstörning i deras svårigheter av att kunna återberätta 

utifrån olika karaktärers perspektiv och mentala kausala samband i en berättelse.  

     

Studien styrker i flera avseenden tidigare forskningsresultat inom området vad beträffar elever med 

AST och lindrig utvecklingsstörnings svårigheter med att värdera olika perspektiv och mentala 

tillstånd, speciellt utifrån kategorin kognition, exempelvis: vet, tänker, inser eller tror (Tager-Flusberg, 

1992, 1995; Tager-Flusberg & Sullivan 1995; Kristen et al., 2015). Våra elever uppvisade liknande 

svårigheter i att uttrycka olika mentala tillstånd av kognition utifrån karaktärernas mentala tillstånd i 

berättelserna.  

     

Berättelserna var delvis fragmentarisk, bestående av korta meningar med en begränsad variation av 

olika ord och sambandsord. Ett uttryck som ”å sen så” var vanligt förekommande hos eleverna för att 

kunna föra berättelsen framåt trots att vi använt oss av kontrollfrågor och annan promptning under 

själva interventionen med frågor som ”Hur känner sig, tänker, tror X?” 

 

De elever vi testat sociala berättelser på, vilket tidigare forskning stödjer, uppvisade bristande lexikalt 

och grammatiskt ordförråd av olika mentala kausala samband. Exempelvis kunde vi se i resultaten från 

våra studier att flera elever saknade språkliga, pragmatiska och kognitiva förmågor av att kunna 

återberätta och föra en berättelse framåt. Återberättningarna var fragmentariska och med få 

återkopplingar av skeenden till en sammanhängande berättelse. Det blev som små berättelser i sig utan 

sammanhang (Dodd et al., 2011; Siller et al., 2014; Capps et al., 2000; Diehl et al., 2006). 

     

För elev B hade vår intervention märkbart minst effekt i jämförelse med de andra eleverna.  

Eftersom vi inte såg någon större förändring för elev B, hade vi kunnat frångå manualen av 

interventionen. Interventionen hade kunnat anpassas med flera olika interventionsstrategier av t.ex. 

fler promptningar, kontrollfrågor eller längre interventionstid/lektionspass för elev B. Ett alternativ 

hade varit en intervention med single-case multiple baseline design, eftersom man inte behöver ta bort 

själva interventionen.  För vidare forskning om sociala berättelser och narrativa studier för olika 
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elevgrupper är det viktigt att inte enbart utgå ifrån olika diagnostiska orsaker till olika resultat, utan 

olika språkliga, kognitiva och kommunikativa förmågor och färdigheter. En sådan är att utfallet kunnat 

bli annorlunda om eleverna själva fick komma på berättelser med stöd av bilder och återberätta.   

 

Uppbyggnaden med att enbart skriven text eller använt sig av en annan social story ratio än den vi 

utgått ifrån hade kunnat få ett annat utfall på resultatet. I vårt fall hade meningsuppbyggnaderna från 

symbol/bildstödsprogram Inprint och Trippelverkstaden olika effekter på våra fyra elever. Det blev en 

viss skillnad mellan de 4 eleverna i.om införandet av sociala berättelserna från Inprint, att elev C och 

D hade en märkbart större effekt än elev A och B. En anledning till detta kan bero på att elev C och D 

använder denna form av bildstöd i sin ordinarie undervisning. För elev A och B förekommer inte detta 

bildstöd i ordinarie undervisningen. Eleverna A och B läste helst de sociala berättelserna högt före 

dem ville återberätta som en ansats till att kunna påbörja en återberättning. Om elev A och B inte haft 

relativt god läsförmåga hade utfallet kunnat bli annorlunda, läskunnighet är inget vi la någon vikt på 

vid valet av vår studies deltagare.  

 

Vid införandet av Trippelverkstaden ökade elev A och B:s poäng vilket vi anar beror på att dessa 

bilder var mycket tydligare och enklare utformade. Trippelverkstaden kan upplevas som mer konkreta 

och tydliga i sitt utförande med text under bilderna. Sociala berättelserna utifrån Inprint kan upplevas 

som en rebus därför att symboler radas upp i berättelsen och text blandas in. Däremot gav sociala 

berättelserna från Inprint större stöd för olika mentala perspektiv i berättelserna t.ex. arg, ledsen 

speciellt för elev C & D.  

 

Det i studien framkomna resultatet indikerar att sociala berättelser med eller utan bildstöd är en 

adekvat metod för att träna förmågor och färdigheter av att kunna återberätta olika karaktärers mentala 

perspektiv och mentala kausala samband som är centrala i läroplanerna för grundskolan och 

grundsärskolan. Vi har blivit varse om att de tre teorierna ToM, CK och EF/AM har stor betydelse i 

undervisningssammanhang och i förmågan av att kunna bearbeta olika intryck, återberätta och planera 

händelsesekvenser till bilder i olika berättelser. Det handlar om att kunna föreställa sig och tänka sig in 

i de olika karaktärernas perspektiv, föra en berättelse framåt och samtidigt anpassa berättelsen så att 

den blir förståelig för den som lyssnar.  

     

De svårigheter våra deltagare uppvisade bekräftas av den tidigare forskningen som finns om narrativa 

studier om barn med AST och/eller lindrig utvecklingsstörning i förmågan att planera och organisera 

en berättelse med ett begripligt sammanhang. Uppbyggnaden och metoden av sociala berättelser i 

form av basmeningar, enkelt språk, symbol/bildstöd från exempelvis Inprint eller Trippelverkstaden, 

fåtalet karaktärer och berättelser som relaterar och känns igen för eleverna med situationer/händelser 

har gett positiv effekt på elevernas återberättning av perspektiv och mentala kausala samband. 

Interventionerna med sociala berättelser ger stöd för att användas som hjälpmedel för elever med AST 

och lindrig utvecklingsstörning i deras ToM, CK, EF & AM av att berättelserna blir mer 

sammanhållna och visar ökade poäng av perspektiv och mentala kausala samband. Gray och Garand 

(1993) menar att intervention med sociala berättelser passar bäst för de med ”basic language skills” 

(Gray & Garand, 1993 s.2). 

 

Resultat från vår studie bekräftar även denna uppfattning och i linje med tidigare forskning om sociala 

berättelser att de passar för de barnen med medel, eller högre grad av kognitiv nivå och språklig 

förmåga, speciellt expressiv (Reynhout & Carter, 2006, 2009).  Inom specialpedagogiken anser vi det 

viktigt att lyfta fram olika perspektiv av metoder som förespråkar det en elev faktiskt kan och är bra på 

och på det som fungerar. Vi efterfrågar inom specialpedagogiken en fördjupad förståelse av elevens 

http://i.om/
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kognitiva-, språkliga- och kommunikativa nivå utöver respektive diagnos. Vi hävdar, utifrån 

undersökningens resultat och utfall att sociala berättelser som återkommande inslag i undervisningen 

för att träna färdigheter och förmågor att göra olika perspektiv kopplat till ToM och användas som 

mall för att lyfta fram viktiga detaljer som stöd för elevens CK av att skapa ett sammanhang av en 

berättelse (Reynhout & Carter 2006; Kokina & Kern, 2010). 

 

I Duinmeijer et al. (2012) studie gavs ett bättre resultat när eleverna först hade lyssnat på en berättelse 

och sedan hade fått återberätta utan både instruktioner och bilder före berättandet.  

Bilder upplevdes som alltför kognitivt krävande som stöd för återberättning av olika berättelser 

(Duinmeijer et al., 2012). Vi tror däremot att bilder i undervisningssyften spelar en central roll för 

elevers ToM, CK, EF & AM kopplat till kognitiva, språkliga och kommunikativa förmågor av att 

kunna få en sammanhängande återberättning, inte enbart för elever med AST och lindrig 

utvecklingsstörning. Bilder är inte enbart en inspiration utan även ett viktigt kognitivt stöd för att 

utveckla språkliga och kommunikativa färdigheter.  

 

Anpassade sociala berättelser utifrån elevens erfarenheter och situationer/händelser tillsammans med 

bildstöd kan också vara ett viktigt instrument att ge stöd för elever med dessa svårigheter, vilket vi 

stödjer oss på Diehl, Bennetto et al. (2006), Petersen et. al (2014) och Laing Gillam et al. (2015) 

slutsatser av hur viktigt bildstöd och symbolstöd för olika mentala tillstånd, perspektiv och händelser 

kan ha för den elevgrupp vi undersökt.   

 

Vår studie som utförts under ca en 2 månaders period uppvisar stora likheter med tidigare forskning, 

trots att de utförts under en mycket längre tidsperiod än vår studie. Alla elever fullföljde alla 

lektionspassen under interventionen och uppvisade stort intresse och lust för att kunna återberätta de 

olika berättelserna vi använde. Vi menar på att sociala berättelser har en hög social validitet inom 

specialpedagogiken. Social validitet på så sätt att metoden är av stort socialt värde genom att 

sociala berättelserna kan på ett enkelt sätt implementeras av lärare, föräldrar, assistenter m.fl. (Horner 

et al., 2005).  

     

Den interventionen av vår oberoendevariabel (sociala berättelser) och beroendevariabel (perspektiv 

och mentala kausala samband) anser vi utifrån de olika meningstyperna från sociala berättelser har ett 

praktiskt värde och är kostnadseffektivt. För fortsatta narrativa studier hade liknande sociala 

berättelser kunnat användas med skillnaden att deltagarna fått återberätta till enbart bilder för att se om 

det blivit ett annat utfall. Alternativt att låta deltagarna återberätta utan bilder efter att enbart ha lyssnat 

på berättelsen först.  

 

Grays (Gray & Garand, 1993; Gray, 1998, 2000, 2004) rekommendationer över hur sociala berättelser 

konstrueras behöver mer forskning t.ex. hur frekvensen av olika meningstyper, bildstöd, 

kontrollfrågor, barnens kognitiva-, språkliga- och kommunikativa nivå får olika effekter för olika 

elevgrupper t.ex. AST, lindrig utvecklingstörning men även för elever med språkstörning (Reynhout & 

Carter, 2006, 2009; Kokina & Kern, 2010). Sociala berättelser, speciellt för att lära ut kognitiva, 

språkliga och kommunikativa färdigheter och förmågor till skillnad för hur det vanligtvis använts som 

KBT-metod är ett obeprövat forskningsområde.  

     

Mer forskning krävs hur olika former, genomförande och metoder av sociala berättelser kan 

implementeras i olika läromiljöer, elevgrupper och praktiker t.ex. inom specialundervisning både på 

grundskolan och på grundsärskolan. 
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13. Bilagor 

13.1 Förekomsten av mentala perspektiv och 

mentala/logiska kausala samband i berättelserna 

(ABAC) 

Antalet mentala perspektiv och mentala/logiska kausala samband/lektionstillfälle 

Baslinje A1 lektion 1-3 (tre lektioner) 

“A frog, a boy and a dog” Mercer Mayer 1969 sammanlagt 1berättelse  

Perspektiv: 16st 

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 5st 

Intervention B lektion 4-5 (två lektioner) 

sociala berättelser: Inprint sammanlagt för 3 berättelser  

Perspektiv = 22st 

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 4st 

logiska: 0st 

Intervention B lektion 6-7 (två lektioner) 

sociala berättelser: Trippelverkstaden sammanlagt för 3 berättelser  

Perspektiv = 22 

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 5 

logiska: 1 
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Baslinje A2 lektion 8-10 (tre lektioner) 

”Frog on his own” (Mercer Mayer, 1973) sammanlagt 1berättelse  

Perspektiv: 23st  

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 3st 

logiska: 1st 

Intervention C lektion 11 (en lektion) 

sociala berättelser Inprint sammanlagt för 3 berättelser  

Perspektiv: 25st 

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 6st 

logiska: 1st 

Intervention C lektion 12 (en lektion) 

sociala berättelser Trippelverkstaden sammanlagt för 4 berättelser  

Perspektiv: 28st 

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 1st 

Intervention C lektion 13 (en lektion) 

sociala berättelser: 2 sociala berättelser Inprint, 2 sociala berättelser Trippelverkstaden sammanlagt för 4 

berättelser  

Perspektiv: 32st 

Mentala kausala samband 

Både mentala och logiska 

Mentala: 5st 

logiska: 1st 

 

A1 lektion 1-3 

 

”A frog, a boy and a dog” (Mercer Mayer 1969) 

Mentala perspektiv: 16st 

text 

Bildserie 1: 

tittade pojken, men han hittade ingen 2st 

Bildserie 2: 

När pojken tittade mot sjön, såg han, en lycklig groda, 

Pojken tänkte fånga grodan 4st 

Bildserie 3: 

Bildserie 4: 

Grodan började bli rädd, Han ville inte att pojken och 

hunden skulle fånga honom 2st 

Bildserie 5: 

Grodan var rädd för hunden 1st 

Bildserie 6: 

Han förstod inte varför pojken och hunden försökte fånga 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

Logiska: 5st 

Bildserie 1: 

När de kom till skogen tittade pojken efter en groda 

i ett träd men han hittade ingen. (mentala) 

Bildserie 2: 

När pojken tittade mot sjön såg han en lycklig groda 

som satt på ett näckrosblad (mentala) 

Bildserie 3: 

När pojken kom upp till ytan var han ansikte mot 

ansikte med grodan. Pojken hade hinken på huvudet. 

(logiska) 
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honom, Pojken var frustrerad, och skrek på grodan, Bra, 

jag vill inte ha dig som mitt nya husdjur! 

4st 

Bildserie 7: 

Bildserie 8: 

Han undrade var pojken och hunden hade tagit vägen 1st 

Bildserie 9: 

Bildserie 10: 

Han såg pojken och hunden i badkaret, Det såg ut som 

om de hade kul 2st 

När pojken försökte fånga grodan hoppade grodan 

av näckrosbladet (logiska)   

Bildserie 4: 

Bildserie 5: 

Bildserie 6: 

Bildserie 7: 

Pojken och grodan lämnade skogen för att gå 

tillbaka hem (logiska) 

De lämnade fotavtryck för att deras fötter var fulla 

med lera. (logiska)  

Bildserie 8: 

Bildserie 9: 

Pojken och hunden badade för att de hade blivit så 

smutsiga i skogen. (logiska)  

Bildserie 10: 

 

Intervention B lektion 4 & 5 Inprint 3berättelser Perspektiv = 22st mentala = 4st mekaniska = 0st 

Måns på rast 

Mentala perspektiv: 9st 

text 

Bildserie 1: 

Måns vet att det är rast snart, Måns tycker det är svårt 

att knäppa jackan, Måns vill bli hjälpt först 3st 

Bildserie 2: 

När Måns inte blir hjälpt snabbt blir han arg, och vill 

inte gå ut på rasten, Måns kan skrika, och alla eleverna 

blir arg på Måns 4st 

Bildserie 3: 

Rasten på skolan blir då rolig, Måns känner sig lycklig 

och bra 2st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 0st 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

När måns inte blir hjälpt snabbt blir han arg och vill 

inte gå ut på rasten (mentala) 

Bildserie 3: 

När Måns behöver vänta kan han prata med sina 

klasskamrater. Det gör hans klasskamrater (mentala) 

 

Lisa i matsalen 

Mentala perspektiv: 7st 

text 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

Lisa tycker det blir svårt, att bli mätt på soppa, Lisa blir 

arg, och trött, när hon inte blir mätt, Lisa måste bli mätt 

6st 

Bildserie 3: 

Att äta frukt gör Lisa glad 1st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

logiska: 0st 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

Lisa blir arg och trött när hon inte är mätt (mentala) 

Bildserie 3: 

 

Per på idrott 

Mentala perspektiv: 6st 

text 

Bildserie 1: 

Per tycker om att studsa med bollar 1st 

Bildserie 2: 

Per blir arg och kastar bollen, Klasskamraterna blir också 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

logiska: 0st 

Bildserie 1: 
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arga och kastar bollen på Per 2st 

Bildserie 3: 

Per måste träna på att inte bli arg, När per lyckas att strunta 

i att kasta bollen tillbaka blir Per glad, Per behöver inte bli 

arg 3st 

Bildserie 2: 

Bildserie 3: 

När per lyckas att strunta i att kasta bollen tillbaka 

blir Per glad (mentala) 

 

Intervention B lektion 6 & 7 Trippelverkstaden 4berättelser perspektiv= 22st Mentala = 5st mekaniska = 

1st 

 

Måns Räknar matte 

Mentala perspektiv: 5st 

text 

Nu är jag trött, Nu har Måns räknat klart och känner att han inte 

orkar mer, säger att han är trött, Fröken säger att han kan gå och 

titta i en bok istället, göra något annat när han jobbat länge och är 

trött 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 0st 

logiska: 0st 

Lisa och tjejgänget 

Mentala perspektiv: 7st 

Text 

Vi vill inte att du skall vara med, vi vill vara för oss själva, men 

tjejgänget vill inte att Lisa skall få vara med, jag skulle också vilja 

vara med, Lisa känner sig då utanför och mobbad, Lisa gillar att 

spela fotboll och är duktig, då kan Lisa känna att hon får vara med 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

Lisa känner sig då utanför och mobbad när 

hon inte får vara med tjejgänget på skolan 

eller fritiden (mentala) 

logiska: 0st 

Per i ledet 

Mentala perspektiv: 2st 

text 

Då kan det vara tråkigt, ingen skall 

behöva bli rädd 2st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

Ingen skall behöva bli rädd för att bli knuffad när man står i led. 

(mentala) 

logiska: 1st 

Ibland måste Per stå i led. Det gör Per för att han skall gå in 

någonstans (logiska)  

 

Lisa spelar spel 

Mentala perspektiv: 8st 

text 

hon har rätt att sitta för sig själv om hon vill, får jag se på, om 

någon får titta på, Måns frågar om han får titta på, idag vill jag sitta 

ensam, idag vill Lisa sitta ensam, hon känner sig kanske stressad, 

när någon tittar på 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 3st 

När Lisa spelar spel är det hon som 

bestämmer om någon får titta på 

(mentala) 

Hon känner sig kanske stressad när någon 

tittar på. (mentala) 
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Måns får också bestämma om han vill 

vara ifred när han spelar (mentala) 

logiska: 0st 

 

A2 lektion 8-10 

 

”Frog on his own” (Mercer Mayer 1973) 

Mentala perspektiv: 23st 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

han ville upptäcka parken själv 1st 

Bildserie 3: 

Han sög in insekten i munnen och märkte då att det var ett 

stort misstag 1st 

Bildserie 4: 

Efter ett tag la grodan märke till ett par, kände hon något 

konstigt 2st 

Bildserie 5: 

finna grodan hängande runt hennes arm, 

Kvinnan kastade en kaffekopp efter grodan och skrek, 

Grodan hoppade upp på en gren och såg en pojke vid en sjö 

3st 

Bildserie 6: 

Den nyfikna grodan undrade om han kunde åka i båten. 1st 

Bildserie 7: 

Den lilla pojken började gråta, Där såg han en kvinna som 

gungade sin barnvagn, Den nyfikna grodan ville veta vad 

som fanns inuti barnvagnen 3st 

Bildserie 8: 

Bebisen satt upp och tittade på grodan, Grodan tänkte att nu 

dricker jag från den, när inte mamman ser, Bebisen började 

gråta, han ville ha sin nappflaska, 

Mamman som nu upptäckte vad som hänt, blev chockad 7st 

Bildserie 9: 

Bildserie 10: 

Grodan var mycket rädd, pojken skrek till katten, Detta 

skrämde katten 3st 

Bildserie 11: 

Grodan låg i pojkens armar helt slut av allt äventyr, Han 

var lycklig att åter vara tillbaka med sina vänner 2st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 3st 

logiska: 1st 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

Bildserie 3: 

Bildserie 4: 

När kvinnan rotade runt i korgen efter något att 

äta kände hon något konstigt (mentala) 

Bildserie 5: 

Snabbt drog hon tillbaka handen för att samtidigt 

finna grodan hängande runt hennes arm. 

(mentala) 

Bildserie 6: 

Bildserie 7: 

Bildserie 8: 

Bebisen började gråta för att han ville ha sin 

nappflaska (mentala) 

Då klättrade katten upp i barnvagnen för att 

försöka fånga grodan (logiska)  

Bildserie 9: 

Bildserie 10: 

Bildserie 11: 

 

Intervention C lektion 11 Inprint 3berättelser Perspektiv = 25st mentala = 6st logiska = 1st 

 

Per och hans penna 

Mentala perspektiv: 7st 

text 

Bildserie 1: 

Per tyckte sagan var spännande och bra 1st 

Bildserie 2: 

Per blir stressad och skriker, Per går till sina 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 1st 

Bildserie 1: 
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klasskamrater för att störa och irritera dom, per irriterar 

3st 

Bildserie 3: 

Per vet var det finns pennor, men glömmer vart 

pennorna är, klasskamraterna, per och fröken blir glada 

3st 

När per börjar skriva är pennan borta (logiska)  

Bildserie 2: 

Per går till sina klasskamrater för att störa och 

irritera dom (mentala) 

Bildserie 3: 

klasskamraterna, per och fröken blir glada när per får 

en penna (mentala) 

 

Måns på utflykt 

Mentala perspektiv: 8st 

text 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

Hittar inte måns sina pannkakor, de hittar bara, då blir måns 

arg och skriker, måns skriker, så att klasskamraterna blir arga 

på måns 5st 

Bildserie 3: 

Blir måns mätt och glad 1st 

Bildserie 4: 

Fröken och klasskamraterna blir också nöjda, när måns äter 

och inte skriker 2st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

När det är lunchtid hittar inte måns sina 

pannkakor (mentala) 

Bildserie 3: 

Bildserie 4: 

Fröken och klasskamraterna blir också nöjda, när 

måns äter och inte skriker (mentala) 

 

Lisa på fritids 

Mentala perspektiv: 10st 

Bildserie 1: 

Lisa tycker det är roligt, lisa gillar att leka med lego på 

fritids, lisa vill helst ha hela lådan 3st 

Bildserie 2: 

De andra barnen vill också leka med lego, lisa kan bli arg 

och skrika, för de andra barnen också vill bygga lego, lisa 

vet att hon måste öva 4st 

Bildserie 3: 

Lisa tycker det är svårt, lisa tycker det är hennes lego, då 

blir även fröken på fritids och barnen glada 3st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 0st 

Bildserie 1: 

Lisa tycker det är roligt för att man kan leka på 

fritids (mentala) 

Bildserie 2: 

lisa kan bli arg och skrika för att de andra barnen 

också vill leka bygga med lego (mentala) 

Bildserie 3: 

 

Intervention C lektion 12 Trippel 4berättelser Perspektiv = 28st mentala =2st logiska = 1st 

 

Per i bussen 

Mentala perspektiv: 6st 

text 

Per tycker om att prata med honom, och gör att per känner sig 

glad, då blir per arg och skriker i hela bussen, ingen i bussen 

tycker om när per skriker, då blir per glad igen, och alla trivs i 

bussen 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

Ingen i bussen tycker om när per skriker  

(mentala) 

logiska: 0st 
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Måns i lekparken 

Mentala perspektiv: 8st 

text 

jag skulle gärna vilja gunga, måns gillar att gunga, den gunga han 

gillar bäst, jag vill också gunga, då känner sig måns ledsen, och vill 

inte leka alls, han tycker småbarnen, alla kan då få gunga och blir 

glada 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 

logiska: 1st 

Måns kan istället fråga en personal på 

skolan när det blir hans tur att gunga 

(logiska) 

 

Lisa på skolgården 

Mentala perspektiv: 6st 

text 

vill leka samtidigt, lisa tycker det blir trångt, stöta ihop med 

någon på skolgården som blir arg, så att någon blir ledsen, man 

behöver inte stöta i varandra, då blir lisa glad och kan ha roligt 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

På skolgården när det är rast är det många 

barn som vill leka samtidigt (mentala) 

 

Måns och läxan 

Mentala perspektiv: 8st 

text 

måns tycker det går bättre med läsningen, det tycker även fröken i 

skolan, måns tycker det är viktigt, ibland glömmer måns sin läxa 

hemma, då känner sig måns ledsen och lite irriterad, måns vill visa sin 

läsning för fröken, det är viktigt tycker måns, alla blir nöjda och glada 

Mentala kausala samband – bindeord 

av: för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 0st 

logiska: 0st 

 

Intervention C lektion 13 Inprint/trippel Perspektiv = 32st Mentala= 5st Logiska = 1st 

 

Måns i lekparken Trippel 

Mentala perspektiv: 8st 

text 

jag skulle gärna vilja gunga, måns gillar att gunga, den gunga han 

gillar bäst, jag vill också gunga, då känner sig måns ledsen, och vill 

inte leka alls, han tycker småbarnen, alla kan då få gunga och blir 

glada 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 0st 

logiska: 1st 

Måns kan istället fråga en personal på 

skolan när det blir hans tur att gunga 

(logiska) 

 

Lisa på skolgården Trippel 

Mentala perspektiv: 6st 

text 

vill leka samtidigt, lisa tycker det blir trångt, stöta ihop med 

någon på skolgården som blir arg, så att någon blir ledsen, man 

behöver inte stöta i varandra, då blir lisa glad och kan ha roligt 

Mentala kausala samband – bindeord av: 

för att/när/eftersom/därför att i 

berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 1st 

På skolgården när det är rast är det många 
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barn som vill leka samtidigt (mentala) 

logiska: 0st 

 

Måns på utflykt Inprint 

Mentala perspektiv: 8st 

text 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

Hittar inte måns sin pannkakor, de hittar bara, då blir måns 

arg och skriker, måns skriker, så att klasskamraterna blir 

arga på måns 5st 

Bildserie 3: 

Blir måns mätt och glad 1st 

Bildserie 4: 

Fröken och klasskamraterna blir också nöjda, när måns äter 

och inte skriker 2st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 0st 

Bildserie 1: 

Bildserie 2: 

När det är lunchtid hittar inte måns sina 

pannkakor (mentala) 

Bildserie 3: 

Bildserie 4: 

Fröken och klasskamraterna blir också nöjda, när 

måns äter och inte skriker (mentala) 

 

Lisa på fritids Inprint 

Mentala perspektiv: 10st 

Bildserie 1: 

Lisa tycker det är roligt, lisa gillar att leka med lego på 

fritids, lisa vill helst ha hela lådan 3st 

Bildserie 2: 

De andra barnen vill också leka med lego, lisa kan bli arg 

och skrika, för de andra barnen också vill bygga lego, lisa 

vet att hon måste öva 4st 

Bildserie 3: 

Lisa tycker det är svårt, lisa tycker det är hennes lego, då 

blir även fröken på fritids och barnen glada 3st 

Mentala kausala samband – bindeord av: för 

att/när/eftersom/därför att i berättelsen: 

Både mentala och logiska 

Mentala: 2st 

logiska: 0st 

Bildserie 1: 

Lisa tycker det är roligt för att man kan leka på 

fritids (mentala) 

Bildserie 2: 

lisa kan bli arg och skrika för att de andra barnen 

också vill leka bygga med lego (mentala) 

Bildserie 3: 
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13.2 Missivbrev 

Hej!     Januari 2016  

Vi är två studenter och lärare, Mikael Lundgren och Katarina Lindmark, som studerar sista terminen 

på Speciallärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Under denna termin skriver vi vår 

magisteruppsats inom ämnet specialpedagogik.   

Vi har valt att fördjupa oss i hur sociala berättelser/bilder kan öka elevers språkliga och kognitiva 

förmåga i återberättande av berättelser. Inom ramen för studien önskar vi få ert godkännande att låta 

ert barn delta i vår studie. Eftersom vi kommer att behöva spela in samtalen vid dessa tillfällen är det 

viktigt att ni godkänner barnets medverkan. Det kommer att ske vid ca tre tillfällen i veckan och inom 

ordinarie undervisningstid på skolan under ca 2 månader.  Syftet är att se om en intervention av olika 

bilder utökar barnens förmåga att kunna återberätta berättelser. 

Deltagandet i studien är helt frivillig men vi hoppas att ni vill låta ert barn medverka, för ert barns 

medverkan är mycket värdefullt för vår studie och framtida forskning inom specialpedagogik. Studien 

är helt anonym och elevuppgifter/information om eleven kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att varken skolan eller barnen kommer att kunna identifieras. Vid avslutad studie kommer allt 

inspelat material förstöras. Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). 

 

Om ni har några frågor över studien och upplägget kontakta: Katarina Lindmark XXxxxXX    

XXX@gmail.com, Mikael Lundgren XXxxxXX  XXX@gmail.com 

Handledare 

Bo-Lennart Ekström 

Specialpedagogiska institutionen 

Stockholms universitet 

FD Universitetslektor 

Tel. 08-12076429 
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Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


