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8 Social scripts: mere end et enkelt turskift 

(fra bogen om opsætninger på det talende fotoalbum) 

 

Denne opsætning giver en mulighed for samspil med brug af forud beskrevne sætninger til at 

snakke om en begivenhed og opmuntre til mange turskift. For eksempel er her et manuskript 

til brug efter faget hjemkundskab: 

 

Introduktionsside: f.eks. som her: historie fra hjemkundskab (emne) 

Side 1  Hej med jer (venner) 

Side 2  Gæt hvad jeg har i min skoletaske? 

Side 3  Jeg vil give dig lidt hjælp 

Side 4  Vi lavede det i hjemkundskab 

Side 5  Vil du gerne se det? 

Side 6  Chokoladedrømme! 

Side 7  De er bare vildt gode! 

 

Side  8   Vil du gerne smage? 

Side  9   Hvad synes du? 

Side 10  Jeg vil helt sikkert gemme 

opskriften 

Side 11  Jeg gad vide, hvad vi skal lave  

I næste uge? 

Side 12  Vi ses senere! 

 

Ideens kerne: 

Personen bruger det talende 

fotoalbum til at dele yndlings-

historier og erfaringer i en 

opstillet social sekvens. Scriptet 

udarbejdes med hjælp af en 

ven, og bruges så sammen 

med forskellige kommunika-

tions-partnere. Personen kan 

tage initiativ til et emne og kan 

så bevare en vis kontrol over 

samtalen og udvide den ud 

over et enkelt turskift. 

 

Note: 

Denne strategi er taget fra 

amerikansk: ”Light Tech” Co-

Planned Sequenced Script flip 

Chart fra bogen: Can We Chat? 

Co-Planned Sequenced Social 

Scripts: A Make It / Take it 

Book, af Caroline Musselwhite 

og Linda Burkhart, 2001. 

 

 

 

 

 

 

Fordele: 

 Giver personer mulighed for at tage initiativ og styre 

samtalen og deltage i turtagning med mange turskift, 

gennem brug af forskellige kommunikative 

funktioner, som en samtale består af. 

 

 Giver personer med vanskeligheder indenfor autisme-

spektret og andre, der har vanskeligheder ved at 

mestre de sociale processer i turtagning, mulighed for 

at opleve succes i samspilssituationer. 

 

 Kan give personer, som har nogen tale, men som 

nødigt vil tale, mulighed for at tage initiativ til at 

snakke og gennemføre en samtale. 

 

 Tillader gentagne muligheder for at praktisere for-

skellige kommunikative funktioner som: opmærksom-

hedsfangere; emnevælgere, sætninger som beskriver 

oplevelser, indskudte bemærkninger, bemærkninger, 

der giver greb om samtalen, indskud, bemærkninger 

der viser humor/lune, spørgsmål som medvirker til at 

skifte tur, og bemærkninger der er med til at afslutte 

en samtale. 

 

 Giver øvelse i at indgå i samtale med brug af begræn-

set kognitiv anstrengelse, så personen kan fokusere 

mere på samspillet med en anden person end på det 

tekniske ved at fremstille hvert ord på et sofistikeret 

kommunikationshjælpemiddel.  

 

 Kan ændre folks forventninger til en persons evne til 

at kommunikere 
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Tips til implementering 

1. Manuskripter skal planlægges på forhånd, i samarbejde med den person, der skal bruge 

det talende fotoalbum. Først skal man beslutte sig for indholdet på hver side. Så skal man 

give personen valgmuligheder i forhold til, hvad der skal siges på siden. Et eksempel: 

hjælperen spørger: Vil du sige, ”det var fedt”, eller ”det var fantastisk”? Hvis der ikke er 

billeder, man kan bruge til at vælge ud fra, så brug hænderne. (giv et forslag og vis den 

ene hånd; så giv et andet forslag og vis den anden hånd).  

Personen kan herefter udpege med sin hånd eller øjenudpege på den hånd, der ønskes. 

Ser personen ned eller væk betyder det, ”ingen af dem, giv mig nogle andre valg”. Hvis 

personen bruger andre former for kommunikation eller et kommunikationshjælpemiddel, 

kan han eller hun fortælle præcis, hvad der skal siges i scriptet. 

 

2. Start med nogle opmærksomhedsfangere; emnevælgere, sætninger som beskriver 

oplevelser, indskudte bemærkninger, bemærkninger, som giver greb om samtalen, 

indskud, bemærkninger, der viser humor/lune, spørgsmål som medvirker til at skifte tur, 

og bemærkninger der er med til at afslutte en samtale. Placer en frase eller besked på hver 

side og optag siderne efterhånden som du kommer frem. (eksempler på disse dele af en 

samtale kan ses i appendiks A og på www.lburkhart.com/chat_ideas.htm.) 

 

3. Overvej at gemme billeder, som repræsenterer generelle dele af en samtale i lommerne på 

albummet. Placer for eksempel 6 til 8 opmærksomhedsfangere i en stak i den første lomme 

på det talende fotoalbum. Lad personen vælge en, som han vil bruge. Placer den udvalgte 

øverst, og læg de andre billeder tilbage i lommen igen. Optag siden og sørg for at bruge en 

udtryksfuld stemme. Gå så videre til den næste side, som kunne indeholde en samling af 

sætninger til at sætte konteksten (f.eks.: ”Du vil ikke tro, hvad der er sket?” eller ”Så du 

kampen i går aftes?” eller ”Orv, jeg har en historie at fortælle dig!”) 

 

4. Nogle sider vil have kommentarer til særlige spontane situationer, hvor man ikke er i stand 

til at udvælge billeder på forhånd. Til disse sider skal man skrive beskeden og lægge det 

ind på siden. Overvej at bruge laminerede kort, som man kan skrive på med en ikke 

permanent spritpen. Så kan kortet bruges igen til næste script. Eksempler kan være: ”Vi 

havde en test i matematik i dag”, ”Jeg hørte noget, der overraskede mig”, eller ”Jan fik 

ballade” 

 

5. Kombiner sproget med personens personlighed, med humor, drillerier og sociale 

kommentarer. Tjek og vær sikker på, at personen er tilfreds med, hvordan du optager 

beskederne. 

 

6. Flere ideer til social scripts kan findes i bogen: ”Can we chat?”(”kan vi sludre?”) (2001, 

Musselwhite, Burkhart) og på websiden www.lburkhart.com/chat_scripts.  

 

Udarbejdet af Linda Burkhart 

http://www.lburkhart.com/chat_ideas.htm
http://www.lburkhart.com/chat_scripts

