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Kære

Jeres/dit barns undervisning i social tænkning går nu delvist i gang med bogen ‘Social 

tænkning og mig’ af Linda K. Murphy og Michelle Garcia Winner. Der er i virkeligheden tale 

om to bøger. Bog 1 er en guidebog til børn, der forklarer forskellige begreber inden for 

social tænkning på en børnevenlig måde. Efter at have gennemgået bogen sammen med 

en voksen kan barnet selv læse den. Bog 2 er en bog, der er fyldt med øvelsesark. Ligesom 

et arbejdsark giver øvelsesarkene bestemte opgaver, der hjælper barnet til at forstå de ting, 

det lærer om social tænkning. Det er meningen, at øvelsesarkene skal bruges sammen 

med voksne.

Social tænkning er en særlig undervisningsmetode, hvor man på en meget håndgribelig 

måde lærer at tænke socialt. Med andre ord lærer børnene gennem social tænkning at 

sætte sig ind i andre menneskers tankegang og adfærd i forskellige situationer og dermed 

vide, hvordan de selv skal handle i den givne situation. Social tænkning giver ikke en 

opskrift på en bestemt opførsel, der passer til hver enkelt situation, men lærer børnene at 

bruge deres øjne, ører, hjerner og selve situationen til at vurdere, hvilken adfærd der er 

passende netop her. På den måde adskiller social tænkning sig fra bare at lære børnene 

sociale færdigheder, fordi der i denne metode ikke bliver lagt vægt på at give børnene en 

liste af sociale færdigheder, de kan hive frem, men i stedet skal de lære at tænke socialt 

og selv finde ud af, hvordan de skal handle i forskellige situationer. Social tænkning giver 

altså børnene evnen til selv at udtænke strategier forud for den sociale kontakt med andre. 

Målet er at gøre børnene i stand til at forholde sig til og handle i sociale situationer på 

egen hånd, så de ikke behøver at læne sig op ad bestemte handlemønstre, som de har 

lært udenad.

I takt med at vi kommer igennem de to bøger, vil jeg løbende informere om, hvilke ord og 

begreber inden for social tænkning vi har arbejdet med. Barnet får også de øvelsesark, vi 

har været igennem, med hjem, så du/I kan følge med i undervisningen.

Du/I er også meget velkommen til at købe de to bøger og bruge dem til at lære 

begreberne inden for social tænkning og anvende dem derhjemme. Du/I vil sikkert 

opdage, at der hele tiden opstår nye muligheder for at arbejde med social tænkning 

sammen med barnet, og du/I vil blive mere og mere trygge ved konceptet, jo mere du/I 

arbejder med det.



Man kan også læse mere om social tænkning på hjemmesiden  

www.michellewinneridanmark.dk.

Jeg glæder mig til at afprøve denne nye undervisningsmetode, og jeg vil meget gerne høre 

fra dig/jer, hvis du/I har spørgsmål eller eksempler på social tænkning, som I har arbejdet 

med derhjemme.

Med venlig hilsen

__________________________________________________________________________________

Lærer/vejleder/behandler


