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Forlaget skriver: Lær børn og unge at tænke socialt "Social Tænkning og mig" er et sæt på to bøger - en til
eleven og en til læreren - der især er rettet mod børn og unge med autisme, ADHD og andre, tilsvarende

udfordringer.
I bøgerne arbejdes der ved hjælp af en række helt konkrete opgaver og øvelsesark systematisk med at lære
barnet/den unge at tænke socialt - at forstå andres tanker, følelser og reaktionsmønstre, og hvordan andre

påvirkes af den måde, barnet/den unge selv agerer på.
Bøgerne er skrevet af Michelle Winner, der har udviklet konceptet social tænkning, i samarbejde med Linda

Murphy.
"Social tænkning og mig - børnenes bog" er elevens arbejdsbog, der indeholder en lang række konkrete

øvelser, hvor typiske situationer fra hverdagen gennemgås for at opbygge elevens evne til at tolke sine egne
og andres ikke-verbale kommunikation, finde de passende reaktioner på f.eks. frustrationer, så barnet lærer at

handle og tænke socialt. Uden disse evner bliver barnet ofte ensomt, udsat for mobning og social
eksklusion.Bogen kan også bruges af forældre, der ønsker at arbejde med at lære deres barn disse ting.Hvad
er social tænkning?Langt det meste kommunikation mellem to mennesker består ikke af de konkrete ord, der

bliver sagt. Kropssprog, tonefald, kropsholdning, berøring/ikke-berøring, rammerne omkring
kommunikationen og så videre sender alt sammen signaler, som de fleste af os har lært at tolke intuitivt - helt

uden at tænke over det. Og derfor tager vi ofte for givet, at andre besidder de samme evner til at tænke
socialt.Men for andre er denne proces alt andet end naturlig. Mange børn og unge scorer således højt på

intelligenstest, selvom de ikke intuitivt kender nuancerne i social kommunikation. Derfor har de ofte svært
ved at begå sig, når de er sammen med andre.Amerikanske Michelle Winner har udviklet konceptet Social
Tænkning, som er målrettet mennesker, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Metoden

anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale kompetencer hos elever, studerende og voksne. 
Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme,

Asperger, ADHD og tilsvarende udfordringer, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt.Social
tænkning har desuden vist sig som et velegnet redskab til at fremme inklusionen i skolen.
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