
 

 

 

 

 

 

 

Denne uges fokus på PODD kommunikation. 

'Jeg vil vise noget...' 
  

• "Kommunikation er essensen af det menneskelige liv" (Light 1997, s. 61). Selv om det er vigtigt for os alle at 

være effektive til at kommunikere, er det endnu mere vigtigt for mennesker med fysiske udfordringer. For en 

person med fysiske begrænsninger er kommunikation nøglen til autonomi i alle andre aspekter af deres liv. 

At give information og lede andre så forståeligt og præcist som muligt giver en person mulighed for at 

vælge, hvornår og hvordan de gerne vil hjælpes.  
 

• En af de mange startere, der anvendes i PODD for at give børnene mulighed for at begynde at lære at 

give information og at styre andre er 'Jeg vil vise dig noget'. Sammen med de kategorier, der giver 

brugeren mulighed for at angive hvor "noget" kan findes, giver denne starter dit barn mulighed for at 

fortælle nogen om en ting, det gerne vil vise og lede det derhen, hvor det kan finde det. 

 

 

• Prøv i denne uge at modellere brugen af 'Jeg vil vise noget' for dit barn. Prøv at bruge denne starter 

sammen med kategorien 'hus og have' for at angive forskellige steder i jeres hus, hvor der kan være 

genstande du eller dit barn måske vil 'vise'. Her er nogle ideer: 

'Jeg vil vise noget - Det er i taske - et sted i huset - soveværelset - (på) bogreol' (f.eks. En bog) 

'Jeg vil vise noget - Det er i - et andet sted - et sted i huset - mit værelse - klædeskab' (fx nyt tøj) 

  'Jeg vil vise noget - Det er - et andet sted - et sted i huset - køkken - køleskab' (f.eks. en snack) 

  'Jeg vil vise noget - Det er - gå til kategorier - hus og have - udenfor - have / blomst' (f.eks. en blomst eller 

noget nyt du måske har plantet) 

 'Jeg vil vise noget - Det er - et andet sted - et sted i huset - i skabet' (du skal måske gå til en liste for at tilføje 

"skab", hvis det ikke er i dit barns PODD-bog). 

 

Med hvert af disse eksempler kan du også gå til kategorier og bruge relevant ordforråd til at benævne det 

aktuelle emne/ting eller bruge 'beskrivelser' til at beskrive tingen. 

 

• Prøv at bruge PODD-bogen til at fortælle andre i din familie om ting, som du måske vil vise dem. 
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I de fleste PODD-bøger er den pragmatiske starter 'Jeg vil vise noget' placeret enten på siden 'startere' 

(normalt side 1 eller 2) eller på siden 'Jeg skal fortælle noget'. Derfra ledes du til siden 'Vis noget', hvor der er 

ordforråd relateret til at indikere, hvad det kan være, eller hvor det er. 

 

Nogle af de mere komplekse PODD-bøger har kun sætningsstarteren 'Jeg vil vise noget' på side 1. Så er det 

op til brugeren at angive den kategori, de har brug for, og bruge ordforråd inden for denne kategori for at 

angive, hvad det kan være, eller hvor det kan være.  
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