
 

 

 

 

 

 

 

Denne uges fokus på PODD kommunikation... 

En af de mest kraftfulde modelleringsstrategier, du kan benytte, er at lægge sprog til dit barns hand-

linger og den hensigt du opfatter. Dette er ikke for at sige, at vi nogensinde virkelig kan forudsige, hvad 

andre vil sige - men nogle gange giver dit barns kropssprog, blikretning og gestus en meget klar 

kommunikativ besked - et sådant eksempel er, når dit barn ønsker at gå et sted hen! En greb i din arm 

eller dit ben, et blik mod døren eller ud af vinduet, eller barnet tager dine nøgler og går ud til døren. 

Det er tidspunkter, hvor du kan modellere 'Lad os gå...' i dit barns PODD-kommunikationsbog. Mange 

børn, ved jeg, bliver meget spændte, når de skal et sted hen, så det er også en meget engagerende 

interaktion, hvor du kan modellere barnets PODD-sprog. 

 

• Den pragmatiske starter 'Lad og gå…' i PODD fører til kategorien 'steder'. Ved at komme derhen via 

denne starter fremfor via kategori-indekset gør det også mere klart, at ASK-brugeren anmoder om 

denne handling, snarere end for eksempel at tale om noget, der allerede er sket. 

 

• I betragtning af at vi sjældent bliver på ét og samme sted hele dagen, er 'Lad os gå…' en 

glimrende mulighed for at begynde med en lille smule modellering hele dagen hver dag og 

udvikle din brug af PODD. Prøv f.eks.  disse: 

 
o Når du tror, at dit barn ønsker at lege udenfor, 'Lad os gå… - udenfor - have' 

o Når du skal hjælpe dit barn med at gå i bad på badeværelset, kan man sige: 'Lad os gå… - et sted i 

huset - badeværelse- bad' 

o Før en hurtig tur til supermarkedet efter nogle dagligvarer, 'Lad os gå… - butikker - supermarked' 

o Når det er sengetid, 'lad os gå… - et sted i huset - soveværelset - seng' 

o Når du skal afsted med dit barn til hospitalet, 'Lad os gå… - (vend siden) - hospital' 

o Når du planlægger at hjælpe dit barn med at flytte fra kørestol til gulvet, 'Lad os gå… - et sted i huset 

- (vend side) - gulv ' 

o Når du skal til at køre dit barn i skole, 'Lad os gå… - (for en) køretur - i bilen - (til) skole' 

 
• Du vil bemærke, at nogle af disse eksempler vil hjælpe dig med at blive mere fortrolig med andre 

dele af dit barns PODD-bog, som f.eks. kategorien 'Hus og have'. Giv dig tid til at undersøge, 

hvordan du kan bruge dette ordforråd til at tale om andre steder, I går hen - måske ud på 

terrassen, til den udendørs skraldespand eller til legepladsen. 

 

• Og selvfølgelig, når du vil modellere, hvor I skal hen, vil dette også fungere som en perfekt 

påmindelse om vores allerførste fokus på PODD-kommunikation - at sikre, at dit barns PODD er med 

overalt hvor det er muligt, og er synlig for dem, til hver en tid! 
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At ønske handling: ‘lad os gå…’ 
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