Denne uges fokus på PODD kommunikation
At kommentere og udtrykke meninger:
”Jeg kan lide det”, ”Jeg kan ikke lide det”
og ”Jeg synes at”
“Et barn der taler, vil uafhængigt vælge de ord, hun ønsker at bruge fra den store mængde af ord, hun hører
blive brugt hver dag.
Et barn der anvender ASK vil uafhængigt vælge de ord, hun ønsker at bruge fra det ordforråd, som andre
mennesker har valgt at modellere, og fra de støttende symboler, som er gjort tilgængelig for hende.” (Porter
& Kirkland, 1995, s.93-94)
•

Børn, der lærer at tale, skal være omgivet af et rigt sprogligt miljø. På samme måde skal børn som
lærer at kommunikere med ASK være omgivet af et miljø som konstant er model for brug af deres
ASK-system hele dagen og i alle sammenhænge. At være model for brugen af støttet sprog er en af
nøglestrategierne, som du skal tilegne dig uanset hvilket ASK- system dit barn anvender - for at gøre
det muligt for dit barn at blive en kompetent kommunikationspartner.

•

Dit barns PODD bog giver det mulighed for at kommentere, have en mening og udtrykke sine følelser.
En af de måder dit barn kan lære det på, er ved at lære det at bruge ”Jeg kan lide” og ”Jeg kan
ikke lide” eller ”Jeg synes ” eller andre sætningsstartere, som er i dit barns PODD.

”Tilegnelse af sprog er drevet af ønsket om at kommunikere - støttet sprog skal bruges til ægte kommunikative formål” (Porter, 2007, s.59)
•

Du kan modellere ”Jeg kan lide”, ”Jeg kan ikke lide” og ”Jeg synes det er” i mange forskellige
sammenhænge. Du kan kommentere på noget dit barn eller et andet familiemedlem har gjort,
noget legetøj barnet leger med, mad I spiser, noget der er sket eller skal ske, noget I ser i
naturen eller noget I ser på TV osv.

•

Prøv at forestille dig situationer igennem hele ugen, hvor du kan sige følgende og virkelig have
fokus på at anvende disse muligheder.
”Jeg kan lide- det er smart”, eller ”Jeg synes det er smart”
”Jeg kan lide- det er sjovt”, eller ”Jeg synes det er sjovt”
”Jeg kan lide- (vend siden) - det er smukt”, eller ”Jeg synes det- (kan lide ord) - smukt.
”Jeg kan ikke lide- det er støjende”, eller ”Jeg synes det er (vend siden) - støjende.
”Jeg kan ikke lide- det er frækt”, eller ”Jeg synes det er (vend siden) - frækt.

•

Hvis dit barn har en PODD bog med ”Kategorier”, så kan du prøve at udvide din besked på
følgende måde: ”Jeg synes det er sjovt- (gå til kategorier) - aktiviteter- iPad. Derefter gentager
du beskeden, ”Jeg synes, det er sjovt at spille denne iPad musik app”.

•

Husk at tilføje andre ord til listerne eller de tomme felter, hvis de ord, du vil modellere, ikke er i dit
barns PODD bog.
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