Denne uges fokus på PODD kommunikation…
At udtrykke følelser eller behov for hjælp:
‘Der er noget galt..’
“Alle børn har brug for at der opbygges omgivelser som støtter op omkring indlæring af et støttet sprog gennem
samspil med brug af barnets kommunikationssystem af andre i barnets dagligdag. Målet er at opbygge
omgivelser som støtter indlæring af sprog med en bedre balance mellem de kommunikationsmåder der benyttes
til at give input og dem barnet lærer til at udtrykke sig med.” (Porter, 2007, s. 58)

•

Dit barns PODD er en vigtig del af omgivelserne for indlæring af det støttede sprog – det er en måde af sikre
sig at barnet har ordforråd nok til at kommunikere en hel række hensigter i alle de situationer, de møder. For at
dit barn kan lære at bruge denne måde til at udtrykke sin kommunikation, må vi alle bruge det i dets hverdag
med reelle kommunikative hensigter. Disse hensigter omfatter også at udtrykke følelser eller at have brug for
hjælp. En af måderne til at kommunikere denne typer beskeder med brug af PODD er at bruge den
pragmatiske starter ”der er noget galt”.

•

Det er bydende nødvendigt at dit barn lærer at fortælle andre, når der er noget galt. Selv om du måske er en
ekspert til at vide, hvad dit barn har brug for og hvad der gør det ked af det, så møder dit barn andre som ikke
har samme intuitive erfaring. Ved at give dit barn mulighed for at fortælle hvad der er galt, med brug af sin
PODD kommunikationsbog, giver du det en sikkerhed og lærer det at gøre det samme overfor andre personer
i sine omgivelser og derved vise, at det kan møde udfordringer.

•

Jo mere du er model for at bruge “der er noget galt” i reelle situationer, jo større chance har dit barn for at lære
det ordforråd det kan bruge for selv at udtrykke dette. Du kan være model for at bruge “der er noget galt” i
mange situationer I dagens løb. F.eks. kan du være træt efter en travl dag og være model for “der er noget
galt” – træt, overfor dit barn eller til et andet familiemedlem. Du kan også være model for at bruge dette hvis
du bemærker at dit barn er træt. Du kan være model ved at vise ”der er noget galt – frustreret” når du ser at
dit barn har problemer. Før du vil tage noget at drikke kunne du vise ”der er noget galt – tørstig”.

•

Prøv at overveje situationer hvor du kunne sige noget af det følgende og virkelig fokusere på at bruge disse
muligheder såvel som andre lignende gennem hele ugen:
“der er noget galt – gør ondt, øm, smerte” “ der er noget galt – træt”
“der er noget galt – sulten”
“der er noget galt – varm”

“ der er noget galt – gal”
“der er noget galt – jeg ved ikke hvad der er galt”

Husk at gentage din besked I sin helhed efter du har vist det f.eks. “der er noget galt – træt’, jeg er så træt”,
“jeg kan se at du har svært ved det, det ser ud som om du siger ‘der er noget galt – frustreret’ Mor, jeg er
frustreret’.

•

Du kan også prøve at udvide din besked ved at være model for at vise hvad der kunne være med til at løse
problemet, f.eks. “der er noget galt – træt – tilbage til side 1/startside – (hvis du bruger en PODD bog så ‘mere
at sige’) – jeg vil gerne – hvile”, eller “der er noget galt – sulten – tilbage til side 1/startside – (hvis du bruger en
PODD bog så ‘mere at sige’) – jeg vil gerne – noget at spise og drikke – mad”.

•

Husk at tilføje andre ‘der er noget galt’ ord til de blanke felter og lister, hvis de ord du vil modellere ikke er i dit
barns PODD, eller hvis problemer som ofte opstår for dit barn ikke er der.
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