
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denne uges fokus på PODD kommunikation 

  

Det er af stor betydning at vi som model er det ud fra ASK brugerens perspektiv. Det betyder at vi 

over for børn skal modellere ”børne-snak” (Porter, 2007). I stedet for at bruge sproget til at lede 

børnene gennem daglige rutiner og aktiviteter, som vi måske er vant til at gøre (”nu skal du/vi..”), kan 

vi modellere den pragmatiske starter ”jeg vil gerne” i PODD. 

 

'Jeg vil gerne’ giver dig mulighed for at snakke om aktiviteter som spisning, hvile, lege med legetøj, 

lege udenfor, musik, computer, TV, og en hvilken som helst anden aktivitet du vælger at tilføje til 

dette afsnit i PODD. 

 

Hvis du har brugt den pragmatiske starter ‘Der er noget galt', vil det være en naturlig måde at bygge 

videre på samtale at modellere 'Jeg vil gerne..' til at foreslå en løsning på hvad der er galt. For 

eksempel: 

 
 Der er noget galt - træt, kan efterfølges af (tilbage til side 1/start) 'jeg vil hvile' 

 Der er noget galt - sulten, kan efterfølges af (tilbage til side 1/start) 'Jeg vil gerne-   noget at spise 

eller drikke - mad' 

 Hvis 'der er noget galt - trist' kan du foreslå, (tilbage til side 1/start) 'jeg vil gerne -  have kram' 

 

 

 I denne uge skal du fokuserer på muligheder i løbet af barnets dag, hvor du kan omformulere dit 

sprog og modellere 'Jeg vil gerne'. 

Måske, har du en tendens til at sige ‘nu er det tid til en godnathistorie eller skal vi læse en bog, 

når du vil læse en bog højt for barnet? ' – prøv at modellere det som et ønske/ en anmodning, 

som dit barn kan lære at bruge – jeg vil gerne- bog, historie -bog'. 

Måske spørger du dit barn ‘Hvad vil du gerne have at spise?’ – Prøv at modellere noget som du 

gerne vil have at spise i stedet for. ‘Jeg vil gerne – noget at spise eller drikke –mad – ost’. 

 
 En anden made at modellere ‘jeg vil gerne’ på, er at observere dit barns uformelle kommunika-

tion og komme med ideer til, hvad det måske vil sige. For eksempel 

o Jeg tror du er tørstig, jeg tror du siger ‘jeg vil –noget at spise eller drikke–drikke’ 

o Åh du kigger på legetøjet, Jeg tror du siger ‘jeg vil gerne–lege–legetøj’ 

 
I disse eksempler fortæller du ikke dit barn, hvad det skal sige, du foreslår bare noget det kan 

sige, hvis det vil. Det giver en mulighed for at modellere det sprog barnet kunne have brug for i 

den situation – der bliver ikke lagt noget pres på barnet for at bruge det sprog du foreslår, og 

det er fuldt ud acceptabelt at dit barn accepterer eller afviser dit forslag med et ’ja’ eller ’nej’. 

 

Porter, G. (2007). Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books: Introductory Workshop. Melb: Cerebral Palsy Education Centre. 

 

Husk at 'Jeg vil gerne' er forskellig fra den pragmatiske starter 'gøre noget'. 'Jeg vil gerne’ bliver brugt 

til at snakke om aktiviteter og rutiner og ‘gøre noget’ giver dig mulighed for at bruge specifikke 

handlings- eller bevægelsesord (udsagnsord/verber) til snak om hvad nogen foretager sig, for 

eksempel: kan lide, give, tænke, kravle, hoppe. 

Oversat med tilladelse fra Yvette Theodorsen BSc (SpHearingSc) CPSP, Interactive Speech Pathology. Find flere på www.podd.dk  

              At bede om noget: “Jeg vil gerne…” 
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