
 

 

 

 

 

 

 
 

Denne uges fokus på PODD kommunikation 

At stille spørgsmål: Hvad? hvorfor? hvornår? ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

• PODD-kommunikationsbøger og sidesæt giver børn mulighed for at kommunikere af mange forskellige 

grunde - at bede om ting, at protestere, at give oplysninger, at kommentere og endda at stille spørgsmål. 

• At stille spørgsmål er et vigtigt for at kunne udvikle sig til en person, som aktivt kan løse problemer og som er 

optaget af at lære noget hele livet. Derfor er det vigtigt, at børn hyppigt ser og oplever hvordan man gør det 

ved hjælp af deres kommunikationsbog. 

• Hvis du vil stille spørgsmål ved hjælp af de fleste PODD-bøger, er det nødvendigt at bruge den pragmatiske 

starter "Jeg vil spørge om noget". I nogle af PODD bøgerne med mere ordforråd på hver side gentages 

spørgsmålet i hele bogen som et "forudsigeligt tilknyttet ordforråd". 

• For de fleste PODD bøger gælder, at når du først finder det spørgeord, du har brug for, f.eks. Hvad, hvem, 

eller hvornår; skal du derefter 'gå til kategorier' for at gøre dit spørgsmål mere specifikt. Nogle typer af 

spørgsmål fører dig direkte til en anden side, f.eks. "Hvor er person?" fører dig direkte til side 9 - "personer". 

• Du kan modellere 'Jeg vil spørge om noget' ved mange situationer i din hverdag: 

Når dit barn kommer fra skole kan du spørge dit barn, hvad det har lavet i løbet af dagen. 

"Jeg vil spørge om noget - Hvad - gå til kategorier - handlinger - gør, gjorde, gør - Hvad har du lavet?" 

Du kan spørge et andet familiemedlem, hvor de skal hen. 

"Jeg vil spørge om noget - Hvor - Gå til kategorier - steder - gå, gik - hvor skal du hen?" 

Du kan spørge et andet familiemedlem, hvornår de kommer hjem. 

"Jeg vil spørge om noget - Hvornår - Gå til kategorier - steder - hjemme - hvornår kommer du hjem?" 

Du kan spørge dit barn eller et andet familiemedlem, hvordan de har det. 

"Jeg vil spørge om noget - hvordan - gå tilbage til side 1 - snakkeord - du, dig, din, dit - hvordan har du 

det?" 

Du kan spørge dit barn om hvad det mener 

"Jeg vil spørge om noget – vend siden - Hvad synes du?" 

Du kan spørge dit barn, hvem der var i skole. 

   "Jeg vil spørge om noget - Hvem - Gå til kategorier - Skole - Hvem var i skole?" 

 

• Der er også mange muligheder for at stille et spørgsmål, der kræver et ja eller nej svar. For eksempel: Er du 

tørstig? Vil du hjem? Vil du høre en historie? I de fleste PODD-bøger bliver disse stillet ved at man bruger 

starteren: "Jeg vil spørge om noget – du skal svare mig ja eller nej"  

 

• Denne spørgsmålstype fører dig direkte til kategorier for at stille dit specifikke spørgsmål ved at gå til den 

relevante kategori, f.eks. 

"Jeg vil spørge om noget - du skal fortælle mig ja eller nej - gå til kategorier - aktiviteter - noget at spise eller 

drikke - drik, tørstig - er du tørstig?" 

 

• Fokuser i denne uge på at stille mange forskellige spørgsmål ved hjælp af dit barns PODD kommunikationsbog. 

Prøv at inddrage andre familiemedlemmer, når du modellerer ved at stille dem spørgsmål foran dit barn. Prøv 

at modellere ved at stille spørgsmål, som dit barn måske også vil have brug for at stille. 
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