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Hvad er PODD?
Pragmatisk Organiseret Dynamic Display

• PODD kommunikationsbøger
• PODD sidesæt til elektroniske systemer

En måde at gøre støttende symboler 
tilgængelige i  dagligdagen

- en organisering af ordforråd
så man kan kommunikere

HELE TIDEN

PODD er et redskab
til at udvikle kommunikation, 

man selv kan styre og bestemme

For mere effektivt  at 
kunne udfylde forskellige 
sociale roller 

PODD og talepædagog Gayle Porter

• Gayle Porter har mere end 30 års praktisk erfaring med at   

udarbejde kommunikationssystemer til børn på Cerebral 

Palsy Education Centre (CPEC) i Melbourne, Australien. 

• Erfaringerne er samlet i en teoribog og skabeloner med 

symboler til 14 kommunikationsbøger. 

• Materialet er oversat til dansk.
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At give tilstrækkeligt ordforråd til at 

• lære

• Så de voksne kan være model

• Som barnet kan bruge

• Til at udtrykke en række budskaber

• Gennem hele dagen

• Til en lang række formål

• For at stimulere sprogudvikling

• At gøre barnet I stand til at (lære at) møde 

forskellige kommunikative krav

Kommunikativ autonomi

• Få restriktioner på hvad man kan sige

• Referer til, hvor beskeden kommer fra

• At være I stand til at udtrykke sig I overensstemmelse
med egne kommunikative intentioner

At udtrykke sig med de ord du tænker

(see von Tetzchner & Grove 2003)

p. 16

Hvad er kommunikativ autonomi
Kommunikativ autonomi – selvstyrende
kommunikation er forskellig fra

• At vælge
– At vælge den ting man foretrækker – ud fra valgmuligheder

en anden har opstillet

• At svare Ja eller Nej
– At være enig eller uenig i en anden persons idé

• At vælge mellem et begrænset antal muligheder
– Vælg – mellem en anden persons idéer

Autonom kommunikation opstår ud fra de tanker “taleren” 
har

p. 16

Uafængig kommunikation er ikke 

nødvendigvis autonom

Autonom kommunikation er 
ikke nødvendigvis uafhængig

Hvad står PODD for?

• Pragmatisk 

• Organiserede

• Dynamiske

• Displays (sider/tavler)

Benyttet i kommunikationsmaterialer til:

Aktivitetstavler
Begynderbøger med fra 9-12 felter pr. side, 

(skabeloner)
Udvidede bøger med fra 9-100 felter pr. side, 

(skabeloner)
Gruppebøger med 12-20 felter pr. side 

(skabeloner)

Både som ”pap-tech bøger” og digitale 
løsninger 

Pragmatisk opbygning

Der tages udgangspunkt i sprogets funktion - hensigten med at 

kommunikere – når man vil kommunikere et budskab

For eksempel:

Jeg vil vise dig noget
Jeg synes det er
Der er noget galt
Jeg vil have noget
Lad os gøre noget
Jeg stiller et spørsmål

Jeg vil et sted hen

Vil du høre en vits
Jeg har en idé
Jeg lader som om
Jeg vil fortælle dig 
noget

- sætninger, der 

letter tolkning af 

budskabet(eksempel: pragmatiske startere 9 pr. side udvidet)
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Dynamisk, strategisk opbygning

� Ved et dynamisk princip forstås at et sideskift sker på 

baggrund af et forudgående valg.

� Brug af link, som forudsiger den mest sandsynlige

side, der vil være brug for.

� Forudsigeligt sammenhængende ordforråd inden for 

en tavle/afdeling nedsætter antallet af sideskift

� Giver en nem adgang til muligheder for at 

kommentere i en bestemt situation.

Dynamisk, strategisk opbygning

Tal og farver til 
hver kategori eller 
område, der 
henvises til

tilsvarende tal og 
farve + evt. titel på 
faneblad

Navigations ”knapper”

(eksempel: 9 pr. side udvidet)

Eksempel, valg: der er noget galt

Eksempel, muligheder på siden galt 5a, vend siden

Eksempel, se liste, tilbage til siden galt 5a

Eksempel, liste til manglende ord
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Forskellige PODD´er
enkeltsidet2-sidet

2-sidet med sideflap

Betjeningsformer

Direkte udpegning

RækkescanningTag og giv/vis

Andre betjeningsformer
Øjenudpegning

Kodet betjening, øjenudpegning

Udpegning + auditiv scanning

Rækkescanning, visuelle problemer

Andre 

betjeningsformer
synsproblemer

Partnerstøttet auditiv scanning

Gruppebog

Redskab til at være modeller
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Strategier for at være model hele 

tiden – hvor som helst
• Hvordan vil du transportere bogen?

• Kan du bruge den med én hånd? 

• Skal der remme eller holdere til? 

Partner-støttet scanning

• Partnere (giver/udfører scanning ved, at 

vise/pege og/eller italesætte navnene på de 

emner der er I light tek, kommunikations 

boge/enheden. 

• Personen responderer på hver scanning ved 

at indikere et ja og eller nej. 

p. 65

Partner-assisteret scanning

• Partner-støttet scanning kan

være:

– Visuel

– Auditiv

– Visuel samt auditiv

p. 66

Visuel scanning, side layout

p. 67

Efter et ord er udtalt, 

scanner du de 

operationelle knapper 

så personen kan 

fortælle dig hvad du 

skal gøre som det 

næste.

For at kontrolere partnerens 
scanning.
- behøves der forskellige 
operationelle knapper og funktioner

p. 67

Partnere der skal lære, at betjene 

partner-assisteret scanning PODD

• Juglerer med to regler

– Interaktiv partner

– udføre scanning

p. 67
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Partnerens regler I scanningen

• Ryd hjernen for mulige budskaber mens du 
scanner.

• Følg rækkefølgen I scanningen 

– Ingen gætteri!

• Bliv ved med at scanne indtil personen 
indikerer “Det er alt hvad jeg har at sige om 
det”

– Derefter prøver du at danne/fortolke 
mening ud fra nøgleordene.

• Hold rytmen og scan jævnt, men vær obs på 
om der er behov for at gentage

p. 67

Smart-partner - strategier

• Samtalepartnere kan:

– Observere og problemløse

– Læse kropssprog/ bevægelser

– Kan bruge holdepunkter i omgivelserne 

til at tolke hvad barnet mener

– Kan sørge for ekstra tid til at bearbejde 

indtryk før man skifter sider i 

kommunikationsløsningen

– Fokus på at støtte samspil

http://www.youtube.com/watch?v=TOvC9OoygaA

Cheese; 
http://www.youtube.com/watch?v=ux1KIrz5rpY

Samtalepartnerens 3 positioner:

1.Være scanner – præsenter 
udtryksmuligheder – uden særlig 
betoning på nogle udtryk

2.Tolke udtryk – aflæse kropssprog 
og bevægelser

3.Besvare udsagn – ved at være 
model i personens 
kommunikationsform

Øjenudpegningsbøger

Øjenudpegningsbøger

De samme øjne bruges til: 

- At opretholde kontakt
- At orientere sig i muligheder
- At vælge symbol/udtryk

Min påstand: 
En sikker kommunikationsform kræver godt 
syn, god øjenmotorik, og kognition til at 
skelne de ovenstående 

Kontakt

• Emmy Kjelmann

• ASK-konsulent, Ergoterapeut 

• Neurocenter Østerskoven,

• Amerikavej 46

• DK-9500 Hobro

• Tlf tlf. 97645641 /41178244

• www.oesterskoven.dk

• egk@rn.dk


