
Kommunicera i alla 
situationer
PODD

PODD är en metodik som hjälper användaren att 
kommunicera utifrån sin egen förmåga och sina 
specifika behov.

PODD bygger på normal språkutveckling och 
hjäl per till att organisera ordförrådet så att 
användaren kan uttrycka sig effektivt, specifikt 
och flexibelt.

PODD från Abilia är utvecklat i samarbete med 
logopeden Gayle Porter, som har flera decenniers 
praktisk erfarenhet av framtagning och användning 
av kommunikationssystem för barn. 

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk 
Display. 



PODD BÖCKER

PODD-böckerna kommer som förtryckta böcker 
för olika språkliga utvecklingsnivåer. När språket 
utvecklas lägger man successivt till ord och på så 
sätt byggs det upp ett vokabulär. Strukturen och 
principen är densamma i de olika versionerna, så 
det är lätt att gå vidare till nästa nivå vid framsteg 
i den språkliga utvecklingen. Abilias PODD-böcker 
finns i nivåerna PODD 12, PODD 20, PODD 40 och 
PODD 70.
 
 
ANPASSA PODD-BÖCKERNA
 
Med PODD Utskriftsprogram kan stödpersonen 
enkelt anpassa PODD-boken till användarens 
specifika behov. I utskriftsprogrammet anger man 
till exempel vilken daglig aktivitet användaren har, 
byter ut/lägger till symboler samt bygger upp nya 
sidor med sidmallar. PODD Utskriftsprogram är 
tryggt, enkelt och tidsbesparande.

PODD-filer i Rolltalk Designer for Print är avsett 
för stödpersoner som vill ha större flexibilitet när 
det gäller anpassning av PODD-boken. Här kan 
man redigera PODD-bokens alla sidor helt fritt, till 
exempel om man vill anpassa boken med aktiviteter 
som bättre passar ungdomar.  

ELEKTRONISK PODD

Elektronisk PODD bygger på samma princip som 
pappersböckerna, men med de fördelar en elektronisk 
enhet erbjuder.

Den inbyggda talsyntesen gör det möjligt för 
användaren att bli hörd med en röst. På så vis blir 
det enklare att kommunicera med fler i omgivningen, 
även med de som inte är bekanta med AKK. 

Det är enkelt att anpassa Elektronisk PODD direkt 
i enheten.

PODD-böcker levereras med: 
- USB-minne med PODD utskriftsprogram, Rolltalk 
  Designer for Print och PODD-filer. PODD teoribok  
  av Gayle Porter 
- Extra A4 etikettark, 10 st  
- Extra blanka ark, 50 st 
- Hålslag, bärrem och bruksanvisningar

PODD-böcker ART.NR

PODD 12  460454
PODD 12 mini 460458
PODD 20  460484
PODD 40  460455
PODD 40 Skola 460481
PODD 70  460456
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Elektronisk PODD  ART.NR

Elektronisk PODD SW 461350
Elektronisk PODD medium 462350
Elektronisk PODD mini 462351
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PODD 15 är utformad för de som är på en lägre 
språknivå och kan uttrycka sig genom att använda 
meningar med 1-4 ord. Man väljer mellan förskola 
eller skola och anger om nivån PODD 15 eller PODD 
15+ ska användas.  

PODD 60 har utökade nyckelord för de som kan bilda 
hela meningar. Man lär sig att använda symboler 
och hela ord, stavning av meningsfulla delar av ord 
samt ordprediktion för att kommunicera utifrån 
flera avsikter. Man väljer mellan de två språkliga 
nivåerna Utökade nyckelord och Komplex syntax.

I Elektronisk PODD ingår både PODD 15 och PODD 
60 och det är enkelt att byta mellan versionerna. 
Vid ett byte behålls alla individuella anpassningar.
  


