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Allir hafa mál

Hvað eru mál og tjáskipti með þeim sem ekki 

valda orðum eða táknum

Hver er tjáskiptatækni okkar með þeim hópi

Sjálfsmynd og valdefling



Hvað eru tjáskipti?

„Boðskipti eru flutningur á boðum frá einum 

einstaklingi til annars. 

Þessi víðtæka skilgreining á boðskiptum felur í 

sér að allt sem sem einstaklingur aðhefst, 

viljandi eða óviljandi, ber einhver boð að því 

tilskildu að móttakandi sé nærstaddur, sem 

viljandi eða óviljandi skynjar boðin og túlkar þau“ 
(Granlund og Olson 1992, Aukum boðskiptin, bls 4) 

Tjáskipti felast þannig í öllu því sem fer fram milli 

tveggja einstaklinga og tjáningu má hugsanlega lesa 

út úr öllum viðbrögðum annarrar manneskju



Hvað eru tjáskipti?

Samspil sem stendur yfir um hríð milli tveggja 

einstaklinga, um hvað báðir aðilar meina eða 

þeim þykir, um það sem er að gerast í þeim 

tilteknu aðstæðum (Lorentzen, (1998) Språk og handling. 

Språkutvikling hos vanlige og uvanlige barn. bls 178)

Þessi sýn á tjáskipti leggur áherslu á þá þætti 

sem varða það að skapa merkingu í veröldina 

og um hana, að við þroskumst þegar sjónarmið 

okkar mæta sjónarmiðum annarra. (Christensen, Mette. 

(2005) Kommunikation i forhold til mennesker med multiple

funktionsnedsættelser í Vikom Nyhedsbrev 16 bls 15)



Fyrsta tjáskiptatæknin – að svara
- ég upplifi að fá svar við viðbrögðum mínum

Einstaklingur uppgötvar sjálfan sig, viðbrögð 

og tilfinningar sínar með því að upplifa 

svörun hjá öðrum

Allir gefa frá sér merki sem hægt er að túlka

en hjá einstaklingum með flóknastar tjáskiptahömlur 

eru þau svo smá að við eigum erfitt með að koma 

auga á þau, skilja þau og túlka.



Hugmyndin um samræður

Vænta þess að eitthvað tiltekið gerist – Ég og þú

Vegna endurtekinnar atburðarásar hér og nú

Vegna fyrri reynslu – Þegar svona gerist fylgir jafnan 

þetta hér – geri ég alltaf svona

Vænta ákveðinna viðbragða við eigin atferli

Tilætlun –

Sækja það viðbragð sem vænst er

Sækja “punchið” í atburðarásinni - leiknum



Hugmyndin um samræður 

Upplifa gagnkvæmni

ekki bara ég geri/þú gerir heldur flæði

Við eigum stundina saman

Við deilum tilfinningum og upplifunum

Þá getur farið að þróast samspil um ... 

samsæi – hugmyndin um að við eigum sameiginlega 

upplifun og reynslu af einhverju utan við okkur tvö

tilvísun - atferli sem hefur skírskotun til einhvers utan 

við okkur tvö og augnablikið



Tjáskiptatækni - samtal
- ég upplifi að geta sótt svar – átt samtal

Upplifun af  að gera – valda breytingu 

upplifun af gagnkvæmri samstillingu við aðra 
manneskju í athöfnum

leggur grundvöll að sjálfsvitund – hver er ég

Formar atburðaminningar um hvernig ýmis konar 
samspil fer fram

skynjun, athafnir, hugsanir, tilfinningar, ætlanir sem 
mynda samfellda upplifunarstund

aðferðir-til-að-vera-með-öðrum

þekkja aftur samspilsatburði/athafnir sem 
einkenna sjálfan og annan



Sameiginleg mótun tjáskipta

Grunnhugsunin er frjálst gagnkvæmt samspil og 

samstilling milli einstaklinga

Mikilvægara er að eiga samspil á forsendum 

viðmælanda eða viðmælenda með 

tjáskiptahömlun, en að samspilið taki á sig 

tiltekið form 

Það að sýna viðhorf, vilja og óvilja er mikilvægara en 

hvernig það er gert

Aðlögun umhverfis og stuðningur til að vera 

virkur þátttakandi og gerandi í eigin lífi. 

Að við séum tilbúinn til að nota öll hugsanleg ráð 

og leiðir til að skilja og að vera skilinn



Tjáskiptatækni samningur um merki

Tjáskipti eru sköpuð af báðum aðilum á 

grundvelli sameiginlegrar reynslu/upplifunar

Allar skynleiðir eru jafngildar

Allar tjáskiptaleiðir eru jafngildar

Áhersla færist frá formi og birtingu yfir á sjálfa virknina 

– að tjá sig

Frumkvæði og athygli þess með tjáskiptahömlun 

er útgangspunkturinn



Merki sprettur upp í framvindu samtalsins

Merki er samningur milli viðmælenda hér og nú

Þegar ég geri …, svarar þú … og þá geri ég …

Merki getur þróast og orðið að tákni

Merki á fastara formi má e.t.v. kynna samhliða 

merki sem gildir hér og nú



Tjáskiptatækni

Merki um eftirvæntingu -

Játandi (meira) látbragð

Neitandi (vilekki) látbragð

Aðstæðubundin merki í rútínuaðstæðum



Tjáskiptatækni verður flóknari

Ná tengslum

– augnhæð/höfuðhæð? augnsamband er ekki alltaf í 

gegnum augun – hvernig veistu að þú hefur náð 

athygli viðmælandans?

opnar spurningar – hvað finnst þér?

merki um jákvæða/neikvæða tilfinningu

túlkun – ekki óttast að túlka – ef þú túlkar rangt færðu 

oftast viðbragð sem sýnir það 

endurskoða túlkun / semja um merki

valkostaspurningar 

þetta eða þetta/einn af fleiri valkostum

já/nei spurningar





Skapandi tjáskipti

Nota þær leiðir sem einstaklingurinn býr þegar yfir á 

skapandi hátt

Auðvelda einstaklingnum að deila með öðrum hvað honum 

líkar og líkar ekki

Hjálpa einstaklingi til að upplifa að hann fær viðbrögð við 

tjáningu – að það skipti máli að tjá sig

Byggja á því sem þú veist um vilja og óvilja til að  skapa 

tækifæri til að velja og taka ákvarðanir – en vera samtímis 

viðbúinn því að  það sem þú ætlaðir stenst e.t.v. ekki

Vera viðbúin því að túlka á nýjan hátt

Ekki óttast að túlka rangt – takist að skapa traust færðu að 

vita ef það var rangt – Lykillinn er sameiginleg ánægja og 

samspil



Deila sögu

Ryfja upp skemmtilega/ ánægjulega/ 

merkilega/erfiða reynslu

Segja öðrum sögu um þá reynslu – skoðanir og 

tilfinningar

Lykill að góðri sögu

Raunverulegur þátttakandi í því sem gerist

Vera vakandi fyrir litlu sögunum (jafnt sem þeirri stóru), 

það sem er fyndið, óvænt, erfitt

Minni um það sem gerðist – hlutur, mynd, 

hreyfi/snertimerki

Segja söguna saman



Að geta sagt frá

Matreiðsla

sækja vatnleggja á borð borða

setja í skál hræra Vöfflujárn

Vöfflur

brjóta egg



borða
Vöfflur





Mikilvægir þættir í tjáskiptatækni

Mikilvægt að huga að:

Skynjunarþættir – að nota mismunandi skynleiðir til 

tjáningar með einstaklingnum

Hvernig megi byggja á þeirri tjáningu sem 

einstaklingurinn hefur nú þegar

Merking og hvað er mikilvægt fyrir einstaklinginn

Siðferðilegir og menningarlegir þættir

Tengsl – hvort sem er í gegnum  skapandi tjáskipti 

eða sameiginlega ánægju af að deila sögu



Tjáskiptatækni - lögmál

Ekki láta tæknina hefta viðmælandann

skapandi tjáskipti – stöðugt að leita nýrra 

leiða, nýrra orða, nýrra tenginga

segja sögu um upplifun – aftur og aftur – og 

sögur þróast þegar þær eru sagðar oft

nota snjalltækni og fjölmiðlun til að auka 

tjáningarheim einstaklingsins

eiga samskipti við jafningja og félaga en ekki 

bara aðstoðarmenn og starfsfólk


