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Yfirferð dagsins:
•  Hvað er tjáskiptatækni?

•  Hverjir geta nýtt sér tjáskiptatækni?

•  Grunnþættir í innleiðingu tjáskiptatækni

•  Framtíðarsýn
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TJÁSKIPTATÆKNI – NÝTT HUGTAK

•  Þýðing á augmentative and alternative communication (AAC)

•  Einnig kallað óhefðbundin tjáskipti eða óhefðbundin boðskipti

•  Vísar EKKI til tækjabúnaðsins heldur aðferðarinnar



Skilgreining

•  Tjáskiptatækni er samansafn af verkfærum og aðferðum sem 
einstaklingar nota til að takast á við áskoranir tjáskipta í daglegum 
aðstæðum. 

•  Slík tjáskipti geta falið í sér notkun ritmáls, látbragðs, svipbrigða, 
hreyfitákna, mynda eða talandi tjáskiptatæki, o.s.frv.

•  h"ps://www.isaac-online.org/english/what-is-aac/	



Dæmi um tjáskiptatækni

•  Einstaklingur notar tákn til að styðja við tal

•  Einstaklingur bendir á stafi á stafaspjaldi til að stafa orð/setningar

•  Einstaklingur velur setningu eða setningahluta úr safni

•  Einstaklingur velur myndir sem tákna orð eða setningar

•  Viðmælandi les upp orð og notandi blikkar til að velja það orð sem 
á við. 



Hverjir geta nýtt sér tjáskiptatækni?

•  Þeir sem eiga erfitt með að tjá sig í töluðu eða rituðu máli.

•  Dæmi um ástæður geta verið: 
•  CP/heilalömun
•  Down’s heilkenni
•  Einhverfa, 
•  Ákominn heilaskaði af völdum slyss eða sjúkdóma, 
•  Verkstol í tali (apraxia), 
•  Taugafræðilegir hrörnunarsjúkdómar Rett heilkenni, SMA, Parkinson’s, 

MND, MS, 



Ávinningur af tjáskiptatækni
•  Gefur notandanum leið til að tjá vilja, tilfinningar, dálæti/óbeit, deila 

hugmyndum, o.fl.

•  Eykur tækifæri til samskipta við aðra í umhverfinu

•  Eykur tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi sitt

•  Eflir frumkvæði og sjálfstæði

•  Bætir tengsl við aðra 

•  Gefur tækifæri til náms

•  Gefur tækifæri til aukins þroska



Tjáskiptatækni - einfalt mál?

Að fá píanó í hendurnar ≠ tónlistarmaður

Val á tjáskiptaleið er einungis fyrsta hænuskrefið í áttina að því að notandi 
tileinki sér tjáskiptaleið sem nýtist honum í daglegu lífi. 

•  Kennsla 

•  Fyrirmynd, fyrirmynd, fyrirmynd

•  Æfing, æfing, æfing

•  Raunhæf kennsluáætlun sem er í stanslausri endurskoðun



Færniþættir tjáskiptatækni (Janice Light 1989)

•  Málleg færni (linguistic competence)

•  Verkleg færni (operational competence)

•  Félagsleg færni (social competence)

•  Færni í að bregðast við í aðstæðum (strategic 

competence)



Það þarf tvo í samræður

•  Tjáskipti – skiptast á skilaboðum

•  Ábyrgð viðmælandans 

•  að hlusta

•  gefa notandanum tækifæri til að tjá sig

•  gefa notandanum tíma til að bregðast við

•  gefa tjáskiptunum þann tíma sem þau taka



Rannsóknir á viðmælendum

•  Tilhneiging hjá mörgum viðmælendum að:
•  vera of stýrandi í samræðum

•  einskorða sig við já og nei spurningar

•  gefa notandanum ekki tækifæri frumkvæðis í samræðum 

•  gefa ekki tíma fyrir svar eða viðbrögð

•  grípa frammí og trufla tjáningu notandans

•  beina meiri athygli að tjáskiptatækinu eða tækninni og en minni að notandanum og því 

sem hann er að segja

•  (sjá	yfirlit	í	Kent-Walsh	&	McNaughton,	2005)	



Viðmælendaþjálfun

•  Í sumum tilvikum er notkun tjáskiptaleiðar háð frumkvæði frá 

viðmælanda eða beinni aðstoð hans. 

•  Það er því full þörf á fræðsluefni og ráðgjöf til fjölskyldu og annarra 

í nærumhverfi notandans



Mín framtíðarsýn: �
Tjáskiptatæknisetur Íslands 

•  Þverfagleg stofnun sem sinnir einstaklingum sem reiða sig á hvers 
kyns tjáskiptatækni 

•  Mat og ráðgjöf til notenda og nærumhverfis þeirra

•  Fræðsla til aðstandenda, skóla/stofnana/vinnustaða og fyrirtækja

•  Tjáskiptatæknilausnir til prófunar og jafnvel láns

•  Þróun matsaðferða og útkomumælinga til að meta árangur íhlutunar

•  Rannsóknir t.d. á fjölda notenda, stöðu þeirra og þróun málaflokksins



Heimildir

Beukelman, D.R. & Miranda, P. (2013).  Augmentative and Alternative Communication:  
Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs, (4. útg). 
Brookes: MD

Brady, N., et al (2016). Communication Services and Supports for Individuals With 
Severe Disabilities: Guidance for Assessment and Intervention.  American 
Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 121(2):121-138, DOI: 
10.1352/1944-7558-121.2.121

Kent-Walsh, J & Mcnaughton, D. (2005). Communication Partner Instruction in 
AAC: Present Practices and Future Directions,  Augmentative and Alternative 
Communication, 21 (3,) 195-204, DOI: 10.1080/07434610400006646. 

Light, J. (1998). Toward a definition of communicative competence for individuals 
using augmentative and alternative communication systems.  Augmentative and 
Alternative Communication 5 (2), 137-144. 



Takk	fyrir	áheyrnina	

Þórunn	Hanna	HalldórsdóMr	talmeinafræðingur	
thorunnh@reykjalundur.is	


