
 

Tjáskiptatöflur og hjálpartæki 

Frá einföldum vil/vil ekki 

til flókinna tafla og nýjustu tækni 

 

Tjáskiptatöflur geta verið mjög einfaldar, með tveimur 

táknum til að velja milli tveggja valkosta. 

Viltu vatn eða mjólk að drekka? Getur verið tvær 

myndir á einu blaði—eða tveir hlutir á borðinu fyrir 

framan einstaklinginn 

Eða já-nei—meira– hætta 

Gott er að hafa að reglu að já 

sé í hægri hendi þinni—vinstra 

megin við hann eða hana sem 

þú talar við. Sérstaklega ef 

viðkomandi getur e.t.v. lesið 

(lestraráttin frá v til h) 

 

Þær geta líka verið með mörgum táknmyndum, þar sem hann eða hún velur 

með bendingu af einhverju tagi.  

Töflur er ekki bara hægt að nota til að nefna hluti.  

Hvernig líður mér  

Hvernig líkar mér 

Hvers vegna geri ég ekki 

 

Hvar langar mig að vera 

Hvað langar mig til að gera 

Hvað vil ég segja 

Ekki bara jákvæðu lýsingarorðin. Líka neikvæðu orðin, ljótt—leiðinlegt—reiður—leiður 

 



Tjáskiptatækni og hjálpartæki  

Pappírsgögn og hlutir 

• Engar rafhlöður—Ekkert vandamál með tengingar eða forrit 

• Ódýrt í framleiðslu - Auðvelt að endurnýja 

• Lausum myndtáknum eða hluttáknum má raða og endurraða og skipta út meðan við erum að 

tala saman 

Einfaldar töflur geta tengst saman í bók eða möppu https://

www.fjolmennt.is/static/extras/images/samtalsbok-um-sorg184.pdf  

• Merki eða flipar til að færa sig á milli tafla 

• Margar gerðir bóka, allt eftir þörfum félagans 

Má benda með höndum, eða augum— eða með fæti ef það er 

auðveldast fyrir einstaklinginn 

Hér má finna dæmi og leiðbeiningar um tjáskiptabækur: https://secure.toolkitfiles.co.uk/

clients/40156/sitedata/files/PODD-Communication.pdf 

https://sites.google.com/view/escdaac/devices/podd 

Spjaldtölvur—snjalltæki 

• Ekki er hægt að nota íslenska tölvurödd nema í Windows og 

Android. Í iPad þarf að taka upp hljóðskrá fyrir hvern hnapp 

(horfir vonandi til bóta) 

Sounding board—Einfalt að búa til einfaldar tjátöflur í ókeypis forriti 

(iPad) t.d. tveir eða fjórir valkostir. Til eru fleiri ódýr forrit í iPad 

Ýmis önnur forrit fyrir stærri og flóknari töflur eru missveigjanleg s.s. Gotalknow og 

Prolog, Talk tablets og Prolog to go (iPad) 

Snap+core first  - Fullbúið tjáskiptakerfi sem einfalt er að sníða að hverjum og 

einum  ásamt fullbúinni námskrá til að kenna tjáskiptakerfið (iPad og Windows 

snertiskjár/augnstýribúnaður/rofar)  Nýtt forrit byggt upp á 

nýjustu þekkingu um máltöku og kjarnaorðaforða 

• Notar íslenskan talgervil í Windows 

• Mjög sveigjanlegt 

• Stórir orðaforðagrunnar til að byggja á ‚ búið að þýða á 

íslensku 

• Mikið af tilbúnum töflum 

• Byggir á grunnorðaforða tungunnar 

Tobii forrit fyrir windows er einstaklega öflugt forrit með mörgum tilbúnum kerfum. 

• Mjög sveigjanlegt 

• Mikið af tilbúnum töflum, sumum á íslensku, öðrum sem auðvelt er að þýða. 

Mikið af efni sem notendur hafa valið að deila með öðrum 

• Notar íslenska talgervilinn 

• Má stýra með snertiskjá eða augnstýribúnaði. Einnig með rofum. 
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