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Autisme
Autisme er en livslang utviklingshemming preget av vedvarende utfordringer 
med kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og sosial samhandling. 
Blant annet er enkelte personer med autisme ute av stand til å snakke, 
eller de har atypiske talemønstre, problemer med å forstå ikke-verbal 
kommunikasjon og problemer med å holde en typisk toveissamtale gående. 
Personer med autisme kan bruke atferd som å rope, dytte eller løpe sin 
vei på grunn av frustrasjonen over å være ute av stand til å kommunisere. 
Denne atferden kan forstyrre evnen deres til å delta i aktiviteter, og kan 
være utfordrende for de rundt dem. Omtrent 75 millioner mennesker verden 
over har autisme. Symptomene viser seg ofte i to- til treårsalderen.

Du finner mer informasjon på: no.tobiidynavox.com



Communicator 5
En komplett ASK-løsning som er designet for 
å hjelpe personer med språklige funksjons- 
nedsettelser til å kommunisere mer effektivt. 

For mer informasjon om Tobii Dynavox og produktene våre, gå til: no.tobiidynavox.com/pages/produkter

Tobii Dynavox lager berøringsenheter og programvare for å støtte personer med 
nedsatte språk- og kommunikasjonsevner. For personer med autisme anbefaler vi:

Kommunikasjonshjelpemidler for autisme

SC Tablet
En iPad-basert kommunikasjonsenhet 
med berøringsskjerm, forhåndsinnlastet 
med dedikerte ASK-apper. 

TD I-110
En spesialutviklet kommunikasjonsenhet 
med berøringsskjerm, forhåndsinnlastet 
med en dedikerte ASK-apper.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene. TD Snap, TD Talk, Snap Scene Lite. 

Software

TD Snap
En symbolbasert ASK-programvare med et utvalg 
av løsninger, deriblant et tekstsidesett, komplett 
med verktøy og ressurser. 

Boardmaker 7
Et kraftfullt spesialopplæringsverktøy for lærere og 
terapeuter, der man kan opprette spesialtilpassede 
symbolbaserte materialer via mer enn 50 000 
grafiske symboler. 

Snap Scene
En her-og-nå-, scenebasert språklæringsapp som 
forvandler hverdagsøyeblikk til læringsmuligheter. 


