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«Kommunikasjon er så mangt» er et modell-

prosjekt som er finansiert gjennom Extra- 

stiftelsen med Afasiforbundet som 

søkerorganisasjon. Prosjektlederne jobber 

ved Molde voksenopplæringssenter. 

Prosjektet har tidligere vært presentert 

gjennom artikkel i Afasiposten nr. 3 2015. 

Hensikten med prosjektet har vært å få 

erfaringer med bruk av nettbrett i 

kommunikasjon for voksne med afasi for så 

å lage materiell som personen med afasi, 

pårørende eller fagfolk kan ha nytte av.  

 

I denne artikkelen vil vi presentere resultatet av prosjektet. I prosjektet har vi også reflektert 

omkring behov for, og organisering av opplæring. Selv om dette ikke i utgangspunktet var 

tema for vårt prosjekt, vil vi beskrive og drøfte de utfordringene vi ser at kommunene står 

overfor når det gjelder nettopp dette. 

 

Organisering 

Vi inviterte medlemmer i Trondheim og omegn afasiforening til et kurs i bruk av nettbrett. 
Kurset heter «Kommunikasjon er så mangt» - bruk av nettbrett for selvstendighet og 

deltakelse i hverdagen.  Målsetningen med samlingene var å; 

• gi deltakerne ferdigheter i bruk av nettbrett for å supplere og støtte kommunikasjon 

• oppnå større mulighet til selvstendighet og deltakelse i hverdagen  

 

Det viste seg å være stor interesse for et slikt kurs og mange aktuelle kandidater meldte seg. 

Vi valgte ut 6 personer som utgjorde prosjektgruppa. I tillegg til disse deltok logopeder som 

er i daglig kontakt med deltakerne på samlinger og bidro med verdifulle innspill. Vi 

gjennomførte 4 helgesamlinger med deltakerne. På samlingene jobbet vi med bruk av 

nettbrett, ulike apper, innstillinger mm. 

  

 

Erfaringer 

Vi hadde individuelle samtaler med alle deltakerne før, underveis og etter samlingene. Vi 

ønsket informasjon om hva de mente om opplegget, eventuell effekt, og råd og tips vi kunne 



ta med oss videre i arbeidet. Det som blir beskrevet videre bygger på disse samtalene i 

tillegg til observasjoner vi gjorde underveis.  

 

Samlingene gikk over to dager med totalt 13 timer inkludert pauser og lunsj. Alle deltakerne 

framhevet at god tid var en viktig suksessfaktor når de skulle lære å bruke nettbrettet.  Vi 

vekslet mellom demonstrasjon av ulike apper, innstillinger etc, gruppeveiledning og 

individuell veiledning. Vår erfaring er at demonstrasjon og felles undervisning fungerer når 

noe skal presenteres, men individuell veiledning er svært viktig. Dette er også noe 

deltakerne har presisert.   

 

Flere av deltakerne sa at de syntes det var litt for lenge mellom samlingene. Ikke alle hadde 

noen de kunne spørre om hjelp når de sto fast og trengte litt bistand for å jobbe videre med 

det de hadde lært på kurset, og da ble det lenge å vente til neste samling. En av deltakerne 

hadde med seg logopeden sin på alle samlingene og det var tydelig at det ga økt utbytte.  

 

I prosjektet har vi ikke jobbet med apper for trening av språklige ferdigheter. Vi har hatt 

fokus på nyttige «hverdagsapper» som skal gi en effekt gjennom å være brukbar her og nå. 

Eksempler på slike apper er notater, bilder, handleliste, yr, kart etc. Hovedmålet i prosjektet 

har vært at ut i fra de utfordringene den enkelte har 

skal vi finne bruksmåter på nettbrettet som i noen 

grad kan kompensere for det som er vanskelig. Etter 

prosjektet oppga alle at de brukte iPaden mer enn 

tidligere og på andre områder enn før. Alle sier de 

har stor nytte og glede av å bruke nettbrett. 

 

 

Oppfølging og hjelp 

Som sagt i innledningen har vi gjort oss erfaringer med organisering av opplæring og behov 

for opplæring som vi ønsker å bringe videre. Dette bygger på erfaringer fra prosjektet, men 

også erfaringer fra vårt daglige arbeid ved Molde voksenopplæringssenter. Gjennom de 

artiklene vi har skrevet og i støttemateriellet har vi framhevet at nettbrett er allemannseie 

og at terskelen for bruk ikke er så høy. Vi ønsker å nyansere dette noe. Alle personene med 

afasi vi har møtt, har hatt behov for systematisk og grundig opplæring. Ingen av deltakerne i 

vårt prosjekt hadde undervisning etter opplæringsloven. Gjennom kontakt med ulike 

kommuner ser vi at det varierer i hvor stor grad en får tilbud om voksenopplæring i slike 

situasjoner. I vår kommune får en vedtak om spesialundervisning etter en sakkyndig 

vurdering fra PPT dersom det foreligger behov for slik opplæring. Mange med afasi har 

behov for opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon enten midlertidig eller 

varig. Gjenvinning av tale, lese og skriveferdigheter gjennom behandling hos logoped vil 



være målet for de fleste. Mange mennesker med afasi vil allikevel ha behov for 

kompensatoriske hjelpemidler.  I dette arbeidet er voksenopplæringen en viktig aktør.  

Støttemateriell 

Ut fra de erfaringene vi gjorde og de tilbakemeldingene vi fikk, har vi laget et idehefte som vi 

håper at kan gi inspirasjon og ideer til å komme i gang med å utnytte nettbrett og 

smarttelefon for mennesker med afasi eller andre typer kommunikasjonsvansker. I tillegg til 

ideheftet har vi laget film med smakebiter på enkle funksjoner og tips. (Både filmen og 

ideheftet finnes på afasiforbundets hjemmesider) 

Mange tenker ikke på at de praktiske løsningene nettbrettet og mobilen representerer for 

de fleste, også er nyttig og brukbart for de som har behov for ekstra støtte. Tradisjonelle 

hjelpemidler for kommunikasjon er ofte vanskelige å tilrettelegge og å lære å bruke. Da vi 

søkte etter deltakere til prosjektet vårt, fikk vi flere forespørsler fra folk som hadde 

avanserte kommunikasjonshjelpemidler liggende. De hadde fått hjelp til å søke 

hjelpemiddelsentralen om disse, men aldri fått opplæring i å bruke dem. Vår erfaring med 

avanserte kommunikasjonshjelpemidler er at dersom en skal lykkes med bruken av disse, 

krever det mye både av bruker og tilrettelegger. Erfaringene med bruk av slike 

kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med afasi, er heller ikke entydig positive.   

Vi ønsket å ta i bruk allmenn teknologi som også mange som får afasi er godt kjent med.  Det 

at dette er allemanns-eie gjør også at mulighetene for å få hjelp er store. Alle, både 

barnebarn og voksenopplæringa har etterhvert god kompetanse i å bruke nettbrett og 

mobiltelefon, og kan hjelpe dersom personen med afasi står fast. Ideheftet skal være med 

på å vise hvilke muligheter som ligger tilgjengelig uten store anstrengelser eller 

investeringer. 

 

 

 

 

 

 

 


