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Forord 
 

Ideen til prosjektet ”Blinkskudd for Extra kommunikasjon” ble født under et møte i 

Afasiforum i april 2008 hvor flere logopeder kom sammen for å utveksle ideer til prosjekter 

som de kunne tenke seg. Fire av oss tente på ideen om å skape et fotokurs for afasirammede 

med fokus på foto som kommunikasjonsfremmer. 

 

Prosjektgruppa har bestått av følgende logopeder: 

 

Monika Løvøy Rehabiliteringsavdelingen, Helsesenteret Sonjatun 

Ingvild Røste Bredtvet kompetansesenter 

Liv Stabell Kulø NAV, SIKTE 

Karianne Berg Statped Nord, Helsesenteret Sonjatun 

 

Rapporten vi nå har skrevet er et verktøy som andre kan bruke dersom de ønsker å 

gjennomføre liknende kurs. Av den grunn er dette blitt en relativt omfattende rapport. Vi 

ønsker også å gjøre oppmerksom på at alle deltakerne har gitt sitt samtykke til at bilder av 

dem og tatt av dem kan brukes i forbindelse med rapportering og informasjon om kurset 

(vedlegg 1). 

 

Med denne rapporten håper vi at vi har klart å skape inspirasjon og ideer til andre som kan 

tenke seg å jobbe med foto som kommunikasjonsfremmer for personer som har afasi. 

Rapporten vil være tilgjengelig for bestilling via Afasiforbundet i Norge og kan også lastes 

ned fra deres hjemmesider www.afasi.no. 

http://www.afasi.no/
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1.0 Bakgrunn for prosjektet/Målsetting 
  

”Bruken av fotografiet som kulturbærer, uttrykksform og minnebevarer er i dag 

allemannseie. Den teknologiske utviklingen og menneskets evne til å kommunisere, 

inviterer til nye måter å forvalte fotografiet på.” (Stiftelsen Se, 2009) 

 

 

En av kursdeltakerne presenterer seg gjennom bruk av bilder 

 

Mye av den daglige kommunikasjonen mellom mennesker går ut på å dele historier og 

opplevelser med hverandre. For personer som har vansker med å uttrykke seg sier det seg selv 

at de også får vansker med å dele sine personlige historier med andre. Afasi er vedvarende 

språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ikke-medfødt nevrologisk 

skade. Afasi skyldes ofte hjerneslag, men kan også forårsakes av for eksempel hjernesvulst 

eller hodeskader etter ulykker. Skaden kan gi andre utfall, som lammelser, synsvansker eller 

hukommelsesvansker, men afasirammede har som regel bevart sine kunnskaper og evnen til å 

tenke som før. Afasirammede får problemer med å produsere og forstå språk, skriftlig og 

muntlig, i ulike kombinasjoner og ulik grad. Hvordan skaden manifesterer seg vil også variere 

avhengig av hvordan den afasirammede takler situasjonen og greier å utnytte ulike ressurser i 

kommunikasjonen, og hvordan kommunikasjonspartneren forholder seg. Språkvanskene kan 

bedres, både spontant og etter logopedisk oppfølging, men afasi er like fullt en vedvarende 

språksvikt som den rammede og nærpersonene må lære seg å leve med. De må lære seg å 

kompensere for og tilpasse seg til et liv med psykososiale, kommunikative, kognitive og 

fysiske utfordringer. Språklig kommunikasjon er et grunnleggende trekk ved menneskelige 

samværsformer, og sosial interaksjon er med på å definere, stadig utvikle og vedlikeholde et 
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menneskes identitet. Afasi fører ofte til sosial isolasjon for den som er rammet, og til mindre 

muligheter til å delta selvstendig i sosiale og samfunnsmessige sammenhenger. 

 

Afasiforbundet i Norge arbeider for at mennesker med afasi og andre ervervede 

språkvansker skal kunne oppnå deltakelse og likestilling i samfunnet, og har blant annet som 

formål å fremme forslag til tiltak og arrangere kurs som skal gjøre afasirammede best mulig 

rustet til å møte samfunnet med de utfordringer afasien fører med seg. Det vi ønsket å gjøre i 

dette prosjektet var å lage et kurs for afasirammede i bruk av foto som kommunikasjonshjelp, 

”Blinkskudd for Extra kommunikasjon”. 

 

Vi har tro på at fotografier kan være en effektiv måte å fremme kommunikasjon på for 

afasirammede med store språkvansker. Vi opplevde et behov og hadde et ønske om å inspirere 

og lære mennesker med afasi å bruke foto som et støtteverktøy i kommunikasjon og samtale. 

Gjennom egne erfaringer har vi sett afasirammede som har brukt foto som 

kommunikasjonshjelpemiddel på en positiv måte, og vi vet at fotografering og fotografier er 

en kjent og akseptert form for opplevelsesdeling i samfunnet vårt i dag. Norge ligger på 

verdenstoppen når det gjelder både kamerasalg og bildebruk, og nordmenn tok over 1 milliard 

bilder i 2005 (Stiftelsen Se, 2009). Fotografier kan ha flere funksjoner, for eksempel å ta vare 

på minner og formidle opplevelser. Fotografier har også en sentral rolle i forhold til sosiale 

relasjoner (Harrison, 2002 her hentet fra Mahmud og Martens, 2009). Et argument for å bruke 

nettopp bilder framfor andre grafiske representasjoner eller uttrykk for personer som har en 

kommunikasjonsvanske, er ofte ønsket om å bruke noe som personen kan kjenne seg igjen i 

(Østvik og Lauvsnes, 2004). Levin et al. (2007) undersøkte bruk av fotografier for 

afasirammede, og fant at det kunne fasilitere kommunikasjon, og at det hadde en positiv 

virkning med tanke på integrering, mer sosial kontakt med andre og som fritidssyssel. 

 

Gjennom bruk av fotografier kan afasirammede dokumentere situasjoner de har opplevd, de 

kan få med detaljer som ville kreve mye språkferdighet å få fram, og bildet kan være et godt 

utgangspunkt for videre samtale. Gjennom bruk av bilder kan man sikrere få temaet for 

samtalen plassert i tid og sted, noe som igjen gjør det lettere for kommunikasjonspartneren å 

forstå hva samtalen dreier seg om. Ved å bruke bilder på denne måten kan den afasirammede 

bidra mer selvstendig i naturlige sosiale sammenhenger. Stadig bedre tekniske, digitale 

løsninger gjør det også både enklere å ta bildene, ta vare på dem, og vise dem fram til andre. 
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1.1 Målsetting 

Målet med prosjektet var å utarbeide og gjennomføre et kursopplegg hvor deltakerne skulle få 

lære om bruk av foto som støtte i kommunikasjon og samtale. Som avslutning på prosjektet 

var det sentralt å evaluere og spre erfaringer fra kurset til brukere, pårørende og fagfolk som 

arbeider med personer med afasi. 

 

Delmål: 

 Lage et kursprogram med utgangspunkt i: 

o erfaringer fra brukere med afasi som har brukt foto som støtte for 

kommunikasjon 

o eksisterende litteratur og teori 

 Holde kurset for en gruppe afasirammede med sine logopeder, pårørende eller andre 

støttepersoner, i to kursbolker 

 Formidle erfaringene fra kurset til andre brukere og fagpersoner. 

 

Vi ønsket å gjennomføre et todelt kurs:  

 Et første kurs der deltagerne får grunnleggende opplæring i bruk av foto til 

kommunikasjon  2 kursdager 

 Et oppfølgingskurs der deltagerne kan dele sine erfaringer med bruk av foto, og få 

videre opplæring  2 kursdager 

 

Med en slik oppdeling av kurset hadde vi mulighet til få dokumentert nytten av kurset på en 

god måte, samtidig som vi hadde en mulighet til å følge opp brukerne. Erfaringene ønsket vi å 

bruke senere for å øke kompetansen om bruk av foto i fagmiljøene. Eksempler fra faktisk 

bruk kan være inspirerende og gi ideer til andre. 

 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 8 

 

Opprinnelig framdriftsplan for 2009: 

Januar – april: utarbeide kursopplegg, rekruttere deltagere, skaffe lokaler, bestille billetter, 

m.m.  

April: gjennomføre kursmodul 1. 

Oktober: gjennomføre kursmodul 2. 

Oktober-desember: Rapportere fra prosjektet, skrive prosjektrapport, artikler, formidle 

erfaringer fra prosjektet til andre fagfolk. 

 

Finansieringsplan 

Med unntak av kamera for deltakerne var prosjektet i sin helhet finansiert gjennom midler fra 

Stiftelsen Helse og Rehabilitering med søknad gjennom Afasiforbundet i Norge. Viser ellers 

til vedlagte budsjett (Vedlegg 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Det var viktig å legge inn tid for å bli kjent 

med kamera 
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2.0 Prosjektgjennomføring/Metode 
Prosjektet var ettårig og prosjektgruppa, bestående av fire logopeder, stod ansvarlig for 

planlegging og gjennomføring. Kurset ble gjennomført i Tromsø, med en kursbolk i 

september 2009, og den andre i februar 2010. For at prosjektet skulle være best mulig planlagt 

valgte vi å forskyve tidspunktet for oppstart av kursbolkene med et halvt år i forhold til den 

opprinnelige framdriftsplanen. 

 

Faktisk prosjektgjennomføring: 

 April – september(2009): utarbeidet kursopplegg, rekrutterte deltagere, skaffet lokaler 

og annen praktisk organisering, f.eks. lage reiseopplegg og kjøpe flybilletter. 

 September (2009): gjennomførte kursmodul 1. 

 September – februar (2009/2010): Evaluerte kursmodul 1, planla kursmodul 2, sendte 

ut hjemmeoppgave til deltakerne, og informerte om kurset til brukere gjennom 

Afasiposten og til logopedkollegaer. 

 Februar (2010): gjennomførte kursmodul 2. 

 Februar – desember (2010): Evaluerte, rapporterte og formidlet erfaringer fra kurset. 

 

2.1 Rekruttering og deltakelse 

Vi rekrutterte deltakere til kurset gjennom annonser i Afasiposten og Norsk Tidsskrift for 

Logopedi (Vedlegg 2). I tillegg til dette tok vi kontakt med logopeder og Afasiforeninger 

rundt om i landet da vi hadde et ønske om deltakere fra alle landsdelene. Vi hadde mulighet til 

å ta imot maksimalt åtte afasirammede og deres logoped eller pårørende. Som et 

inkluderingskriterium hadde vi satt at den afasirammede måtte ha levd med stor afasi i minst 6 

måneder. 

 

 

Deltakerne kom fra hele landet – og 

alle deltok på begge kursene 
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Vi hadde syv afasirammede som deltakere på kurset hvorav fire hadde med seg logoped og tre 

hadde med seg pårørende. Vi hadde også med en superbruker, dvs. en afasirammet som har 

stor erfaring med bruk av foto i kommunikasjonen. Alderen på deltakerne var som følger: 

40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-75 år 

1 2 2 3 

 

Det var fire damer og tre menn (fire med superbrukeren) og de hadde hatt afasi mellom to og 

ni år. 

 

Ettersom målgruppen for kurset var personer med store kommunikasjonsvansker, hadde vi tatt 

høyde for at det ville være behov for mye en-til-en-veiledning. Vi var derfor fire logopeder i 

prosjektgruppa som kunne veilede underveis. Logopedene deltok også som foredragsholdere 

om bruk av bilder i kommunikasjon. For å nå målsetningen om at deltakerne skulle lære om 

bruk av foto, så vi det som vesentlig å ha med en fotokyndig person. Denne personen bidro 

både som foreleser og som hjalp til med tekniske og praktiske fotoproblemer som oppstod 

underveis. 

 

 

 

 

Under kurset hadde vi fokus på at deltakerne 

skulle få mange og varierte muligheter til å ta 

bilder – de fikk også veiledning og tips 

underveis 
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2.2 Nødvendig utstyr 

Vi satte som en forutsetning at alle deltakerne måtte ha tilgang til eget kamera i 

prosjektperioden. Vi valgte også å kjøpe inn to kamera. På denne måten fikk vi litt innsikt i 

hva som finnes på markedet. Ettersom mange afasirammede har pareser i høyre arm, tok vi 

hensyn til at kameraet skulle kunne betjenes med venstre hånd og at det måtte være relativt 

enkelt å betjene generelt. Med utgangspunkt i de kameraene vi kjøpte inn kunne vi gi en 

anbefaling til de deltakerne som ønsket å skaffe seg kamera til prosjektet. Kameraene kunne 

også brukes hvis det var kursdeltakere som ikke hadde mulighet til å skaffe seg kamera til 

kursstart. I tillegg til kamera valgte vi å kjøpe inn en fotoskriver slik at vi kunne vise brukerne 

hvordan de enkelt kunne skrive ut og vise fram bildene de hadde tatt. Vi så dette som 

vesentlig da vi antok at noen av brukerne kunne ha lite eller ingen erfaring med 

databehandling av bilder. I planleggingen av prosjektet kom vi også fram til at det ville være 

nyttig å kjøpe inn et enkelt kamerastativ for utprøving, dette med bakgrunn i erfaringer fra 

enhåndsbrukere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere av deltakerne hadde kun mulighet til å bruke venstre hånd, noe som lot seg løse på 

ulike måter. 

 

Bildene som ble tatt med de innkjøpte kameraene har i ettertid også blitt brukt til å presentere 

prosjektet i ulike fora, se 2.3 for nærmere beskrivelse. 
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Følgende utstyr ble kjøpt inn og brukt under kurset: 

 To kameraer - Canon Digitalkamera Powershot SX200 IS og Nikon Coolpix S220 

 Ett kamerastativ – lite bordstativ som også kan brukes til å holde kamera i 

 En fotoskriver – Canon ES60 

 

2.3 Praktisk gjennomføring 

I løpet av våren 2009 ble program for kursene planlagt, kurssted ble bestemt og bestilt og det 

ble annonsert i Afasiposten og Norsk Tidsskrift for Logopedi. Det ble noe knapp tid mellom 

frist for påmelding og selve kurset, men vi greide likevel å få tak i relativt billige flybilletter 

for deltakerne. Alle utgifter til kurset, bortsett fra deltakernes egne kamera, var dekket av 

prosjektet. 

 

I forkant av kursbolkene var vi i kontakt med både superbruker og den fotokyndige for å 

avklare deres bidrag og rolle under selve kursene slik at de fikk tid til å forberede seg. 

 

Vi valgte å legge begge kurssamlingene til samme sted, dette både for at deltakerne skulle få 

noe kjent å komme tilbake til, at det var et kurssted vi hadde erfaring med å bruke for denne 

brukergruppen, samt at de hadde svært konkurransedyktige priser. Når vi valgte å legge 

kursene til Sydspissen Hotell og Tromsø, visste vi også at vi kunne gi brukerne varierte og 

interessante fotooppgaver i nærområdet. Det var et bevisst valg ikke å legge kursene til 

flyplasshoteller. 

 

Kursene ble gjennomført med ca ett halvt års mellomrom. Vi så dette som hensiktsmessig 

med tanke på at brukerne skulle få tid til å prøve seg med å ta bilder mellom kursene, samtidig 

som at det ikke måtte gå for lang tid mellom samlingene slik at deltakerne glemte hva de 

hadde lært. For å holde kontakten med kursdeltakerne mellom samlingene sendte vi ut 

julebrev med bilder fra første kurs (vedlegg 3). Gjennomføringen av kursene er i henhold til 

den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. 

 

En viktig del av prosjektet er å formidle erfaringene fra kurset til flere afasirammede og 

fagpersoner. I etterkant av kurset har vi sett at dette er et prosjekt som egner seg godt til 
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muntlig og visuell presentasjon. Vi har formidlet informasjon og kunnskap fra prosjektet i 

ulike fora for fagfolk. Av steder hvor presentasjoner har vært vist kan nevnes; 

 

 Afasiforum – april 2010 

 Norsk Logopedlags etter- og videreutdanningskurs – juni 2010 (vedlegg 4) 

 SIKTEKONFERANSEN 2010 – september 2010 

 Informasjon til arrangørenes kollegaer 

 Det planlegges et innlegg på 10. nasjonale ISAAC-konferanse 4.-6.april 2011 

 

I tillegg til disse power point presentasjonene har vi hatt billedreportasje i Afasiposten 

(vedlegg 5) og bilder fra kurset har også blitt presentert i Norsk Tidsskrift for Logopedi 

(vedlegg 6 og 7). 

2.4 Innhold 

For detaljert kursprogram viser vi til vedlegg 8 og 9. I denne delen av rapporten velger vi å 

kommentere enkelte deler av programmet som vi synes var særlig viktige for innholdet i 

kurset. 

 

Bildefortelling v/logopeder. For å gi deltakerne et første innblikk i kursets innhold og ikke 

minst hvordan man kan bruke foto i kommunikasjon valgte vi å starte kurset med en 

fortelling i bilder. Fortellingen handlet om reisen til kurset, hvor den hadde gått, hvilke 

transportmidler som hadde vært benyttet, hvem vi hadde møtt, osv. Som en fortsettelse av 

dette fikk vår superbruker videre mulighet til å presentere seg selv ved hjelp av egne bilder 

(Inspirasjonsforelesning v/superbruker). Det var viktig for oss å få formidlet helt fra starten at 

fotografier absolutt er en egnet kommunikasjonsform også for personer som har vansker med 

å uttrykke seg verbalt. 

    

 Billedfortelling: Reisen til Tromsø 
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På begge samlingene hadde vi lagt opp til at brukerne skulle inspireres og motiveres til å ta 

bilder gjennom å gi dem bestemte oppgaver. (Inspirasjonstur m/oppgave). På første samling 

ble de delt inn i fire grupper og sendt i drosje til ulike steder i byen for å ta bilder som de 

mente passet for å uttrykke et oppgitt tema; Byliv, Høst, Mat eller Vann. På den andre 

samlingen fikk hele gruppa samme tema; de skulle dokumentere at de hadde vært i Tromsø. 

Her ble de tatt med på en rundtur i byen. 

 

Eksempler fra deltakernes fotografering 

    

 Byliv Høst Mat Vann 

 

For at brukerne skulle bli trygge med bruken av kamera så vi det som svært vesentlig at de 

tok mange bilder, av den grunn var det satt av relativt god tid til å ta bilder og bli kjent med 

kamera. I tillegg til dette fikk brukerne en hjemmeoppgave, dette som motivasjon for å ta 

bilder også mellom samlingene. I kurset så vi det som viktig at brukerne fikk mulighet til å 

lære av hverandre. Det var derfor lagt opp til at de skulle få mulighet til å presentere alle de 

oppgavene de fikk gjennom samlingene for hverandre. 
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3.0 Resultater og resultatvurdering 
De enkelte kursdeltagernes erfaringer er kanskje de viktigste resultatene fra Blinkskudd-

prosjektet. Det gjør inntrykk å se en svært fotointeressert mann ta fram kameraet igjen for 

første gang siden slaget for flere år siden. En annen oppdaget at han kunne bruke sin friske 

venstre hånd til å ta bilder, når han holdt kameraet opp-ned. En logopedkollega som hadde en 

av kursdeltakerne i sin afasigruppe lokalt, fortalte at han hadde hatt med kameraet i gruppa for 

å vise fram bilder fra kurset. En av logopedene som deltok som ledsager sendte følgende 

tilbakemelding: 

 

”Jeg har gjennomført 4 dagssamlinger og en overnattingssamling.  Foto som 

kommunikasjonshjelpemiddel er tema. Vi har lært mye. Berit er blitt helt hekta. Vår 

nye hoff-fotograf.  Hun setter bilder inn i mapper, beskjærer og redigerer de til vi alle 

blir kjempefine. Hun har også begynt med å lage fotobøker. Tema er jo nesten 

uendelig. (...) Foto er jo genialt til kommunikasjon. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk 

være med på kurset dere holdt. Og jeg mener at det å ta det ned til lokalmiljø er viktig. 

Nå har jeg muligheten til å gi veiledning over en litt lenger periode.” (Strande, 2010). 
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To andre deltagere fortalte om kurset i media: 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 17 

 

 

Ellers var alle bildene som brukerne hadde tatt mellom samlingene et bevis på deltakernes 

engasjement. Deltakerne hadde helt klart sett fram til å vise hverandre noen av bildene de 

hadde tatt fra sitt hjemsted. Under fremvisningen fikk vi demonstrert ulike måter å løse 

oppgavene på både med tanke på hva som ble presentert og hvordan det ble presentert; Power 

Point, Photo Story og lysbildeframvisning fra en billedmappe. Vi kunne også observere at 

selve framvisningen skapte engasjement og gode kommunikasjonssituasjoner ettersom 

deltakerne var aktive med å stille spørsmål og peke ut ting på hverandres bilder. 

 

En annen erfaring vi gjorde, var hvor viktig det var å ha en fotokyndig person med på kurset. 

Selv om kameraene var relativt enkle å bruke, dukket det rett som det var opp spørsmål som 

krevde en viss grad av ekspertise å besvare. Det gjorde kurset mer profesjonelt å kunne tilby 

slik veiledning. Det samme gjaldt superbrukeren. Presentasjonene han holdt gjorde sterkt 

inntrykk, og var til stor inspirasjon for alle deltakerne. I tillegg var det viktig at vi var mange 

som kunne hjelpe til underveis. 

 

 

 

 

Alltid noen nye funksjoner å utforske 

 

 

 

3.1 Deltakernes evaluering 

Vedlagte evalueringsskjema (vedlegg 11) ble delt ut til alle deltakerne. Alle gjennomgikk 

skjemaene og svarte på alle spørsmålene. Noen av de afasirammede fikk hjelp av sin 

pårørende eller logopeden de hadde med på kurset. 

 

På oppsummeringsskjemaet er svarene markert som A for afasirammet og P for pårørende. 

Utfyllerne skulle svare bare med å plassere et kryss på/under svaralternativene på hvert 

spørsmål. Skårene var firedelt: veldig bra, bra, passe og dårlig. Dette ble brukt på nesten alle 

spørsmålene, bortsett fra når vi spurte etter noe som kunne måles, som for eksempel lengden 
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på kurset, hvor svarene var tredelt: for kort, passe, for langt. Vi ønsket ikke å få navn, men en 

bokstav, A, P, eller F for å vite om skjemaet var fylt ut av afasirammet, pårørende eller 

fagperson. 

 

Vi hadde satt opp spørsmål både om selve arrangementet, kursinnholdet og oppholdet. Før 

deltakerne startet med å fylle ut skjemaet, presiserte vi at det ville være meget nyttig for 

arrangementskomiteen å få svar som kunne gi innspill til forbedringer. Det ble sagt tydelig fra 

om at vi ikke var ute etter skryt. Svarene var gjennomgående meget positive. 

 

Vi ønsket svar ang. forberedelser og gjennomføring av arrangementet, med sikte på at dette 

skulle bli en kursmal for andre arrangører, for eksempel lokalforeninger i Afasiforbundet. 

 

Våre afasirammede deltakere og deres pårørende mente at: 

 Informasjon på forhånd var overveiende veldig bra eller bra. 

 Organiseringen av flyreiser og andre reiser var bra. Like mange mente det var passe / 

veldig bra. 

 De fleste syntes kurset var for kort. Noen skåret passe. Ingen mente det var for langt. 

 Nesten full enighet om at kursdagen var passe lang og at vi hadde lagt inn passe med 

pauser. 

 De aller fleste mente det var veldig bra at kurset var delt i to deler. 

 Nesten alle syntes det var veldig bra at kurset var lagt til Tromsø. Ingen syntes det var 

en dårlig løsning. En hadde føyd til at: et ev. nytt kurs kan kanskje være et annet sted i 

landet. 

 

Vi hadde skilt spørsmålene fra kursdel 1 (september) og kursdel 2 (februar). 

Svar på spørsmålene angående kursdel 1: 

 Lik fordeling av veldig bra eller bra som skåre på ”Innledningen om kommunikasjon 

med bilder”. 

 Fototeknikk fikk svært mange skårer på veldig bra, men også noen på bra, passe og 

dårlig. 

 Fotosafarien i Tromsø med spesifiserte tema til fire grupper, fikk veldig bra og bra 

som skåre. 
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 Alle var helt enige om at ”Bildeshowet” som superbrukeren presenterte var veldig bra! 

 Presentasjonen av bildene fra ”Fotosafarien” ble vurdert til å være passe, bra og veldig 

bra (flest på denne siste). 

 

Svar på spørsmålene angående kursdel 2: 

 Presentasjonen av bilder tatt hjemme ble skåret til å være passe, bra eller veldig bra, 

(flest på denne) 

 Lære å legge bilder inn på PC fikk størst spredning på skåring, og alle fire alternativer 

ble brukt. Det var flest skårer på veldig bra. 

 Fotosafarien denne gangen fikk ikke fullt så høye skårer som den vi arrangerte første 

gangen. 

 Nesten alle mente presentasjonen av bildene som ble tatt på fotosafarien var bra. En 

hadde kommentert at det ble ”litt for dårlig tid til presentasjon av bilder som ble tatt”. 

 

Siden dette var et kurs om foto brukt som kommunikasjon, hadde vi selvsagt også noen 

spørsmål om foto. 

 Noen svarte at før de fikk afasi hadde de fotografert mye, mens de fleste svarte litt. 

Ingen svarte at de ikke hadde fotografert tidligere. 

 På spørsmål om de hadde fotografert etter at de fikk afasi svarte bare én mye, mens de 

andre svarene var likt fordelt mellom litt og nei. 

 Alle svarte at de hadde fått vite mye nytt om foto, bortsett fra en som svarte nei. 

 På spørsmålet om de hadde lært noe om å bruke foto i kommunikasjon, svarte over 

halvparten mye, mens de andre svarte litt. 

En logoped hadde føyd til: ”fått mange nye ideer til hvordan foto kan brukes i undervisning.” 

 

De fleste var bra fornøyd med hotellet og maten, og det kom ekstra kommenterer som:  

 Trivelig hotell, -veldig god mat, -veldig bra service. 

 

Vi hadde med et spørsmål ”Hva synes du om hele kurset?”. Her svarte de aller fleste bra, 

mens resten svart veldig bra. 

Vi fikk også kommentarer som:  
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 Det første kurset var bedre enn det andre. – Det ble litt dårlig tid til å lære om bilder 

overført til PC og minnepenn. 

 

Ellers var det kommentarer som: 

 For mye informasjon på en gang 

 Det kunne vært lagt inn mer pauser, og da kunne kurset vært litt lenger 

 Tydelig at det ble et godt samhold mellom alle sammen.  

 Folk virker trygg og åpen for hverandre og det som ble presentert.  

 Ideer som hver enkelt kan få nytte av senere. 

 

Vi spurte også om noen hadde forslag til andre kurs, og svarene varierte fra: 

 Nei 

 Kurs som går på en sosial aktivitet og utveksle erfaringer som man kan lære av og få 

nytte av. 

 En sosial aktivitet på bakgrunn av de erfaringene deltakerne har fått. 

 Bilderedigering – bildeorganisering 
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4.0 Oppsummering/konklusjon/veien videre 
”Blinkskudd for Extra kommunikasjon” var et prosjekt der vi ønsket å utforske muligheter 

ved å bruke foto som kommunikasjonshjelpemiddel for afasirammede. Samtidig med dette 

ønsket vi også å gjøre en vurdering av om denne måten å organisere det hele på ga utbytte for 

brukere med afasi. 

 

Resultatene fra prosjektet viser et stort potensial for å bruke foto i kommunikasjon. I tillegg 

var fotografering for de fleste en lystbetont aktivitet som skapte engasjement, og som dermed 

kan bli en interessant fridtidssyssel for noen av brukerne. Samtidig ser vi også utfordringer. I 

likhet med de fleste nye hjelpemidler tar det tid å gjøre bruk av foto til en del av hverdagen, 

både å mestre det teknisk og å få det som en ”god vane” å bruke det. 

 

Slik vi erfarte det var det å holde denne typen kurs noe som kan egne seg godt for personer 

med afasi. En utfordring med denne måten å arrangere kurs på er at det er relativt 

kostnadskrevende og at vi kanskje utelukket noen brukere som ikke ville klare å gjennomføre 

en så vidt lang reise. Vi ser likevel at vi hadde deltakere fra hele landet og at alle disse ga 

gode tilbakemeldinger på denne måten å organisere det hele på. 

 

Etter at kursene ble avholdt, har vi i prosjektgruppa som nevnt spredt informasjon om disse 

erfaringene i flere relevante fora, og en kollega har allerede tatt opp tråden. Logoped Gro 

Strande har for eksempel i sitt prosjekt”Tett på” – Afasirammede (Strande 2010) støttet av 

Extra Stiftelsen integrert ”foto som kommunikasjonshjelpemiddel” som tema på sine 

samlinger, og tatt tak i noen av disse utfordringene. Hun har blitt inspirert som deltaker i 

Blinkskudd-prosjektet, men tilpasset det for å fungere på lokalnivå. Hun har lagt vekt på 

mulighet for å bruke det man har lært, og repetere det til det sitter. Derfor ble det flere kortere, 

men hyppigere samlinger. Ellers var hennes erfaring at mye av vårt kursopplegg kunne brukes 

også lokalt. 

 

I tillegg til det som andre har prøvd har vi også fått forslag på nye ting som kunne ha vært 

prøvd ut. Blant annet har det kommet inn forslag om å gjennomføre et kurs hvor man støtter 

seg til kamerafunksjonen på mobiltelefoner. Dette med utgangspunkt i at de fleste i dag har 

dette hjelpemiddelet med seg stort sett over alt hvor de ferdes, med andre ord er dette et svært 
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tilgjengelig kamera. Det kunne ha vært interessant å se på hvor funksjonelle disse kameraene 

er for vår brukergruppe. Et annet forslag som kom var å legge mer til rette for at deltakerne 

kunne ha kontakt og være til inspirasjon for hverandre også etter kursslutt. Her kom det 

forslag om at deltakerne kunne opprette en gruppe hvor de oppfordret hverandre til å sende 

inn ”månedens bilde”. På denne måten kunne de få mulighet til å kommunisere med 

hverandre også etter kursslutt. 

 

Når vi nå avslutter prosjektet ”Blinkskudd for Extra kommunikasjon” føler vi oss overbevist 

om at foto som kommunikasjonshjelpemiddel kan bli en integrert del av afasirehabilitering for 

mange afasirammede. Vi ser at prosjektet har vært til inspirasjon for deltakerne på kurset og 

for mange av dem som har fått del i våre erfaringer i ettertid. Vi håper flere kan ta 

utgangspunkt i våre erfaringer med dette opplegget når de lager egne kurs med samme tema. 

 

Vi ønsker å takke Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering for at de valgte å støtte prosjektet 

”Blinkskudd for Extra kommunikasjon”. På denne måten har de vært med å gi afasirammede 

nye muligheter til å kommunisere med andre! 

 

Noen bilder fra kurset – deltakerne jobber med gruppeoppgaver 

  

  



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 23 

 

5.0 Referanser/litteratur 
 

Levin, T., Scott, B.M., Borders, B., Hart, K., Lee, J. og Decanini, A. (2007) Apahsia Talks: 

Photography as a Means of Communication, Self-Expression, and Empowerment in 

Persons with Aphasia, Topics in Stroke Rehabilitation; 14(1) 

Mahmud, A. A. og Martens, J. (2009) ”I have something to say”: Supporting Aphasics for 

Organizing and Sharing Personal Experiences by Photos, INTERACT 

Stiftelsen Se, http://www.stiftelsense.no/  

Strande, G. (2010) Fremdriftsrapport – Juni 2010  'Tett på' – Afasirammede. Logopedi 

Glesne. Prosjekt gjennom Afasiforbundet i Norge, fremdriftsrapport til Helse og 

rehabilitering  

Østvik, J. og Lauvsnes, F. (2004) Bilder til dialog og opplevelse, Statpeds skriftserie, 

Trøndelag kompetansesenter, Levanger 

 

6.0 Vedlegg 

Vedlegg 1: Informert samtykke til bruk av bilder 

Vedlegg 2: Budsjett 

Vedlegg 3: Annonse i Afasiposten og Norsk Tidsskrift for Logopedi 

Vedlegg 4: Julebrev 

Vedlegg 5: Abstakt til Logopedlagets videre- og etterutdanningskurs 

Vedlegg 6: Billedreportasje fra Afasiposten (Nummer 3, 2009) 

Vedlegg 7 og 8: Bilder presentert i Norsk Tidsskrift for Logopedi 

Vedlegg 9: Program fra første samling (september 2009) 

Vedlegg 10: Program fra andre samling (februar 2010) 

Vedlegg 11: Evalueringsskjema 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 24 

 

VEDLEGG 1 
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VEDLEGG 2 

Pilotprosjektet Blinkskudd for extra kommunikasjon 

Budsjett 
 

 År 2009  

Honorar, kursmodul 1   

Superbruker: kr. 1700 x 2 dager                              3400  

Fotografkyndig: kr. 1000 x 2 dager            2000  

Frikjøp fra jobb, fotografkyndig: 1700 x 2 dager           3400  

Komité: 4 logopeder x 1700 kr x 8 dager (forberedelser, kurs, 

etterarbeid) 
             
        54400  

Sum, honorar, kursmodul 1                                                                                                                                                                                 63200  

   

Honorar, kursmodul 2   

Superbruker: kr. 1700 x 2 dager            3400  

Fotografkyndig: kr. 1000 x 2 dager           2000  

Frikjøp fra jobb, fotografkyndig: 1700 x 2 dager            3400  

Komité: 4 logopeder x 1700 kr x 9 dager (forberedelser, kurs, 

etterarbeid)         61200  

Sum, honorar, kursmodul 2         70000         

Sum, honorar, kursmodul 1 og 2       133200 

Utgifter til gjennomføring, kurs 1   

Administrative kostnader, (kopiering, materiell, telefon, porto osv) 5000  

Annonse i Afasiposten og Norsk tidsskrift for logopedi 4000  

Reiseutgifter, stip 2500 pp x 22 (8 afasirammede, 8 støttepersoner, 4 

logopeder, superbruker og fotografkyndig) 55000  

Opphold (Sydspissen hotell, Tromsø) 1200kr/døgn + lunsj dag 2 kr. 

200 + leie av kurslokale 1000 kr/dag 32000  

2 stk kamera til demonstrasjon og utprøving 6000  

Fargeprinter m.blekkpatroner 1500  

Inspirasjonstur (f.eks Ishavskatedralen), taxi mm 5000  

Sum, gjennomføring, kursmodul 1 108500        
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Utgifter til gjennomføring, kursmodul 2   

Administrative kostnader, (kopiering, materiell, telefon, porto osv)          5000  

Reiseutgifter, stip 2500 pp x 22 (8 afasirammede, 8 støttepersoner, 4 

logopeder, superbruker og fortografkyndig)                                                                                    55000  

Opphold (Sydspissen hotell, Tromsø) 1200kr /døgn, lunsj dag 2 kr. 

200, kurslokale 100kr/dag         32000  

Inspirasjonstur (f.eks Polarsenteret) taxi, billetter mm           7000  

Sum, gjennomføring, kursmodul 2         99000  

Sum, gjennomføring, kursmodul 1 og 2  207500 

   

Andre utgifter   

Revisjon         10000  

Uforutsette utgifter         10000  

Sum, andre utgifter          20000 

   

Totalt for prosjektet:                                                                                   360700 
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VEDLEGG 3 
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VEDLEGG 4 

 

 
 

 
Vi vil med dette få ønske dere alle ei riktig god jul og et 

godt nytt år! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi gleder oss til å møte dere igjen i 

februar – og håper at dere har tatt mange 
fine bilder som dere vil dele med oss 

andre 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen fra Ingvild, Liv, Monika og Karianne 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 29 

 

VEDLEGG 5 

Sammendrag for kortforedrag, NLLs etterutdanningskurs og landsmøte 2010  

 
Blinkskudd for Extra kommunikasjon – kurs for afasirammede i bruk av foto som 

kommunikasjonshjelpemiddel. 

 
Liv Stabell-Kulø, NAV Sikte; Monika Løvøy, Helsesenteret Sonjatun; Karianne Berg, Statped 

Nord og Ingvild Røste, Bredtvet kompetansesenter. 

 
Bruk av fotografier som kommunikasjonshjelpemiddel kan øke muligheten til selvstendig og 

likeverdig kommunikasjon og deltakelse i sosiale sammenhenger for afasirammede. 

Erfaringer fra afasirammede brukere viser at det kan støtte kommunikasjonen på flere måter. 

Dette var bakgrunnen for prosjektet vi vil presentere.  

 

Gjennom Afasiforbundet fikk vi midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering for å 

gjennomføre fotokurs for sju afasirammede, med pårørende eller logopeder som ledsagere. 

 

Kurset ble arrangert i Tromsø i to bolker, et innføringskurs på høsten, og et oppfølgingskurs 

på våren. Bruk av foto i kommunikasjon, lagring og fototeknikk var blant temaene på kurset, 

og mye tid ble brukt på praktisk utprøving. I oppfølgingskurset ble det lagt vekt på videre 

opplæring, og ikke minst på å dele fotoerfaringer siden forrige kurs. 

 

De fleste deltagerne hadde ikke brukt kamera siden de fikk afasi, men kurset ble positivt 

evaluert av deltagere og ledsagere, og mange så nytten av å bruke kamera i hverdagen. Det 

var inspirerende å se alle bildene de brakte med seg til den andre kursdelen, og deltagerne 

erfarte at fotografiene gjorde det lettere å formidle sine historier og opplevelser. Noen av 

deltagerne har dessuten senere planlagt lignende kurs på hjemstedet.  

 

I kortforedraget vil vi formidle hvordan vi gjennomførte kurset, hvilke resultater det førte til, 

og hvilke erfaringer vi gjorde oss om foto som kommunikasjonshjelpemiddel for 

afasirammede. 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 30 

 

VEDLEGG 6 
 

 

 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 31 
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VEDLEGG 7 
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VEDLEGG 8 
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VEDLEGG 9 
 

Velkommen til kurs 

”Blinkskudd for Extra kommunikasjon” 
 

 

 

 
 

 

 

Tromsø 10. – 11. september 2009 
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PROGRAM 
 

TORSDAG 10. SEPTEMBER 

 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.30 Velkommen og bli kjent 

13.30 – 14.00 Kommunikasjon med bilder 

14.00 – 14.45 Pause – hvile 

14.45 – 15.30 Innføring i foto 

15.30 – 16.00 Pause med mat 

16.00 – 16.45 Bli kjent med kamera – starte å ta bilder 

16.45 – 17.00 Klar til å dra ut 

17.00 – 18.30 Inspirasjonstur 

 

19.30  Middag 

 

 

FREDAG 11. SEPTEMBER 

 

09.00 – 09.30 Inspirasjonsframlegg v/superbruker 

09.30 – 10.00 Forts. innføring i foto 

10.00 – 10.15 Pause 

10.15 – 11.00 Arbeid med bildene fra inspirasjonsturen + 

ta flere bilder i nærområdet 

11.00 – 11.30 Pause 

11.30 – 12.15 Hva opplevde vi i går? Legge fram bilder 

12.15 – 12.30 Pause 

12.30 – 13.00 Veien videre 

13.00 – 14.00 Lunsj + avreise 
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VEDLEGG 10 

 

 

Velkommen til kurs 

”BLINKSKUDD FOR EXTRA KOMMUNIKASJON” 
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Tromsø 4. – 5. februar 2010 

 

PROGRAM 
 

 

Torsdag 04. Februar 

14.00 Lunsj  

14.30 Velkommen  

 Erfaringer fra hvordan det var å ta bilder hjemme  

 Presentasjon av bildene dere har tatt  

 Pause med kaffe og frukt  

 Visning av egne bilder forts. 

 Pause  

 Hvordan lagre bilder på PC 

 

19.30 Festmiddag, med kulturelt innslag. 

 

 

Fredag 05. Februar 

08.00  Frokost 

09.00 Importere bilder fra kamera. Veiledning og trening  

10.00  FOTO-tur  Rundtur med buss og (guide) i Tromsø  

Mange stopp for å ta BLINKSKUDD 

12.00 Lunsj  

13.00  Arbeide med bilder fra bussturen 

Visning av de nye BLINKSKUDDENE 

14.15  Pause med kaffe og frukt 

14.30 Oppsummering / evaluering / avslutning  

15.00 Avreise til flyplassen 
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Vedlegg 11 

Vurdering av kurset 

”Blinkskudd for Extra kommunikasjon” 
 

10.-11. september 2009 

4.-5. februar 2010 
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HVA SYNES DU OM  

 

 Informasjon på forhånd? 

    VELDIG BRA  BRA     PASSE    DÅRLIG 

 

 Organisering (inkl. fly osv) 

VELDIG BRA  BRA      PASSE  DÅRLIG 

 

 lengden på kurset? 

 FOR KORT  PASSE  FOR LANGT 

 

 lengden på kursdagen? 

 FOR KORT  PASSE         FOR LANGT 

 

 antall pauser? 

 FOR FÅ   PASSE      FOR MANGE 

 

 at kurset var delt i to deler? 

VELDIG BRA    BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 

 at kurset ble arrangert i Tromsø? 

VELDIG BRA   BRA   PASSE  DÅRLIG 

 

Kommentarer: 

 

 



Blinkskudd for Extra kommunikasjon 42 

 

KURSINNHOLD OG FOREDRAG: 

 

KURSDEL 1 (SEPTEMBER) 

 

 

 Innledning om kommunikasjon med bilder 

(Karianne og Monika) 

 VELDIG BRA   BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 

 Fototeknikk (Birger)  

VELDIG BRA   BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 Fotosafari i Tromsø 

VELDIG BRA  BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 Bilde-show (Øyvind) 

VELDIG BRA      BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 

 Presentasjon av bildene som ble tatt på 

fotosafari 

VELDIG BRA    BRA   PASSE  DÅRLIG
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KURSDEL 2 (FEBRUAR) 

 Presentasjon av bilder som ble tatt hjemme 

VELDIG BRA   BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 Lære å legge bilder inn på PC 

VELDIG BRA  BRA  PASSE  DÅRLIG 

 

 Fotosafari i Tromsø 

VELDIG BRA    BRA    PASSE  DÅRLIG 

 

 Presentasjon av bildene som ble tatt på 

fotosafari 

VELDIG BRA       BRA         PASSE  DÅRLIG 

 

 

Kommentarer til kursinnhold og foredrag:  
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FOTO: 

 

 Fotograferte du før du fikk afasi? 

 MYE   LITT  NEI  

 

 

 Har du fotografert etter at du fikk afasi? 

MYE   LITT  NEI  

 

 

 Har du fått vite noe nytt om foto? 

 MYE     LITT  NEI 

 

 

 Har du lært noe om å bruke foto i 

kommunikasjon? 

MYE         LITT   NEI 

 

Kommentarer: 
 
 

 

HVA SYNES DU OM OPPHOLDET? 

 

 soverommene?  

VELDIG BRA BRA        PASSE DÅRLIG 

 

 frokost og lunsj? 

VELDIG BRA BRA    PASSE  DÅRLIG 

 

 middagene? 

VELDIG BRA BRA      PASSE DÅRLIG 
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Andre kommentarer til hotellet: 

 

HVA SYNES DU OM HELE KURSET? 

 

 

VELDIG BRA   BRA       PASSE DÅRLIG 

 

 

 

ER DET NOE DU VIL LEGGE TIL: 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL ANDRE KURS: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

TAKK FOR HJELPEN!  

 


