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Ulla Konnerup, talepædagog, Taleinstituttet Region Nordjylland

Kognitiv fitness i et
virtuelt fællesskab
På Taleinstituttet Region Nordjylland har man siden 2004 anvendt
et virtuelt kommunikations- og læringsmiljø, Basecube, i genoptræ
ningen af afasiramte. Erfaringerne viser, at inddragelse af virtuelle
læringsmiljøer giver muligheder for et kvalitativt løft i genoptrænin
gen både i forhold til sprog, sociale relationer og i forhold til det at
genskabe sig selv og sin identitet efter en hjerneskade.

Denne artikel indledes med en kort
beskrivelse af Basecube og går derefter
over til at beskrive Taleinstituttets
erfaringer med virtuel genoptræning.
Den bygger på forskningsresultater og
refleksioner over praksis beskrevet i
Masterspeciale i IKT og Læring om virtuelle læreprocesser i rehabiliteringen
af afasiramte (Konnerup & Schmidt
2006). Her afdækkes bl.a. afasiramtes
egne oplevelser af det virtuelle miljøs
læringspotentiale.

Basecube
I et tæt samarbejde mellem virksomheden Groubee, talepædagoger og afasiramte udvikledes i 2003-2004 en
specialdesignet udgave af systemet
Basecube1. Tanken var dels at integrere
funktioner som e-mail, opgaver og
kommunikationsfora i en let tilgængelig, fleksibel og individuelt tilpasset

brugergrænseflade dels at konstruere
et virtuelt fællesskab, hvor afasiramte
lærer gennem interaktion og kommunikation med talepædagog og ligestillede.

Didaktisk design
Målgruppen sætter specielle krav
om tilgængelighed og brugervenligt
design. For at imødekomme eventuelle
kognitive problematikker, som eksempelvis vanskeligheder med hukommelse, struktur og navigation, er kommunikations- og e-læringsfunktioner
samlet på én oversigtside. I designet er
der endvidere lagt vægt på at udnytte
de potentialer IKT har i sig til at strukturere og anvende billeder til at få
ideer, erindre, interagere, manipulere
og eksperimentere samt påvirke følelser og stimulere til handling.
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Figur 1: Eksempel på
oversigtside i Basecube

Fig.2

For at give afasiramte mulighed for at
kommunikere med familie og venner
uden for netværket, er det vigtigt at
der i et lukket virtuelt miljø designes
muligheder for at kommunikere ”ud”
af miljøet. I Basecube er det muligt at
få vist samme mails, som den øvrige
familie modtager i et gængs mailprogram, uden at det får indflydelse på
den modtagne mail. Desuden er der
link til standardprogrammet Skype2.

Muligheder i Basecube
Afasiramte
skal
visiteres
til
Taleinstituttets tilbud Ansigt til ansigt
og være tilknyttet en talepædagog
for at få adgang til Basecube. Dette
begrænser deltagerantallet, men sikrer samtidig en intimitet og tryghed,
der for nogle er nødvendig for aktiv
deltagelse.
De tilbud, der gives, er differentierede og spænder fra muligheden for
at være perifer deltager, der blot har
glæde af at ”se med”, til at få flere
opgaver ugentligt, der løses og debatteres skriftligt asynkront med synkron
opfølgning på Skype.
Opgaverne udarbejdes i en skabelon
af talepædagogerne og er individuelt
tilpassede. Det er muligt at oploade
den samme opgave til én eller flere.
De udarbejdede opgaver lagres i et
fælles opgavearkiv tilgængeligt for alle
tilknyttede talepædagoger, hvorfor det
er muligt at dele, genbruge og tilpasse
opgaverne på ny.

Figur 2: Forskellige former for
debat, markeret med hver sin
farve
Der findes forskellige former for debat
i Basecube. Den kommunikation, der
foregår om en opgave er tovejs mellem
afasiramt og talepædagog, og tjener
både til debat, til afklarende spørgsmål
og til at styrke og forberede impressivt
ramte til synkron samtale.
Fig.3
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Figur 3: Skriftlig dialog
som støtte for den synkrone
mundtlige dialog
En anden dialogform foregår mellem
grupper af afasiramte og talepædagoger via debattråde i fora, hvor alle
deltagere på lige fod kan oprette en
debattråd målrettet specifikke grupper
i systemet.
Fig. 4

Figur 4: Debat mellem
afasiramte om begrænsninger
i rejseaktivitet
Indlæggene har karakter af både seriøse problemstillinger relateret til konsekvenserne af en hjerneskade og mere
muntre videoklip, sange og vittigheder. For at tydeliggøre afsenderen, er
der fotos ud for hvert indlæg. Debatten
kan også være på baggrund af en artikel i Basecube, enten om nye muligheder eller oplæg med opfordringer til at
udveksle erfaringer.

Fig. 5

Figur 5: Kommentar til artikel
om videomails
Ideen bag de forskellige debatmuligheder er både at fremme kontakten
og dialogen de afasiramte imellem og
at udvide kommunikationen mellem
talepædagog og afasiramte, således at
diskussioner og spørgsmål af almen
interesse som eksempelvis respons på
deltagelse i kurser og spørgsmål til nye
værktøjer ligger åbent og tilgængeligt
for alle.
Alle deltagere har en profilside, hvor
de har mulighed for at skrive oplysninger om sig selv, skrive fritekst, foretrukne links, kompetencer og weblogs,
og oploade multimedier.
Fig. 6

Figur 6: Eksempel på profilside
Der er mulighed for at oprette logbøger med differentierede læse- og/eller
skriverettigheder. Her er der også et
privat skrivebord med mulighed for at
oploade filer.
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med læring i form af interaktion med
mediet, diskussion og selvpræsentation.

Fig. 7

Ændring af praksis

Figur 7: Eksempel på logbog
Fig. 8

Inddragelse af et nyt medie (computeren generelt) og et nyt læringsmiljø
(det virtuelle) i genoptræningen af
afasiramte giver anledning til refleksion over den eksisterende praksisform og bidrager til forandringer både
i den konceptuelle forståelse og i
den pædagogiske tilrettelæggelse af
genoptræningen. Erfaringerne med
et konkret virtuelt læringsmiljø som
Basecube, har givet talepædagogerne i
Nordjylland mulighed for at brede den
talepædagogiske praksis ud, således at
det ikke blot handler om at optimere
sprogproduktion og kommunikativ
kompetence – de virtuelle kommunikationsformer bliver adgangen til
læring, identitetsdannelse, deltagelse
og handlemuligheder.

Virtuel læring

Figur 8: Nyhedskanaler
På oversigtsiden kan man endvidere
løbende blive opdateret med nyheder
fra såkaldte nyhedskanaler/rss newsfeed. En nyhedskanal kunne eksempelvis være DR eller den daglige avis. Fra
nyhedsindlægget ledes man nemt over
i det ønskede nyhedsmedie.
De læringsmuligheder, der ligger i
Basecube, er således dels af individuel
karakter, hvor der løses specifikt målrettede opgaver, dels af social karakter

I genoptræningen af afasiramte er
det fundamentalt at arbejde med
den metakognitive kompetence for
at bevidstgøre om vanskeligheder og
mulige strategier. Et virtuelt miljø
giver i forhold til et fysisk miljø nogle
muligheder for refleksion, som er ideelle for afasiramte. Det tidsafhængige
asynkrone forhold, der er i den skriftlige asynkrone dialog i både chats,
profiler og weblogs, giver den fornødne
tid for mennesker med lang latenstid.
Det, at have tid og mulighed til at
overveje og justere teksten i et indlæg,
før det afsendes, er den asynkrone
dialogs store force, og det giver denne
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dialogform et særligt læringspotentiale
for afasiramte.
Det er talepædagogens opgave at stille spørgsmål, der giver anledning til
refleksion. I Basecube gør den opfølgende debat mellem afasiramt og talepædagog det muligt for talepædagogen
vedvarende at stille uddybende og
opklarende spørgsmål. Som afslutning
på en opgave kan man lave evalueringsspørgsmål, hvor den afasiramte
skal vurdere sværhedsgraden af opgaven. Denne evaluering er tænkt som
et refleksionsværktøj. En anden form
for refleksion er gennem de artikler,
der lægges på Basecubes oversigtsside. På debatindlæg gives respons
fra både talepædagog og fra de øvrige
deltagere.
Fig. 9

Figur 9: En afasiramt reflekterer over sin egen læring
Det virtuelle fællesskab, som praktiseres i Basecube, skal ses i kombination
med fysiske møder. For vores målgruppe betyder det meget, at læringen er
blended med regelmæssige aktiviteter
i det fysiske rum. Det styrker fællesskabet og skaber tryghed. Deltagere,
der har svært ved at gøre sig kom42

munikativt gældende i diskussionsfora
på Basecube, inddrages i fællesskabet.
Oplevelserne på disse fællesdage kan så
følges op virtuelt i diskussionstråde.

Formelle og uformelle
læreprocesser
Læreprocesserne i det virtuelle miljø
kan bestå af både formelle og uformelle læreprocesser, hvor de formelle
tilrettelægges af underviser/uddannelsessted, mens de uformelle er ”ikketilrettelagte” læreprocesser, der opstår
i sociale fællesskaber gennem dialog
eller som interaktion med mediet.
Uformelle læreprocesser finder sted
uden for den tilrettelagte undervisning og kan eksempelvis være i form
af skriftlig dialog som chat, e-mail,
weblogs, nyhedsgrupper og debattråde.
Gennem skriftlig dialog udveksles erfaringer, og skriftsproget trænes.
Genoptræningen er et formaliseret
læringstilbud, hvor det handler om at
styrke kommunikative kompetencer. I
et virtuelt tilbud til afasiramte er det
vigtigt med en formel ramme, der kan
fungere som indgang til internettet, og
som skaber tryghed og fællesskab.
Opgaverne i Basecube er en del af
den formelle læring. Der ligger ikke
noget krav om, at en opgave skal
løses, men opgaverne tilstræbes så
spændende, at det kan pirke til nysgerrigheden.
Målrettet søgning på internettet
efter oplysninger til en opgave kan
også betragtes som en formel læreproces, men når så nysgerrigheden vækkes, og man finder et spændende link,
der bringer en til et nyt sted – når
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søgningen bliver mindre målrettet, så
skifter læreprocessen karakter fra den
formelle til det uformelle.

Udnyttelse af uformelle læreprocesser i den formelle læring
Det spændende og udfordrende ligger i at kunne inddrage og udnytte
de uformelle læreprocesser i den formelle læring. I Basecube har man søgt
at samle både den formelle træning,
opgaverne og den uformelle, læsning
af nyheder via en newsfeedfunktion,
direkte link til Skype og debatfora i
én samlet flade. Målet om at skabe et
virtuelt miljø, hvor deltagerne logger
sig på så ofte som muligt, ikke nødvendigvis for at træne formelt, men for
at checke post, læse nyheder, være i
dialog, checke børsnoteringer mm. har
vist sig at være lykkedes meget godt.
De uformelle læreprocesser, styrker
handle- og kommunikationskompetencerne, og øger motivation og sammenhæng til den mere formelle træning.
I forbindelse med specialeskrivning
på Master i IKT og Læring (Konnerup
& Schmidt 2006) blev der i foråret
2006 foretaget et fokusgruppeinterview, hvor deltagerne var afasiramte,
der gennem længere tid havde været
deltagere i det virtuelle læringsmiljø
og deres pårørende. De interviewede
beskrev rehabilitering i et virtuelt
miljø som ”værdigt” og som en mulighed for at kunne ”følge med tiden.”
Det, at beherske nyere kommunikationsformer, som chat og mail, giver
større mulighed for at kommunikere
”på lige fod” med omverden og være
aktiv deltager i familie- og samfunds-

liv. Fokusgruppedeltagerne udviste en
utrolig metakognitiv kompetence og
bevidsthed om, hvorledes anvendelse
af det virtuelle miljø styrker hukommelse og koncentrationsevne. De afasiramte beskrev læringsmiljøet som en
arbejdsplads, de skal ind på hver dag
for at træne, læse nyheder og være i
et fællesskab. Det kom endvidere frem,
at drivkraften til at logge sig på er,
at man skal se, om der er sket noget
nyt, og om der er andre, der er online.
Specielt det at kunne læse nyheder har
været en motivationsfaktor for mange.
Som afasiramt kan det være vanskeligt
at bladre og orientere sig i en papiravis
eller følge med i en tv-avis med mange
hurtige skift. Via Basecubes nyhedskanaler kan man linke til udvalgte nyheder og tv-avis indslag på internettet,
se indslagene gentagne gange, pausere eller kombinere med en skriftlig
nyhed om samme emne. Via læsning
af nyheder på internettet fører det ene
link hurtigt det andet med sig, og på
den måde konstruerer man sin egen
sammensætning af information efter
interesse og motivation. Det stod klart
at deltagerne havde brug for en strukturel ramme for at kunne anvende og
udnytte internettet. Basecube kommer
således til at fungere både som indgangsdør til internettet, kommunikation og videnstilegnelse.
Det er væsentligt, at talepædagogen hjælper med at facilitere disse
uformelle processer ved at opfordre
til forskellige former for dialog og
meningsforhandling deltagerne imellem. Samtidig bliver det et vigtigt
redskab for talepædagogen at deltage
i nogle af de uformelle læreprocesser.
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Det giver en indsigt i de afasiramtes
tanker og liv og bidrager til at kunne
give konstruktiv feedback og støtte i
den formelle træning.
Den aktualitet, det er muligt at
give opgaverne i Basecube, er med til
at skabe interesse hos pårørende. De
begejstres af, at de afasiramte er opdaterede med, hvad der sker i verden og
således kan være kommunikativt deltagende i hjemmet og i andre sociale
sammenhænge. Det betyder endvidere
noget for pårørende, at de afasiramte
via internettet kan varetage nogle af
de opgaver, de havde i familien, før de
blev ramt, indkøb, bank o. lign. Det er
med til, at balancen og rollefordelingen i familien genoprettes.

Læring i praksisfællesskaber
I genoptræningen efter en hjerneskade
skal der på den ene side tages højde
for det kognitive funktionstab, på
den anden side skal alternative eller
kompenserende strategier styrkes.
Samtidig må kognitionen ses i et tæt
samspil med kommunikative og sociale
faktorer. Den kognitive rehabilitering
kan således anskues i en sociokulturel forståelse, som det kognitive har
mulighed for at udvikle sig i og motiveret af sociale fællesskaber.
Sociologen Jean Lave og psykologen
Etienne Wenger har i bogen Situeret
Læring (2003) beskrevet læring som
situeret i praksisfællesskaber. Læring
ses som en integreret del af konkret
deltagelse i og socialisering ind i praksisfællesskaber.
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Identitet og sociale
fællesskaber
Lave og Wenger tillægger deltagelse i praksisfællesskaber en afgørende betydning for identitetsdannelse.
Identitet skabes gennem de praksisser,
man engagerer sig i, uanset hvilken
grad af deltagelse man har.
Identitet er noget, der skal opretholdes og vedvarende genfortælles
gennem sproget med fortællinger og
billeder. Hukommelse er en kognitiv
funktion, der knytter sig til mange forskellige områder i hjernen, og mange
afasiramte vil få hukommelsesvanskeligheder af en eller anden karakter.
Dette påvirker identitetsdannelse. Den
biografiske hukommelse er opbygget
som en narrativ fortælling (Fredens
in: Konnerup & Schmidt 2006). Det
kan være svært for en afasiramt med
begrænsede kommunikative kompetencer og hukommelsesvanskeligheder
vedvarende at fortælle sin historie,
men Basecube tilbyder en mulighed
for selvpræsentation. Med weblogs og
profil kan man i ord og billeder præsentere og fastholde sig selv, sin familie og sin historie og dermed styrke
hukommelsen.
Gennem dialog og meningsforhandling i et virtuelt miljø, hvor deltagerne
gensidigt kan genkende sig selv i ligestillede, formes identiteten i praksisfællesskabet. Deltagelsen kan dog
have forskellig karakter, og i forhold til
Basecube ses da også forskellige grader
af synlig aktivitet. Flere nyankomne
har en mere perifer deltagelsesrolle,
hvor de på grund af manglende skriftlig og verbalsproglig kompetence ikke
selv bidrager med indlæg, men er
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synlige via onlinelisten og deres oprettede profil. På den måde bliver de,
gennem identifikation med de andres
beskrevne problemstillinger, legitime
deltagere i fællesskabet og opbygger
herved en identitet.
På trods af mulighederne for brug
af billede og lyd i sin selvpræsentation, er den skriftlige kompetence
det stærkeste kommunikationsmiddel
i Basecube, og de, der således ikke
har en skriftlig kompetence, bliver
perifere deltagere, hvor den primære
kommunikation foregår tovejs til talepædagogen. Det er her talepædagogens
opgave at støtte og motivere, så de
perifere deltagere bliver mere og mere
deltagende. Det er ikke kommunikationsformen men den aktive deltagelse i
fællesskabet, der bidrager til at kunne
identificere sig som menneske.
Hver deltager kommer med sin egen
historie, som skal formidles, og i denne
formidling spiller det narrative en
vigtig rolle, hvor profiler og weblogs
både styrker den enkeltes opfattelse
af egen identitet og synliggør over
for de øvrige deltagere, hvem man er.
Gennem fælles oplevelser og erfaringer
med andre deltagere skabes en fælles
kultur og identitet.

Meningsforhandling
Det virtuelle læringsmiljø kan understøtte meningsforhandling mellem de
involverede deltagere og således give
mulighed for interaktion og refleksion.
En del af den meningsforhandling,
der føres i Basecube omkring opgaverne, fører de afasiramte med sig til
aftensbordet, og kan således diskutere

aktuelle begivenheder med familien.
Når en opgave har været bearbejdet
sprogligt, både skriftligt og mundtligt,
sættes begreberne på plads, så det
er muligt at bruge dem i en senere
meningsforhandling. De afasiramte får
herved mulighed for at gøre sig kommunikativt gældende.
Det er væsentligt at kunne fastholde
meningskonstruktion og kommunikationshandlinger. Alle løste opgaver,
indlæg i debat, blogs og log gemmes og bliver en slags portfolio over
genoptræningsforløbet, kan bruges til
refleksion over egen læring, og til at
se at der er sket en udvikling.

Interaktion
Det er talepædagogen, der lægger
opgaver og debatoplæg ud i Basecube,
men det er den afasiramte, der træffer
valg ud fra det tilgængelige materiale
og selv bestemmer omfanget og vægtningen af det udvalgte materiale. De
afasiramte får således mulighed for at
være medansvarlige for egen læring og
interagere både med mediet, med talepædagog og med hinanden. Interaktion
med mediet sker bl.a. via links, der
kan føre vidt omkring i det virtuelle
miljø. Det er nysgerrigheden, der styrer denne interaktion. Interaktion mellem afasiramt og talepædagog foregår
dels i forbindelse med online undervisning, hvor formelle opgaver i Basecube
diskuteres, men der sker også uformel
læring, hvor der meningsforhandles om
små ting fra hverdagen. Ved at skrive
eller tale om en forestående handling,
f.eks. et møde med en sagsbehandler,
rustes den afasiramte til mødet.
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Handle- og kommunikationskompetencer
Genoptræning i Basecube skaber en
fortrolighed med Internettets mange
muligheder, så det falder de afasiramte
naturligt at søge oplysninger og foretage indkøb på Internettet. Derved
øges deres handlekompetencer, og det
er samtidig med til at skabe selvværd
og identitet.
Fig. 10

Figur 10: Et eksempel på en
afasiramt, der overfører
fortroligheden fra Basecube til
andre virtuelle handlinger ex
virtuelt lægebesøg
Ved at anvende flere perceptionsformer
i sprogtræningen styrkes de kommunikative kompetencer. I et virtuelt miljø
er det muligt at kombinere formerne,
således at ord og begreber tilegnes
både auditivt og visuelt og diskuteres
skriftligt og mundtligt for derved at
sidde bedre fast. Skriveprocessen fungerer som et refleksionsredskab, mens
den mundtlige dialog er vigtig for at
omforme den indre dialog til en ydre.
I bevægelsen fra indre til ydre sprog
sker en erkendelse og manifestering af
tankeplanet.
Kommunikative regler som eksempelvis turtagning kan være læderet
46

efter en hjerneskade. Disse regler er
vigtige i alle former for kommunikation, men i internetkommunikation
som chat eller stemmesamtale er det
nødvendigt at vente og forholde sig
til det, samtalepartneren skriver eller
siger, for at samtalen skal kunne fungere. Brud på regler i turtagning ses
tydeligt. I stemmesamtaler påvirker
det lydkvaliteten, hvis der tales i
munden på hinanden, og i chat forsvinder det skrevne, inden samtalepartneren får svaret, hvis der skrives
for lange enetaler. Omvendt er formen i
chat uformel og tillader uafsluttede og
ukorrekte sætninger, der kan krydres
med fortællende symbolsprog.
Livskvaliteten øges, når man har
mulighed for at være en aktiv deltager
i familie og samfund og selv kan tage
ansvar for handlinger som eksempelvis
lægebesøg, gaver og indkøb. Øget livskvalitet skaber glæde og vil virke fremmende på hukommelse og læring.

Fleksibilitet
Læring i det virtuelle miljø er fleksibelt
med hensyn til tid og sted. For afasiramte, der kan have fysiske lammelser
eller være meget trætbare, er det en
fordel ikke at skulle transportere sig
til undervisningsstedet og at kunne
træne i små intervaller, netop når
energien er der. Flere deltagere bruger mange timer hver dag ved deres
computer. I fokusgruppeinterviewet
i forbindelse med specialeskrivning
(Konnerup & Schmidt 2006) anvendtes flere gange udtryk som ”man skal
liiige ind og kigge”, hvilket indikerer,
at der logges på ad mange omgange.
At være online op mod seks timer i alt
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i løbet af en dag er ikke usædvanligt.
Dette er langt mere, end man som
fagperson kunne forvente, men viser,
at den fleksibilitet, det virtuelle giver,
får træningshyppigheden til at stige,
og træningen bliver en integreret del
af hverdagens øvrige kommunikative
handlinger.

Kognitive forudsætninger
Afasi involverer et tab af kognitive
kompetencer, og det er forventeligt,
at afasiramte mangler nogle af de
kognitive forudsætninger, der er nødvendige for at lære i et virtuelt miljø.
Der ligger udfordringer til kognitionen
i blot at betjene en computer og navigere rundt i forskellige programmer
og sider på internettet, da det kræver
koncentration, vedvarende – til tider
delt opmærksomhed og hukommelse.
Afasiramte med omfattende frontale
skader kan have så alvorlige problemer,
at kognitionen er så stærkt læderet, at
computermedieret undervisning ikke
er det rette tilbud til dem.
På Taleinstituttet Region Nordjylland
har vi erfaret, at det er muligt at
styrke de eksekutive funktioner i et
virtuelt læringsmiljø (Petersen et al
2004). Det kræver dog en tæt opbakning og styring fra talepædagogens
side, hvor man via ydre planlægning
og remindere kompenserer for det
tabte. Indledningsvis kan ”menneskelige remindere” være nødvendige for
bare at huske at tænde for computeren, senere kan elektroniske værktøjer
som en kalenderfunktion med pop-ups
tage over. Undervisningsmateriale med
skærmdump af delprocesserne i navi-

gation i et givent program og farvede
klistermærker på tastatur er andre
eksempler på, hvad der kan støtte i
betjening og navigation. Jo mere der
trænes ved computeren, jo mere vil
situationer, som indledningsvis voldte
vanskeligheder, overgå fra at være problemer til at blive generiske mønstre,
hvor mønstergenkendelsen hjælper en
til at handle og løse problemer, når nye
situationer opstår (Goldberg 2005:131132).
Som metode har den virtuelle
læringsform endvidere nogle iboende muligheder, der støtter kognitionen. At al læring og kommunikation
befinder sig på samme flade giver en
fastlagt struktur. Erfaringerne viser,
at flere har nemmere ved at koncentrere sig og holde fokus. I hjemmet, bag computeren, er der ikke
opmærksomhedsforstyrrende faktorer,
koncentrationen er skærpet og selv
meget trætbare afasiramte arbejder
længere, når de først har lært mediet
at kende. Opmærksomheden kan endvidere skærpes af visuelle virkemidler,
brug af audiovideo og ikke mindst en
høj grad af aktualitet.

Kognitiv fitness
Ifølge professor i neurologi Elkonen
Goldberg (Goldberg 2005) har forskning vist, at mental aktivitet udvikler
hjernen, og at der selv efter en hjerneskade kan udvikles nye nerveceller
og baner. Han beskriver, hvordan et
hjernetræningsprogram med kognitiv
fitness kan være med til at opretholde
et intellektuelt niveau og hæmme
hjernemæssigt forfald. Han opererer
med begrebet kognitiv empowerment
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i forhold til det at få genoprettet
forbindelsen til sine kognitive evner,
selv at kunne tage ansvar og besidde
kompetencer i forbindelse med sygdom
og efter hjerneskade.
På Taleinstituttet Region Nordjylland
har vi erfaret, at netop et virtuelt miljø
kan tilbyde de læringsrammer, der
netop giver mulighed for kognitiv fitness i et virtuelt socialt fællesskab.

Nye roller
Rollefordelingen mellem afasiramt og
talepædagog i den virtuelle undervisning adskiller sig på en række punkter
fra den, vi kender fra den traditionelle
undervisning i et fysisk samvær.

Talepædagogens nye rolle som
virtuel underviser
Talepædagogens praksis ændrer sig på
flere fronter. Grundlæggende kræves
en række kompetencer i at anvende
IKT som medie, udforme virtuelle
opgaver og vejlede i internetkommunikationsværkstøjer. Underviserrollen
ændrer sig til i højere grad at være
stilladsbygger, mentor og facilitator,
hvor en stor del af ansvaret deles med
den afasiramte. Indholdet og undervisningsmaterialerne i Basecube udarbejdes af talepædagogerne til hver enkelt
afasiramt. Der er mulighed for at gøre
det dynamisk, individuelt tilpasset
og aktuelt. Via et fælles opgavearkiv
er de oprettede opgaver tilgængelige
for hele talepædagoggruppen. Det er
således muligt at genbruge og tilrette
tidligere anvendte opgaver. Dette letter dels den enkelte talepædagogs
forberedelsesarbejde, dels giver det et
gensidigt indblik i kollegers arbejde,
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inspirerer og øger en følelse af fællesskab i arbejdet. Det gør det også
lettere for nye ”virtuelle undervisere”
at komme i gang. I udarbejdelse af
materiale til afasiramte er det muligt
at udnytte forskellige perceptions- og
kommunikationsformer; der er mulighed for skriftsproglige, visuelle og
auditive tilgange. Ofte vil der være
tale om en kombination, hvor de
forskellige former understøtter hinanden. Eksempelvis kan man ved at lade
en afasiramt med vanskeligheder ved
at bevare de auditive lydspor i hukommelsen løse en opgave, hvor samme
indhold kan læses på skrift og høres
som lyd; læsekompetencen støtter
den auditive forståelse.
I den almindelige undervisning
er talepædagogen ”på”, når der er
undervisning. I den virtuelle læring
suppleres den fastlagte onlineundervisning med muligheden for at kunne
træne og kommunikere på alle tider
af døgnet. Det medfører, at talepædagogen får en anden opmærksomhed
på deltagerne, hvor det handler om at
gribe tiltag, give feedback og bringe
kommunikationen og læringen videre.
Det gælder ikke kun i forhold til de
stillede formelle opgaver, men også i
forhold til asynkrone diskussionstråde
eller spontane synkrone henvendelser
via Messenger eller Skype. Ved sidstnævnte form for kommunikation ligger der en læring i både det at skrive,
læse og tale, men også undervisning
i netetikette og kommunikativ turtagning.
Tilgangen til en opgave varierer fra
deltager til deltager, og det gælder om
at udnytte de muligheder, der ligger i
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det virtuelle for at tilpasse indholdet
til den enkelte og hele tiden observere
og udfordre således, at man finder
noget, der fænger og interesserer den
lærende.
Både i de formelle og de uformelle
læreprocesser, er det nødvendigt konstant at fokusere og justere på rammerne således, at den afasiramte når
de mål, der har størst betydning for
ham/hende.
For at motivere må talepædagogen
være synlig på Basecube og sørge for,
at der sker noget nyt, så det bliver
inspirerende at logge på. Mange deltagere logger på Basecube dagligt,
og når der ligger noget nyt, vækkes
nysgerrigheden. Feedback er en vigtig
proces for læring. Gennem positiv
feedback er det muligt for den afasiramte at foretage en ny korrigeret
handling. Det er gennem interesse,
diskussion og refleksion over en opgave, læringen sker.

Den afasiramte som medskaber
og aktivt handlende
Den afasiramte får mulighed for at
agere aktivt handlende og som medskaber af rammerne for egen læring.
I den traditionelle undervisning er
den afasiramte også medansvarlig for
læreprocessen, men da en stor del af
den virtuelle læring foregår på eget
initiativ, er en større del af ansvaret
overdraget den enkelte. For at deltage
og lære, skal man aktivt logge sig
på. For nogle er der fastlagte onlineundervisningssessioner, men derudover
er hyppigheden og omfanget af kommunikationen og træningen op til den
enkelte. Basecube er opbygget, så man

som deltager selv kan gå ind og vælge
layout og hvilke funktioner, man vil
have vist på forsiden.
De afasiramte er med til at konstruere rammerne – ikke kun for læringen,
men også for omgivelserne. Brugerne af
Basecube har været med under designforløbet, og der er et åbent debatforum,
hvor design og programmering kan
kommenteres og diskuteres. Afasiramte
bliver således ikke kun modtagere af
undervisning, men får en ny rolle, hvor
de også er med til at ændre kultur og
praksis i afasipædagogikken.
Afstanden mellem afasiramt og talepædagog mindskes ved at lade den afasiramte tage initiativ og et større ansvar
for læringen. Samtidig sker kommunikationen omkring fællesaktiviteter nu
på Basecube, hvilket flytter kommunikationen fra at være et anliggende
udelukkende mellem én afasiramt og
én talepædagog til at være et fælles
anlæggende mellem alle deltagere både
afasiramte og talepædagoger.
Det virtuelle åbner for undervisningsformer, der ved at få alle kognitive
funktioner i spil faciliterer nye læreprocesser. Der er her optimale muligheder for at arbejde med autenticitet
og aktualitet og dermed inddrage det
personlige, det narrative og biografiske
som midler til at fremme selvrefleksion, metakognition og til at genfortælle
sin identitet.

Noter

1 Se mere om Basecube generelt http://basecube.dk og www.ata.dk
2 Program til gratis internettelefoni i høj
kvalitet.
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