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Manchet 
Projekt IT-mappen er et forskning- og udviklingssamarbejde mellem Rødovre kommune og DPU. 
Projektet er designet som en foregribende intervention der retter sig mod elever fra 2. og 3. 
klassetrin der er i potentielle læse- og skrivevanskeligheder. Projektet sigter dels mod at producere 
nødvendig viden og it og inklusion, dels mod at eleverne, hvis det er muligt, undgår 
specialundervisning. Ved at intervenere tidligt forhindres de personlige nederlag, der senere kan 
forhindre børnenes deltagelse i skole og samfund.  
 
 
 
Indledning 
I dag rettes ressourcer i Den Rummelige Skole mod inklusion og it ses som en væsentlig 
forandringsagent. Der mangler imidlertid viden om it og inklusion. ITMF projekterne (2004) fokuserede 
andre steder: Bredt mod almenundervisningen, eller specifikt mod it som kompenserende 
hjælperedskab. Desuden er arbejdet med inklusion og it præget af uklarhed og begreber der bruges i 
flæng. Søren Langager udtrykker det således: 
 

”Når så mange fagfolk, der plejer at være uenige om snart sagt alt, hvad der handler om ”den gode 
pædagogik”, og ”hvad er til elevernes bedste”, kan være enige om rummelighedens nøglebegreber – 
inklusion, fleksibilitet, differentiering, teamdannelse koordinering – er det et signal om, at der bag 
enigheden gemmer sig vidt forskellige begrundelser for og forestillinger om, hvad rummeligheden 
muliggør” (Langager 2004) 

 
Projekt IT-mappen (PIT) har til formål at producere viden om it og inklusion. Konkret udforsker og 
udvikler PIT forebyggende indsatser, hvor it indgår som substituerende støtte der sikrer inklusion af 
børn på 2 til 3 klassetrin i potentielle, læse- og stavevanskeligheder, i almenundervisningen. Formålet er 
at støtte børnenes selvværd og aktive deltagelse og potentielt frigøre dem fra behovet for 
specialundervisning senere i deres skoleforløb.  
 
At HAVE eller VÆRE I læse- og skrivevanskeligheder 
It som forandringsagent betyder at inklusion med it gøres i praksis. PIT’s ”Klæd lærerne på”-workshops 
hviler på PIT’s filosofi (Levinsen 2007), og deltagerne arbejder refleksivt med at forandre deres 
begreber og undervisningspraksis og inddrage it aktivt.  
 
Ifølge Holmgaard (2007) og Undervisningsministeriet (2003) opfattes læsning almindeligvis som en 
relation mellem en person og en tekst. Læsning og skrivning er evnen til at kode og afkode indhold 
gennem tegn = bogstaver, stavelser, ord, sætninger. Læse- og skrivevanskeligheder er da personens 
vanskeligheder med at kode og afkode tegnene. Problemer bliver et handicap – en mangel ved personen 
– og afhjælpes med særlige tiltag. Man taler om personer med læse- og stavevanskeligheder.  
  
Holmgaard’s forskning viser at børn oplever egne læsevanskeligheder ved at iagttage andre børns 
læsefærdigheder” (ibid s. 8). De erfarer at de er anderledes end de andre børn. Denne sociale erfaring 
afhænger af hvordan anderledesheden konkret håndteres – af barnet selv og af alle de andre. Ifølge 
Holmgaard spiller de voksnes reaktion en afgørende rolle for børnenes selvforståelse – dvs. om de 
mener de har en vanskelighed eller er i en vanskelig situation. Når vanskeligheder opfattes som noget 
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man er i, rettes fokus mod kontekst og praksis og læsning og skrivning kan frigøres fra evnen til at kode 
og afkode tegn. Ved at forandre praksis kan personen deltage på lige fod og blive inkluderet: At læse 
kan være at få teksten læst højt digitalt. At skrive kan være at bruge tale-til-tekst eller tekst-til-tale 
programmer. Herved kan eleven arbejde med samme fag og faglige stof som de øvrige elever, men ikke 
nødvendigvis på samme måde (Tetler 2000). Inklusion afhænger således af de holdninger og den 
forhandling af identitet der kommer til udtryk i læringsfællesskabet. PIT’s filosofi og praksis handler 
derfor om at forandre måder at håndtere anderledeshed på. 

 
Inklusion og it er ikke et produkt der kan indføres; inklusion og it gøres i praksis 

 
Derfor stiller PIT stiller også spørgsmålet: Hvad vil det overhovedet sige at it er substituerende - 
hvad indebærer dette i praksis?  

 
PIT’s teknologibegreb 
Kompenserende it reducerer et handicaps konsekvenser og kompenserer for personens mangel (Florian 
& Hegarty 2004). Kompenserende it laver om på brugeren. Til forskel herfra er substituerende it en 
forebyggende forlængelse af personen, ligesom fx briller (Tetler 2000). Supplerende it laver om på 
praksis og kontekst. It er både et redskab som personen benytter, en egenskab ved personen og en social 
aktør i den sociale kontekst (Levinsen 2007). Derfor ser PIT både på praksis, skolens rum, redskaber og 
elevens sociale netværk (lærere, skolekammerater, forældre, øvrige ressourcepersoner) og udforsker 
hvordan nye pædagogisk-didaktiske design kan imødekomme den samlede kompleksitet på en måde, så 
inklusion bliver en bæredygtig praksis. 
 

 
                                    Figur 3: IT-mappens forskellige versioner 

 
Som fremadrettet udviklingsprojekt, påvirkes PIT af teknologiudviklingen. Derfor er begrebet IT-mappe 
ikke knyttet til den nuværende it-løsning. På billedet ses flere mulige versioner af IT-mappen. For 2 år 
siden var det en it-rygsæk (version 1.0). I dag er det en tablet-pc (version 2.0) med berøringsfølsom 
skærm, skannepen, A4-format skanner samt et sæt høretelefoner. Den næste it-mappe (version 3.0) kan 
fx være en mobiltelefon, iPod eller MOTTO, der kan omsætte fotos af tekst til digital oplæsning.  
 
Fremtidsperspektiver 
PIT har nu afsluttet sin pilotfase og fortsætter frem til 2010. Allerede nu indikerer projektet at it kan 
implementeres substituerende og at elever gør it-mappen til deres egen naturlige forlængelse.  Det er 
også muligt for lærerne at bryde med deres vante praksis og forestilling om, hvad der skal til i 
dagligdagen for at gøre inklusion. 
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De foreløbige resultater viser at det er forudsætning for at gøre inklusion at eleverne er selvhjulpne, 
samt at it-mappen indgår som et naturligt element i hverdagen. Det kan lade sig gøre med forholdsvis 
små interventioner. It-vejledere og speciallærere kan designe indledende forløb, hvor eleverne tilegner 
sig de grundlæggende værktøjer og indsigt i hjælpeværktøjernes muligheder og man kan bygge på at 
nogle elever er dygtige til it og gerne vil indtage rollen som it-ekspert. Desuden arbejdes struktureret 
med videndeling og ideudveksling mellem de involverede lærere. Små børn har svært ved at huske at 
starte it-mappen, men læreren kan som en hverdagsaktivitet minde dem om det i begyndelsen af timen. 
Herved skabes rum for at børnene selv vælger hvornår de bruger it-mappen, samt udvikler personlige 
strategier for hvordan de bruger it-mappen til læsning og skrivning. 

 
Det er en krævende aktivitet at arbejde forandringsorienteret med sin egen praksis. Projektet viser at 
kompetenceudvikling for lærerne, der retter sig mod reflekteret forandring af praksis, giver gode 
resultater, især når der suppleres med kvalificering af deltagernes it-færdigheder. Derimod støtter kurser 
der alene retter sig mod kvalificering af it-færdigheder, ikke deltagerne forudsætninger til at kunne 
identificere og udnytte de it-baserede ressourcer i en inkluderende praksis.  
 
Væsentlige perspektiver for PIT er således at kvalificere de kompetenceudviklende tilbud til lærere og 
andre ressourcepersoner, samt at støtte videndelende og nyskabende praksisfællesskaber mellem 
skolerne. 
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