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Artiklen er en opfølgning på artiklen Læsning i Det
Digitale Danmark i HIT nr. 1/00. De muligheder
og fremtidsperspektiver, der blev peget på,
sættes i denne artikel ind i en undervisningssam-
menhæng. Hvad betyder den teknologiske udvik-
ling i det digitale netværkssamfund for undervis-
ningen i almindelighed og for elever med læse-
og skrivevanskeligheder i særdeleshed? Hvordan
forbereder skolesystemet bedst muligt eleverne
til et liv i fremtidens samfund? Hvordan undgår
lærerne pr tradition at uddanne eleverne til
fortiden?

Forudsætninger for uddannelse
For at fastholde formålet med undervisning i folkeskolen
generelt er det værd at huske, at folkeskoleloven i sin
overordnede formålsparagraf vægter personlige kvalifikati-
oner meget højt. Det er desuden slået fast, at personlige
kvalifikationer som ”kreativ tænkning, engagement, foran-
dringsevne og evnen til at kunne overskue, sortere og kon-
centrere store mængder af information bliver centrale forud-
sætninger for at kunne forholde sig kritisk til Internettets me-
gen information og kunne arbejde på netværkssamfundets
arbejdspladser. Udfordringen bliver at sikre borgerne livslang
læring” (Det Digitale Danmark, 1999).

Derudover er det vigtigt i forhold til elever med læse/skri-
vevanskeligheder at fastholde formålet med specialunder-
visning, som beskrevet i bekendtgørelsens stk. 2 om folke-
skolens specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand: ”Formålet med specialundervisning og anden spe-
cialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever
med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er
angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skole-
gangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse,
erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse”.

Der er i medierne og på den politiske dagsorden meget
stor opmærksomhed på de stærkt stigende krav, der stilles
til unge og voksnes læsekompetence for at kunne uddan-
ne sig og deltage i dagens og morgendagens digitale
samfund. Og der er ikke nogen tvivl om, at læsning og
skrivning fremover vil være en meget væsentlig forudsæt-
ning for deltagelse.

En anden væsentlig forudsætning vil blive evnen til at
kunne håndtere den nye teknologi som et naturligt red-
skab i hverdagen.

Jeg vil dog gerne understrege, at læsning og skrivning
samt kendskab til IT ikke er de eneste forudsætninger. En
undervisning, der udnytter elevens stærke sider og tager
udgangspunkt i elevens individuelle behov og potentiale,
fremmer elevens selvtillid, engagement og forandringsev-
ne og vil i meget høj grad i fremtiden være med til at give
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eleverne de væsentligste ”forudsætninger for fortsat uddan-
nelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigel-
se.”

Fra min egen undervisningserfaring som speciallærer i
folkeskolen, på en efterskole for bogligt svage unge, for
voksne med læse/skrivevanskeligheder samt på en højsko-
le særlig for ordblinde, er det min overbevisning, at ele-
ver/kursister med højt selvværd, selvtillid og stort engage-
ment har bedre forudsætninger for at klare en uddannelse
og ”livslang læring” end elever, hvor selvtillid og engage-
ment er lavt – også selvom de sidste evt. har en større
målbar læse- og skrivekompetence end de første.

Den tendens vil øges fremover, efterhånden som tekno-
logien i større udstrækning på læse/skriveområdet kan
støtte og evt. afhjælpe en stor del af læseproblemerne. I
debatten om at øge læse- og skrivekompetencen, er der 3
pointer jeg gerne vil understrege:
• at en særlig specialundervisning i læsning og skrivning

skal give såvel målbar som personlig succes for eleven,
og den må ikke fratage eleven selvværd, selvtillid eller
selvhjulpenhed.

• at teknologien inddrages i hele undervisningsforløbet
både som det gode undervisningsmiddel i en læse/skri-
veundervisning og som støtte- og hjælpeværktøj.

• at teknologiens muligheder udnyttes til fulde, og at ele-
ven med læsevanskeligheder lærer at anvende disse – så
han kan bruge det som redskab under sin senere ud-
dannelse og livslange læring.

2 billeder
Som eksempel på ”forudsætninger ved skolegangens ophør”
vil jeg tegne 2 billeder af læseklasser på 9.-10. klassetrin
for elever med svære specifikke læsevanskeligheder (ord-
blinde). I begge klasser har eleverne gennem adskillige år
modtaget særlig tilrettelagt undervisning, men deres nu-
værende læseniveau er trods dette testet til 2-3 klassetrin.

I den ene klasse læser eleverne mange bøger og pri-
mært Dingobøger el. lign., hvor lixtal og oftest også ind-
hold svarer til deres læseniveau. Der bruges ikke computer
i undervisningen, der koncentrerer sig om træning i af-
kodning af tekster.
I den anden klasse læser eleverne primært alders- og ind-
holdsrelevante tekster bl.a. på Internet. Skøn- og faglitte-
rære tekster scannes ind på computeren. De elektroniske

tekster kan læses op med syntetisk tale, så elevens læsning
af de ord og sætninger, han ikke selv magter, støttes. Un-
dervisningen koncentrerer sig om indholdsforståelse og
indholdsvurdering.

Flere elever fra begge klasser skal få måneder senere
starte på Teknisk Skole, men de er blevet givet vidt for-
skellige forudsætninger. Forudsætninger, der er med til at
definere elevernes fremtidige læse- og personlige kompe-
tencer samt deres muligheder for at tackle egen læring.

I den første klasse har den skjulte læring været, at læs-
ning er kedeligt. Og at eleverne ikke magter at læse me-
ningsfyldte tekster. De er frataget selvstændigheden, og
selvtilliden på læseområdet er lav (ofte også generelt). Ele-
verne ved, de vil få et stort problem på Teknisk Skole. De
håber dog på at kunne skjule deres læsehandicap og klare
sig gennem uddannelsen vha. deres praktiske evner.

I den anden klasse har eleverne lært at tackle, forstå og
vurdere alderssvarende og meningsfyldte tekster. De har
lært at være selvhjulpne og anvende teknologiens mulig-
heder. De ved, at de vil få svært ved teorien på Teknisk
Skole, men ved også, at de kan få hjælp og støtte gennem
computeren. De ved, at flere og flere tekster kan skaffes
elektronisk, eller de kan indscanne dem selv. Dermed kan
de få oplæst alle fagtekster, og de ved, at de på Teknisk
Skole har mulighed for at søge de hjælpemidler, de ken-
der, og de er klar til at arbejde for at få dem.
Det er i den sidste klasse, at såvel folkeskolens formål som
bekendtgørelsen om specialundervisning efterleves bedst,
og det er eleverne herfra, der har de bedste ”forudsætnin-
ger for fortsat uddannelse erhvervsmæssig beskæftigelse eller
anden beskæftigelse”.

Skønt mulighederne er fuldt til stede her i foråret 2000,
er der desværre endnu ikke mange klasser som den sidste,
mens den første klasse er mere al-
mindelig. Eksemplerne viser selv-
følgelig kun en lille del af en sam-
let undervisning, og selvom de til
dels er tænkte og forenklede, er de
ikke urealistiske.

Definition af læsning
Forudsætninger for læsning og
dermed de fremtidige læsestrate-
gier vil i et digitalt samfund ændre
sig. En efterhånden udbredt defini-
tion på læsning er: Læsning = Af-
kodning x Forståelse, hvor motiva-
tionen er en vigtig forudsætning
for et positivt resultat (se fx Mo-
gens Jansen, 1997). Som ovenstå-

Læring

I december 1999 udkom rapporten Det Digitale
Danmark. Rapporten er tankevækkende læsning og
bekræfter det, vi alle godt ved, at IT-samfundet eller
Det globale Netværkssamfund, som rapporten
kalder det, er kommet for at blive og udvikle sig
med eksplosiv hast.
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ende eksempel viser, er motivation endog meget væsent-
lig. Hvis ikke motivationen for at bruge indholdet i Dingo-
bøger til 2. klasse er til stede for elever i 9. klasse, finder
der måske nok en afkodning og en ”forståelse” sted. Men
er det en læsning af et indhold, eleven kan bruge? Modsat
er det en kendt sag, at en stærkt motiveret elev kan læse
en tekst, læreren vurderer til af være læseteknisk for svær.

Afkodningen er som navnet antyder, bl.a. den del af
læsningen, der omhandler opfattelsen af den visuelle
fremtræden af bogstaver og ord. Det kan ske både gen-
nem en lydering af bogstaver, opdeling i stavelser m.m.
eller ved genkendelse af fx ordbilleder.

Forståelsen er efterfølgende helt afgørende for, at ind-
holdet trækkes ud af teksten og forstås ud fra den præfor-
ståelse og andre forudsætninger, eleven har.

Det er væsentligt at bemærke, at der uden en afkodning,
en forståelse og en underliggende motivation ingen læs-
ning finder sted. Det gælder såvel læsning på papir som
læsning på en computer, men det er vigtigt at skelne mel-
lem afkodning og forståelse – især er det væsentligt i
fremtidens digitale samfund, hvor teksten i højere grad
bliver elektronisk.

Læsestrategier
Perspektiverne for computerens hjælp til afkodningen i
læseprocessen er helt centrale og strækker sig fra ændrin-
ger af skrifttyper, størrelse og andre visuelle og opsæt-
ningsmæssige elementer til computerens oplæsning af he-
le tekster. I sin yderste konsekvens kan en læsning foreta-
get af fx en voksen svært dyslektisk kursist i en faglig ud-
dannelse defineres som: Læsning = Oplæsning x Forståel-
se, hvor afkodningen består af computerens oplæsning af
teksten. Det var fx tilfældet for Kim Jensen, da han blev
uddannet lastbilchauffør på AMU-Centret i Aabenraa som
beskrevet i HIT nr. 2/00. En læsestrategi bestod hos ham i
første omgang i at udnytte computeren til afkodning af
tekster, hvilket i anden omgang radikalt vil ændre per-
spektiverne for hans fremtidige læsning og læseundervis-

Læring

Det er væsentligt at bemærke, at der uden en
afkodning, en forståelse og en underliggende
motivation ingen læsning finder sted. Det gælder
såvel læsning på papir som læsning på en computer.

Livslang læring, trin for trinLivslang læring, trin for trinLivslang læring, trin for trinLivslang læring, trin for trinLivslang læring, trin for trin
Undervisning og særligt specialundervisning i læsning vil
bygge på mange elementer i fremtidens digitale sam-
fund. Jeg vil i denne sammenhæng kun omtale de dele,
hvor computer og teknologianvendelse indgår, men dis-
se vil også blive en større og større del af undervisnin-
gen.

Jeg vil ikke opstille en fremtidig undervisningssituati-
on, som den måske ser ud med programmer, der fås om
5-10 år. Men at se på mulighederne, som de ser ud i
dag, er et godt udgangspunkt til at pege fremad. Da an-
tallet af computere i skolerne vil øges, vil de opstillede
muligheder dog forudsætte et større antal computere
end tilfældet i dag er på mange skoler.

Nedenstående peger ikke kun hen mod at erhverve en
uddannelse med evt. kompenserende støtte på en tek-
nisk skole, en handelsskole eller et gymnasium. Men og-
så hen mod, at eleven selvstændigt kan varetage sin livs-
lange læring med den grad af læse/skriveproblemer han
fortsat må dygtiggøre sig i forhold til, og med den hjælp
og støtte teknologien til enhver tid kan give.

Indskoling
Allerede i indskolingen skal og bør computeren indgå i
den almindelige undervisning i så vid udstrækning som
muligt. Langt de fleste børn, herunder også elever med
potentielle læsevanskeligheder betragter computeren
som et dagligt redskab. De er helt åbne for, hvad tekno-
logien kan og bruger det mest til leg. Det er selvfølgeligt
for dem at bruge det store udvalg af spil og leg & lær
programmer. Ligeså selvfølgeligt er det at skrive på com-
puteren, forsøge sig frem og rette i teksten. Bogstaver,
ord og sætninger er forsøg i en proces og kan rettes,

uden at det betragtes som fejl. Er eleven på et staveudvik-
lingstrin, hvor omsætning af lyd og bogstaver er centralt,
er det acceptabelt og ønskeligt, at eleven staver lydret,
selvom stavekontrollen siger noget andet. Det kan derfor
være en fordel at slå den løbende stavekontrol fra. At
funktionen så lidt senere i elevens staveudvikling er meget
vigtig at lære at anvende til analyse og videreudvikling af
egen stavning er en anden sag. Det er læreren, der vurde-
rer, om funktioner og programmer støtter undervisningen
eller hæmmer den. Og det er vigtigt, at læreren så tidligt
som muligt hjælper eleven til en forståelse af, at den type
funktioner er en positiv støtte og hjælp i skriveprocessen,
og at anvendelse af disse ikke er at snyde, snarere tværti-
mod. Det er vigtigt fra første færd i skriveprocessen at
fastholde, at skrivning handler om kommunikation og et
indhold, der skal formidles – ikke om at stave korrekt.

Helt på samme måde er det med computerens oplæs-
ning af ord fra en tekst. Det er ikke snyd, at ord oplæses
fx med CD-Ord 2 (anmeldt i HIT nr. 5/98) eller syntetisk
tale. Tværtimod er det en auditiv støtte, eleven umiddel-
bart kan bruge i læseundervisningen uden at vente på læ-
rerstøtte eller andre elevers hjælp. Det er blot en funktion
som alt andet, og når alle elever kender og i forskelligt
omfang bruger computerstøttet oplæsning, står der ikke
”elev med særlig behov” på ryggen af de læsesvage. At
elever, der har svært ved at lære at læse, hurtigt finder ud
af, at den auditive støtte hjælper dem i deres læseindlæ-
ring, er kun positivt. Læreren støtter de elever, der har
mest behov for auditiv støtte, ved at de har adgang til alle
teksterne i elektronisk form.

Det er vigtigt, at det er eleven selv, der vælger omfan-
get af computerstøtte i læsningen. Specialundervisning i
læsning på dette trin består først og fremmest i differen-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Læring

ning – det var da også Kim Jensens egen umiddelbare er-
kendelse, idet han som 33-årig har fulgt mange læsekur-
ser uden at have opnået funktionel læsekompetence.

Der hvor computeren umiddelbart kan støtte er i afkod-
ningen, som kan beskrives som den mere ”tekniske” side
med at ”se” og omsætte bogstaver og ord.

Ser vi på forståelsen i læseprocessen, er et vigtigt ele-
ment begrebet præforståelse. Dvs. den viden, erkendelse
og forudsætninger, eleven i forvejen har for at trække et
indhold ud og forstå en tekst. En høj grad af præforståelse
vil i fremtidige læsestrategier betyde endnu mere, end
den gør i dag. Med den voldsomt voksende mængde af
informationer, vil læsning i højere grad handle om at fin-
de, vurdere og anvende informationer til at opbygge den
viden og kompetence, der kræves. Ligesom læsestrategier
også handler om at kunne udnytte den teknologi, læsning
indgår i. Fx bygger det at søge informationer på Internet
på en præforståelse om relevante websteder/institutioner,
beslægtede emner, relevante søgeord m.m. for overhove-
det at finde relevante forslag til tekster. Derefter kræves en
god præforståelse for udfra korte oversigter m.m. at vur-
dere, om en given tekst er troværdig og relevant at sprin-

tiering af undervisningen i klassen – også i brug af compu-
teren. Muligvis kan der sættes supplerende undervisning i
værk, hvor klasselæreren, en talepædagog eller andre fag-
personer laver særlig undervisning eller bruger særlige
programmer til træning af specifikke færdigheder.

Mellemtrin
Her vil jeg skelne mellem de elever, der som særlig støtte
kun behøver differentieret eller supplerende undervisning
i klassen, og de elever for hvem der sættes yderligere for-
anstaltninger i værk. De første har, som resten af klassen,
adgang til computere, men bruger desuden støtteværktø-
jer som oplæsning af ord eller tekster med syntetisk tale
(se fx anmeldelse af Vital i HIT nr. 1/00) og prædiktions-
programmer, der støtter skrivningen (fx IRIS Ordbank om-
talt i HIT nr. 5/99, anmeldt i nr. 6/98).

De elever, der yderligere får supplerende specialunder-
visning uden for klassen eller i en særlig specialklasse, kan
og bør anvende computeren mere intensivt. Her finder en
mere udbredt anvendelse af ovennævnte støtteværktøjer
sted, ligesom speciallæreren kan anvende særlige pro-
grammer til undervisning indenfor specifikke områder,
hvis  eleven har brug for det. På mellemtrinnet er det vig-
tigt, at læse/skrivevanskelighederne ikke får negative kon-
sekvenser for den øvrige undervisning, der i større og stør-
re udstrækning bygger på netop læsning og skrivning.
Eleven skal lære at bruge computeren som støtte i sin læs-
ning og skrivning så meget som muligt. Det omfatter og-
så oplæsning af tekster, eleven ikke magter at læse i andre
fag end dansk. Det må altså ikke være læseproblemer, der
er årsag til problemer i matematik.

Det forudsætter, at teksterne er elektronisk tilgænge-
lige, hvad der bør arbejdes meget på, at de bliver. Inter-
net vil på en række undervisningsområder blive et vig-
tigt medie for tekstlæsning.
Det er på dette trin og i denne specialundervisning, at
eleven med læse- og skrivevanskeligheder skal lære, at
computeren både er et godt undervisningsmiddel og et
personligt redskab, der kan støtte og kompensere for
læse/skrivevanskeligheder.

Overbygning/Udskoling
De elever, der i overbygningen fortsat har så store læse/
skrivevanskeligheder, at de har brug for specialundervis-
ning, bør i endnu højere grad anvende computeren –
ikke som ”træningsmaskine”, men som personligt red-
skab. Især disse elever bør om få år have adgang til en
computer med de nødvendige støtteværktøjer overalt i
skolen. En bærbar personlig computer, der er konfigure-
ret som en del af skolens øvrige netværk, kan være en
god løsning.

Læsning og skrivning bør i størst mulig udstrækning
foregå på computeren, og eleven skal lære at scanne
tekster ind og anvende Internet og andre elektroniske
tekster intensivt. Hvis ikke eleven allerede har lært det,
må det slås helt fast at læsning og skrivning handler om
oversættelse af en mening og et indhold mellem perso-
nen og teksten. Hvis indholdet bliver formidlet, forstået
og anvendt, kan læsning og skrivning for fx ordblinde
udmærket tolkes som hhv. computeroplæsning og ind-
taling af tekst gennem en mikrofon. Om en tekst er
skrevet med blyant, indtastet med computerstøtte på
tastatur eller indtalt er underordnet, hvis indholdet er i
orden. Det bør også slås fast over for elevens forældre.

ge hen til for at læse videre i – frem for et af de andre for-
slag. Hvem har skrevet teksten? Er den på en sædvanligvis
troværdig webside? Omhandler teksten det, jeg søger?

Sammenfattende er det vigtigt at pointere, at fremtidi-
ge læsestrategier bør udnytte de potentialer, computeren
”teknisk” eller afkodningsmæssigt giver fx i form af oplæs-
ning af ord og tekster. Det er således præforståelsen, for-
ståelsen af teksten og vurderingen af indholdet og anven-
delsen af den teknologi, læsning indgår i, der bliver den
helt afgørende faktor i fremtidens læseundervisning – ikke
mindst for elever med læsevanskeligheder, og det er på
dette område, undervisningen for alvor skal koncentrere
sig.

IT-hjælpemidler
Læreren må ikke kun betragte computeren i fremtidig un-
dervisning som et undervisningsmiddel til opnåelse af fx
en større læse/skrivekompetence hos eleven. IT bliver ele-
vens hjælpemiddel ligesom en blyant, en skrivemaskine el-
ler et par briller. Computeranvendelse er ikke et mål i sig
selv, men da det er gennem dette redskab, at megen læs-
ning og skrivning vil foregå i elevens fremtidige arbejds-
og fritidsliv, er en optimal anvendelsen af redskabet til
læsning og skrivning et væsentligt mål.
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At anvendelse af computeren i læseundervisningen øger
elevens læsekompetence også på papir, er selvfølgelig et
væsentligt argument, og der er da heller ikke tvivl om ef-
fekten af anvendelse af bl.a. syntetisk tale i undervisnin-
gen. Læseprofessor Carsten Elbro skriver bl.a.: ”…eleven
hører ordet, og dermed bliver det lettere for ham eller hende
at forstå teksten. Endnu væsentligere er det imidlertid, at
langtidsundersøgelser har vist, at elever, som arbejder med
computere med syntetisk talefeedback, får en hurtigere læse-
udvikling end elever som bruger den samme tid på traditionel
læseundervisning” (Elbro et al 1996, side 6).

Det er dog først med et stort antal computere, at en
udbredt anvendelse af fx syntetisk tale i undervisningen
kan finde sted.

I anvendelsen af programtyper til specialundervisning i
læsning og skrivning ligger der en klar generel prioritering
i ovenstående beskrivelse. En prioritering, der både tilgo-
deser computerens anvendelse som undervisningsmiddel
og elevens redskab, kan deles op i 3 typer, hvor de vigtig-
ste nævnes først:
1. Standardprogrammer

Programmer der bruges generelt og ikke er udviklet
specielt til undervisning. Det er fx computerens styresy-
stem, et godt tekstbehandlingsprogram, billedbehand-
ling (herunder brug af digitalt kamera og video), digital

lydoptager (standard i styresystemet), scanner og tekst
genkendelsesprogrammer (OCR), regneark m.m. samt
en udbredt anvendelse af Internet. Disse programmer
fastholder computeren som elevens redskab, og giver
læreren fuld pædagogisk frihed til at tilrettelægge un
dervisningen med brug af computer både som et sup-
plement til og en vigtig del af hele undervisningen.

2. Støtteværktøjer
Er ikke udviklet specielt til undervisning og støtter an-
vendelsen af standardprogrammer. Det er fx oplæsning
med digitaliseret eller syntetisk tale (dansk syntetisk tale
fås sandsynligvis om 1-2 år som en del af styresystem-
et). Det er fx også støtteprogrammer til skrivning (fx
prædiktionsprogrammer og om få år dansk talegenken-
delse). Programmerne støtter både læse- og skrivefær-
dighederne hos eleven samt selve læsningen og skriv-
ningen på computeren.

3. Undervisningsprogrammer
Programmerne er udviklet specielt til undervisning. De
kan træne specifikke færdigheder eller motivere en un-
dervisning i et bestemt emne/retning. De supplerer den
øvrige computeranvendelse og vælges efter undervis-
ningssituationen. Som ved ethvert andet undervisnings-
materiale må læreren overveje den pædagogiske ideolo-
gi bag programmet og vælge i overensstemmelse her -
med.

Artiklen her handler kun om den læsning og skrivning, der
er defineret i forhold til tekster. Med en fortsat og stærkt
stigende anvendelse af multimedier i form at billeder, vi-
deoklip og virtual reality finder fremtidig undervisning ik-
ke kun sted gennem tekster. Vi lærer alle bedre gennem
brug af flere sanser, og især vil elever med læse/skrivevan-
skeligheder få meget stor gavn af helt anderledes under-
visningsmaterialer, der netop ikke baserer sig udelukkende
på tekst. Hvordan udviklingen på det område vil påvirke
en specialundervisning såvel generelt som i læsning bliver
spændende at følge, men at det vil få stor indflydelse, er
der ingen tvivl om.

Til slut skal blot nævnes, at en væsentlig fremtidig op-
gave for læreren i undervisningen af elever med læse/skri-
vevanskeligheder bliver at se mulighederne i teknologien
frem for begrænsningerne, så eleverne uddannes til frem-
tiden, ikke til fortiden.

IT bliver elevens hjælpemiddel ligesom en blyant, en
skrivemaskine eller et par briller.
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