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Pdf er et format, der imødekommer forlagenes behov, 
ikke brugernes. I en pdf-fil har forlagene kontrol over 
præsentationen af produktet. De mange sikkerheds-

foranstaltninger, man har mulighed for at benytte sig af, når 
man opretter en pdf-fil, betyder, at man aldrig på forhånd kan 
vide, hvilke muligheder der bliver for oplæsning – hvis der da 
overhovedet bliver nogle. Det betyder, at personer med læse-/
skrivevanskeligheder, ordblinde, blinde og svagsynede aldrig 
kan vide, om en pdf-fil er tilgængelig, før de sidder med filen 
åben. Den vigtigste funktion, som personer med ovennævnte 
funktionsnedsættelser har brug for, er muligheden for at markere 
tekst i en pdf. Hvis teksten kan markeres, betyder det nemlig, 
at man kan få den læst op.

Varierende tilgængelighed
Selv om teksten ikke umiddelbart kan læses op, er der dog 
måske alligevel mulighed for oplæsning i form af read aloud-
funktionen i Adobe Reader. Her kan man være heldig at få 
læst teksten op, selv om den ikke kan markeres. Der findes 
flere varianter af denne slags delvist tilgængelige pdf-filer; I 
nogle tilfælde kan det være, at man har et begrænset antal 
tekstmarkeringer at gøre godt med, at det kun er udvalgte pas-
sager eller kapitler, der kan markeres, eller at man kun kan få 
læst op fra starten af dokumentet og derfor ikke har mulighed 
for at springe frem og tilbage i teksten. Hvad angår read aloud-
funktionen i Adobe Reader, så bør den være en nødløsning, 
som man kan ty til, hvis pdf-filen ikke er åben for markering af 
tekst. Problemet er, at man ved at bruge denne funktion ikke 
kan udvælge tekstdele, men fx får hele siden oplæst, uden at 
man på skærmen kan følge med i, hvor langt man er kommet. 
I CD-ORD 6 eller ViTal er der i de nuværende versioner heller 

Formatet mangler

Tilgængelighed til e-dokumenter er en varm kartoffel. 
Brugerne har behov for at kunne markere tekst, så 
den kan læses op, men forlagene sværger til pdf-
formatet, som de mener, er bedst egnet til at værne 
om deres ophavsret, fordi det kan beskytte mod 
kopiering.
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ikke mulighed for at highlighte teksten, som det fx er muligt i 
word-dokumenter. Derfor kan man ikke via et farveskift følge 
med i, hvor langt man er i teksten. Gennem videreudvikling 
af oplæsningsværktøjer burde det være muligt for forlagene at 
lave pdf-filer, der på samme tid tilgodeser både forlagenes og 
personer med funktionsnedsættelsers krav. Men det er også 
vigtigt at erkende, at for ordblinde er pdf ikke det optimale 
format. Det er en nødløsning, som findes, fordi det er i ret-
tighedshavernes interesse.

Forskel på at lære at læse og at læse
Det format, som fungerer bedst i forhold til de programmer, 
der understøtter personer med læse-/skrivevanskeligheder og 
ordblindes læsning, er faktisk word-dokumenter. Alle under-
søgelser peger i retning af, at forståelsen af en tekst er større, 
hvis man både har det visuelle og det auditive på en gang. 
Det, at man har ordbilledet visuelt repræsenteret, betyder ikke 
bare, at man har bedre forståelse for den aktuelle tekst. Faktisk 
fungerer det også som en slags læsetræning, der på længere 
sigt giver resultater. Man bør skelne mellem at lære at læse og 
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at læse. Herhjemme er tendensen i høj grad, at vi skal lære de 
ordblinde at læse. Men man kan stille spørgsmål til, om det 
nu er den eneste farbare vej, når alt peger i retning af, at ord-
blinde ikke blot kan gå direkte i gang med at læse ved hjælp af 
teknologiske hjælpemidler, men faktisk også at denne måde at 
læse på fungerer som en slags læsetræning i sig selv. Men den 
positive bieffekt ved læsning ved hjælp af it-hjælpemidler får 
man altså ikke med, hvis man læser pdf-filer.

tjek indstillingerne
Hvor rettighedshaverne altså er helt bevidste om og aktivt ud-
nytter pdf-formatets begrænsninger, så ville andre, der ønsker 
at lave deres pdf-filer tilgængelige, kunne gøre dette forholdsvist 

simpelt. Nogle indskanner dokumentet og gemmer billedet, 
når de laver en pdf-fil, andre bruger et automatisk plug-in til 
Microsoft Word. Problemet er bare, at det ikke nødvendigvis 
bliver tilgængeligt, da en pdf-fil skal laves på en speciel måde, 
for at den kan bruges af fx blinde, svagsynede og ordblinde. 
Brugere kan ikke markere teksten i pdf-filen, hvis den bare er 
lavet som et billede af det oprindelige dokument, altså som ren 
grafik. Men ved at bruge lidt tid på at justere indstillingerne 
i det program, hvor man laver pdf-filer, kan man strukturere  
teksten og lave mere tilgængelige pdf-filer. For pdf-formatet 
har jo også sine fordele. Fx i forhold til skolebøger, hvor der er 
grafer, søjler og andre illustrationer. Disse kan bibeholdes i en 
pdf-fil, fordi man kan holde fast i det oprindelige layout. Det 
er ikke på samme måde en mulighed i et word-dokument.

Forlagene bør fokusere bredere
I en tilgængelighedsoptik bør pdf-formatet anskues som et 
skridt på vejen. Bare det, at forlagene bruger et digitalt format, 
er positivt, efter lang tid hvor man kun har fokuseret på print. 
Et vigtigt redskab i kampen for inklusion og deltagelse på lige 
vilkår ville være et krav om, at alle udgivelser i Danmark skal 
udkomme i et digitalt format. Men sådan et krav kræver et 
kollektivt pres fra handicaporganisationerne, som skal passe 
på ikke at komme til at konkurrere på tilgængelighedsbehov, 
da man vil stå stærkest ved at bakke hinanden op. Hvis man 
ikke kan stå sammen om nogle fælles behov for tilgængelig-
hed, kan man nemlig ende i en situation, hvor et forholdsvist 
smalt udvalg af materialer bliver gjort tilgængeligt i mange 
forskellige formater for at imødekomme så mange behov som 
muligt. I stedet bør man stræbe efter, at alle materialer bliver 
digitalt tilgængelige. I et åbent format med mulighed for op-
læsning. Et sådant format er samtidig et godt udgangspunkt 
for videreudvikling af særlige formater rettet mod forskellige 
målgrupper. Som udgangspunkt må det være et krav, at men-
nesker med læsevanskeligheder har adgang til samme materialer 
som ’papirlæsere’. Teknologien findes allerede, men spørgsmålet 
er, om viljen til forandring i lige så høj grad er til stede? Et 
andet centralt spørgsmål er, om ikke en koordineret indsats 
med deltagelse af interessenter som fx E17 ville kunne være 
med til at hjælpe forlagene til at se mulighederne ved digital 
distribution frem for begrænsningerne?

Digitale tekster i Danmark 
E17: online-bibliotek for blinde, svagsynede og ordblinde samt 
personer med læsevanskeligheder. www.e17.dk
På Ordblinde & IT-konferencen 2007 fortalte Tom Rasmussen fra 

Frederiksberg Kommune om indskanningsprojektet, hvor man benyt-
ter Skolekom som en portal for e-bøger i pdf-format. Download hans 
præsentation fra konferencen på www.hmi.dk/index.asp?Id=672
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