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Erik Arendal diskuterer i artiklen begreberne: Inklusion, 
deltagelse, læring & kompensation. Han argumenterer 
for en mere optimal implementering af it-hjælpemidler, 
så den ordblinde sættes i stand til at deltage på lige 
fod med andre i uddannelse og erhverv.

Efter min vurdering er det ikke udstyret eller mangel på samme, der 

i dag er afgørende for graden af ordblindes inklusion, deltagelse og 

læring. Derimod er en række begreber og deres aktuelle forståelse 

væsentlig for den praksis, der følger af de holdninger, som begre-

berne afspejler. 

Mit udgangspunkt er WHOs handicapdefinition ICF, som Danmark 

har tilsluttet sig implementeringen af, og hvordan tankerne herfra kan 

omsættes i debatten om inklusion og deltagelse. Inklusionsopfattelsen 

bør afspejles i begreberne ”læsning” og ”læring”, hvor ordblinde i 

vores videns- og tekstbaserede samfund på den ene side møder store 

udfordringer, men også tilspilles mange muligheder. 

Inklusion og deltagelse
Det centrale i ICF er at se på det hele menneske, og hvordan individet 

på trods af en evt. funktionsnedsættelse kan deltage i samfundets 

aktiviteter. Med deltage menes her mere end blot at være til stede, 

og ved inklusion af fx elever med funktionsnedsættelser i folkeskolen 

er det ikke nok at placere disse fysisk sammen med de resterende 

elever. Professor Niels Egelund har flere gange pointeret, at tanken 

om inklusion ikke kan bruges som argument for at nedlægge special-

klasser og placere eleverne i den almindelige undervisning. Inklusion 

er noget helt andet og kræver meget mere end det.

Det organisatoriske er imidlertid væsentligt, og det kan være 

gavnligt at skelne mellem det ”organisatoriske” og det ”special-

pædagogiske” niveau, hvor det første ofte er en reel 

forudsætning for det andet i en undervisnings-

sammenhæng. 

I en undervisningssammenhæng handler det 

organisatoriske niveau om organiseringen i kom-

muner, skole, klasser m.m. og struktureringen af 

undervisningen. Dette er blevet meget aktuelt 

nu, hvor kommunerne har overtaget ansvaret 

for den vidtgående specialundervisning, og 

hvor nogle af disse elever yderligere kan over-

vejes placeret i den almindelige undervisning, 

evt. med særlig støtte. 

Det specialpædagogiske niveau går skridtet 

videre, og perspektivet er mere end blot pla-

cering og organisation. Tilstedeværelse er ikke nok, og deltagelse er 

et nøgleord i denne sammenhæng. ICF har ikke udelukkende fokus 

på at ”helbrede” personens funktionsnedsættelse, men derimod at 

opnå så ligeværdig deltagelse for personen som muligt på trods af 

funktionsnedsættelsen. 

Eksempler
For at vurdere, om der er tale om inklusion, kan man konkret 

spørge: 

Hvem skal ændres, laves om eller tilrettes? Hvis svaret er ”omgivel-

serne”, kan der være tale om inklusion. Er svaret derimod ”personen”, 

er der IKKE tale om inklusion.

Et eksempel kan være inklusion af en elev med synsnedsættelse. 

Afhængig af graden af synsnedsættelsen kan skolen indrettes med 

CCTV-anlæg og andet udstyr, ligesom der skal stilles tekster til rådighed 

i punkt- eller digital form til hhv. taktil eller auditiv læseafkodning 

med støtte af en computer. 

Tilsvarende kan en elev med hørenedsættelse inkluderes, hvis 

skolen er indrettet med teleslynger, mikrofoner, FM-anlæg og andet 

udstyr i undervisningen. Det er tilfældet på fx Frijsenborg Ungdoms-

skole, som er en helt almindelig efterskole, men blot indrettet, så de 

elever, der anvender høreapparat, kan deltage på lige vilkår. 

I begge tilfælde er det omgivelserne, der tilrettes, så eleven kan 

deltage og lære på sine præmisser med de nødvendige hjælpemid-

ler. Selvom der undervises i at udnytte hjælpemidlerne optimalt, 

undervises der ikke i ”at se bedre ” eller i ”at høre bedre”. Eleverne 

accepteres med deres funktionsnedsættelse, og det er skolen, der 

ændrer undervisningsmiljøet.

Inklusion af en elev med ordblindhed i skolen bør tilsvarende 

betyde, at eleven med de nødvendige hjælpemidler sættes i stand 

til at deltage i undervisningen og lære på egne præmisser – også 

uden at kunne læse og skrive. Men en af de helt store udfordringer i 

forhold til ordblinde elever er, at læring primært baseres på tilegnelse 

af viden gennem læsning. Hvis læring i højere grad foregik via lyd, 

billede, personlig ageren m.m., ville elever med læsevanskeligheder 

ikke have helt så store problemer. Så længe skolen i høj grad baserer 

sig på brug af papirtekster og læsning af disse, er det min påstand, 

at reel inklusion ikke er mulig for ordblinde børn. En udbredt brug 

af oplæsbare digitale tekster kan bidrage i den rigtige retning.

Andre opfattelser
Inklusionsbegrebet i forhold til ordblinde forstås dog forskelligt. Det 

afspejler en ny udgivelse Ordblind inklusion fra Dansk Videncenter Ordblind inklusion fra Dansk Videncenter Ordblind inklusion
for Ordblindhed. I forhold til det faktiske indhold, er titlen ikke 
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velvalgt. Udgivelsen, der er videncenterets vejledning til folkeskolen 

om inklusion af ordblinde elever, handler primært om det organisa-

toriske plan. Det er beskrevet, hvordan kommuner, skoler og klasser 

kan organisere sig med struktur og netværk m.m., og udgivelsen 

indeholder mange gode overvejelser og ideer til dette. Udgivel-

sens gennemgående budskab er imidlertid, hvordan skolen kan 

undervise ordblinde børn i læsning og stavning. Et enkelt afsnit 

understreger, at it er det vigtigste hjælpemiddel for ordblinde 

elever. Men et egentligt inkluderende perspektiv ved 

anvendelse af it-hjælpemidler bliver ikke implementeret 

i udgivelsen. Den generelle tankegang er, som antydet, det 

man i en ICF-terminologi vil kalde ”helbredelse”. I udgivelsen 

er det barnet, der gennem læseundervisning, søges tilrettet 

skolens undervisningsform, hvor fokus er læsning af tekster. 

Der opfordres ikke til en tilrettet undervisningsform, så 

ordblinde elever på trods af deres funktionsnedsættelse 

kan deltage og lære det faglige indhold på lige fod 

med andre elever.

Gode erfaringer
Vejledningen fra Dansk Videncenter for Ordblindhed bør suppleres 

med de gode erfaringer, der er med inklusion af ordblinde i folke-

skolen ud fra et bredere deltagelsesperspektiv. Et eksempel herpå 

er et projekt fra Skanderborg Kommune. Projektet er omtalt i HIT 2 

i artiklen ”It-hjælpemidler til alle fremmer inklusion” samt i artiklen 

”Inklusion i praksis” side 18-21. Også i disse artikler er det organi-

satoriske vægtet højt, og det skal understreges, at organisering er 

væsentlig, for at inklusion kan finde sted. En lærer udtaler i 

forbindelse med dette projekt, at en ordblind elev nu får samme 

opgaver og kan det samme som andre. Udtalelsen understreger, 

at læreren ikke længere opfatter eleven som værende speciel 

med behov for særlig støtte. Nu opfatter læreren eleven som 

værende inkluderet, og eleven kan ved brug af it-hjælpemidler 

arbejde på lige fod med klassekammeraterne. Netop deltagelse 

og læring er det vigtigste perspektiv for de ordblinde elever i 

projektet. Derudover er der en vigtig sidegevinst, at mange 

elever også forbedrer deres traditionelle og papirbaserede 

læsefærdigheder. Samme erfaring er gjort i to projekter 

i Hinnerup og Purhus Kommuner (se Bent B. Andresens 

artikel ”Funktionel læsning for alle” i HIT 2/2007).

Undervisningsministeriet har i en udgivelse om eva-

luering i specialundervisningen, Vi kan jo prøve, fokus på Vi kan jo prøve, fokus på Vi kan jo prøve
inklusion, evaluering  og undervisning af elever med særlige 

behov. Udgivelsen beskriver gennem eksempler god praksis 

og forsøg på inklusion og undervisning af elever med funktionsned-

sættelser. Også ordblinde elever og deres deltagelse i de afsluttende 

prøver bliver beskrevet. Eleverne anvender it-hjælpemidler, så de på 

trods af ringe læsefærdigheder kan afvikle prøverne i henhold til 

gældende vejledning. At Undervisningsministeriet arbejder aktivt 

for tilgængelighed og inklusion, vidner de nye obligatoriske test 

om. Selvom ministeriet i sin Vejledning vedrørende elever med 
funktionsnedsættelse erkender, at disse test ikke er optimale for funktionsnedsættelse erkender, at disse test ikke er optimale for funktionsnedsættelse
elevgruppen endnu, er den overvejende tekstmængde ved testene 

i foråret 2007 dog digitalt tilgængelige. Selv ved læsetesten for 8. 
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klasse må og kan ordblinde i et inkluderende perspektiv læse tek-

sten vha. computeroplæsning. Undervisningsministeriet anerkender 

altså computeroplæsning som læsning og fokuserer på tilegnelsen 

af indholdet og den læring, der finder sted.

Læsning og læring
Undervisningsministeriet har således ændret holdning vedr. læsning 

for ordblinde, idet ministeren efter pres fra Landsforeningen af 

Læsepædagoger har ændret reglerne ved den nye afgangsprøve i 

folkeskolen i Dansk, Læsning. Eleverne får udleveret en tekst, som 

de skal læse, og det accepteres nu som læsning efter denne prøve, at 

den ordblinde elev lytter til teksten oplæst med computer for derefter 

at forklare indholdet. At ministeriet accepterer, at forståelse af en 

computeroplæst tekst er LÆSNING, må siges at være en milepæl.

Der er ingen tvivl om, at såvel ordblinde børn som voksne i høj 

grad kan tilegne sig viden og færdigheder vha. computeroplæsning 

af tekst, men denne ”kompensation” af for ringe læsefærdigheder 

er ikke den eneste læring, der finder sted. I de nævnte eksempler 

fra de tre kommuner, og i et andet eksempel fra Aalborg (Brøndum 

2006) var der stor fokus på elevernes markant øgede selvværd og 

selvhjulpenhed. Elevernes tro på egne muligheder og lyst til delta-

gelse i skolen var måske den største gevinst, mente mange lærere, 

forældre og elever. Også blandt voksne er dette markant, hvilket 

ses i bogen Ordblindhed – en antologi og i interviewene i det fæl-Ordblindhed – en antologi og i interviewene i det fæl-Ordblindhed – en antologi
les Nordiske projekt NILS (Nordisk Informationsprojekt om læse- og 

skrivehjælpemidler i arbejdslivet). En gratis dvd fra projekt NILS 

viser, hvordan voksne ordblindes muligheder for deltagelse i erhverv 

forbedres ved anvendelse af it-hjælpemidler, og at den øgede tro på 

egne muligheder og positivt ændrede selvopfattelse er en afgørende 

faktor. Disse læringspotentialer er interessante at se nærmere på, 

og de præsenteres bl.a. i min afhandling ”Voksne ordblindes læring 

ved anvendelse af it-hjælpemidler”.

Et afgørende spørgsmål er, om de bredere læringspotentialer, it-

hjælpemidler giver voksne ordblinde, reelt anerkendes og udvikles i 

undervisningen af voksne ordblinde. Hvis fokus udelukkende er på 

træning af traditionelle læse- og stavefærdigheder, mener jeg ikke, 

det er tilfældet. Den nye ”Bekendtgørelse om ordblindeundervisning 

for voksne” fra januar 2007 lægger vægt på deltagelse og personlige 

kompetencer. Det fremgår af formålets stk. 2: ”Undervisningens 

indhold skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed 

for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger 

deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, 

samfundslivet og privatlivet, herunder at give deltageren mulighed 

for at forstå, anvende og producere skrevne tekster og at anvende 

relevante hjælpemidler”. Undervisning i læsning og stavning næv-

nes kun perifert og indirekte i bekendtgørelsen, idet undervisning 

ifølge bekendtgørelsen netop ikke er undervisning i læsning. Fokus 

er på afhjælpning af følgerne af utilstrækkelige læsefærdigheder og 

undervisning i brug af relevante hjælpemidler og kompenserende 

strategier og metoder. Formålet er deltagelse i uddannelse og erhverv, 

og deltagelsen for det enkelte menneske set som et hele. 

Fra januar 2007 er ordblindeundervisningen for voksne flyttet til 

VUC-centre, hvor også undervisning i traditionel læsning og stavning 

foregår på fx FVU-hold. Præciseringen i bekendtgørelsen er således 

vigtig for at fastholde forskellen mellem ordblindeundervisning og 

traditionel læse- og staveundervisning/FVU-undervisning, og det 

bliver spændende at se, hvordan det bliver udmøntet i den kom-

mende vejledning.

Begrebet kompensation bruges i både bekendtgørelsen og andre 

steder i betydningen en alternativ tilegnelsesmetode, når nu den 

ordblinde ikke er i stand til at læse ”rigtigt”. Men hvad er rigtigt eller 

forkert, og er kompensation blot en anden kulturteknik?

Kompensation eller naturlig kulturteknik
Bent B. Andresens artikel ”Funktionel læsning for alle” behand-

ler præcist og konkret disse emner under afsnittet ”Tradition og 

fornyelse” i HIT 2. Der var en grund til, at romertallene blev afløst 

af ti-talssystemet, idet disse bedre kunne opfylde nye kulturkrav. 

Ligeledes beskriver han udviklingen med lommeregneren, der i dag 

er en naturlig kulturteknik i modsætning til min egen afslutning i 

folkeskolen, hvor den nok var opfundet, og vi alle havde en. Men 

det var forbudt at bruge den, idet en regnestok var det eneste 

anerkendte regnehjælpemiddel. På gymnasiet året efter var det et 

krav at bruge lommeregner, og nu var regnestokken forbudt. I dag 

ved børn og unge ikke, hvad en regnestok er. 

Er en regnestok, en lommeregner eller et regneark på compute-

ren kompensation for manglende regnefærdigheder – eller er det 

en naturlig regneform? Er en (mobil)telefon kompensation for, at 

vi ikke kan råbe over store afstande – eller er det en naturlig kom-

munikationsform. Er biler, tog, fly m.m. kompensation for dårlige 

fysiske færdigheder – eller naturlige transportmidler? Er det at lytte 

til en tekst oplæst af en computer kompensation for ringe læsefær-
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digheder – eller er det en naturlig tilegnelse af viden som følge af 

en ny kulturteknik. G. Michelsen beskriver denne udvikling i forhold 

til ordblinde i udgivelsen Hjälpmedel för arbetslivet.

Ærinde
Ærindet med denne artikel er ikke at pege på konkrete it-hjælpemid-

ler eller anden ny teknologi som det rigtige hjælpemiddel, ligesom 

formålet heller ikke er at starte en ”akademisk” diskussion om de 

forskellige opfattelser af ovenstående begreber.

Ærindet er, at uanset hvad vi som fagpersoner eller andre med 

interesse for ordblindes muligheder i samfundet gør, lever vi i en 

hverdag med en voldsom teknologisk udvikling. Selvom vi selvfølgelig 

har indflydelse på denne udvikling, er en af vores vigtige opgaver 

at omsætte og anvende den teknologiske udvikling til bedst mulig 

gavn for bl.a. ordblinde. Det gøres kun ved at se muligheder frem 

for begrænsninger i teknologien samt ved at være bevidste om egne 

holdninger til anvendelsen i forhold til egen praksis og den tradition, 

vi alle er en del af. 

Det afgørende er ikke, om vi regner i hovedet eller på lomme-

regner, om vi læser med øjnene eller ørene, om vi cykler eller kører 

med tog. Det afgørende er, hvordan vi bedst muligt kan inkludere 

ordblinde og andre med særlige behov i samfundet, så de kan deltage 

på lige vilkår i uddannelse og erhverv i en tid, hvor der er brug for 

alle hænder og hoveder. Herved kan vi leve op til implementeringen 

af ICF, som Danmark har forpligtet sig til. 
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