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ICF flytter fokus fra træning af isolerede færdigheder 
til en samlet funktionsevnevurdering og deltagelse for 
mennesker med særlige behov.  Det er bl.a. centralt for 
den måde, vi traditionelt opfatter læsning på.

WHO har gennem en længere årrække defineret forskellige forståelser 

af handicapbegrebet som i forskellig udstrækning har slået gennem i 

den daglige praksis. Der er således tradition for i større udstrækning 

at anvende de overordnede handicapforståelser i rehabiliteringsar-

bejdet end det fx er tilfældet indenfor det specialpædagogiske og 

undervisningsmæssige område. 

Imidlertid er der en øget interesse for også at vurdere specialpæ-

dagogiske og undervisningsmæssige aspekter i det helhedssyn som 

WHO lægger op til i den nyeste forståelse, kaldet ICF, hvilket i den 

danske udgave står for International klassifikation af funktionsevne, 

funktionsevnenedsættelse og helbredsstilstand (Schiøler, 2003).

ICF og funktionsevne
ICF fokuserer i meget høj grad på, at også mennesker med særlige 

behov skal have mulighed for at deltage på lige vilkår med alle 

andre i alle samfundets forhold. I et undervisningsperspektiv på 

det specialpædagogiske område, hvor begreber som segregering, 

integration og inklusion er på banen, er det af stor betydning, at 

de færdigheder, elever med særlige behov arbejder med at opnå, 

også reelt er de bedst egnede til at give den enkelte de bedste 

muligheder for deltagelse i samfundet. Vel at mærke i et samfund, 

der bl.a. i kraft af den teknologiske udvikling undergår en kolossal 

forandring, som bl.a. betyder, at det, der var nødvendige færdigheder 

for blot 10 år siden, meget vel kan erstattes af andre færdigheder i 

et digitalt vidensamfund.

I ICF hedder det bl.a. at: ”Formålet med ICF er at tilbyde et fælles, 

standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse 

af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i relation 

til helbredstilstanden og videre er perspektivet, at: 

”ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til 

også at omfatte det, der har betydning for 

deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i 

fællesskab med andre og i samfundet”, 

(Lange, 2005, side 9).

ICF introducerer det grundlæggende 

begreb funktionsevne. Det defineres 

således:

”Funktionsevne er en overordnet term 

for kroppens funktioner, kroppens anatomi, 

aktiviteter og deltagelse. Termen angiver 

aspekter af samspillet mellem en person (med 

en given helbredstilstand) og personens kontek-

stuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer)”, (Lange, 

2005, side 12).

En persons funktionsevne er altså ikke blot specifikke eller 

snævre aktiviteter eller færdigheder som fx det ”at kunne læse”, 

men derimod udover det kropslige at fokusere på samspillet mellem 

aktiviteter/færdigheder og især brugen af disse færdigheder i form 

at deltagelse i fx uddannelse og erhverv. 

Deltagelse mere centralt end aktiviteten
Det helt centrale ved ICF er ikke aktiviteten, men derimod deltagel-

sesaspektet. Især er det afgørende at adskille aktiviteten, deltagelsen 

og den samlede funktionsevne, og det er denne adskillelse, der er 

det nye for ordblinde i det digitale vidensamfund. Det er således ikke 

afgørende, om ordblinde isoleret set behersker færdigheden/akti-

viteten ”læsning på papir”, som vi har kendt den, siden Gutenberg 

opfandt bogtrykkerkunsten. Det afgørende er, om den ordblinde 

har en samlet funktionsevne, så han eller hun kan omsætte den 

information, der ligger gemt i en tekst og dermed være i stand til 

at deltage i uddannelse, erhverv m.m. 

Man har i stadig større udstrækning betragtet færdigheden 

læsning som forudsætning for deltagelse i samfundet, og især 

gennem de seneste årtier er det blevet klart, at ordblinde har haft 

store vanskeligheder ved at klare sig, hvis ikke de kunne læse trykt 

tekst. ”Løsningen” på det har i høj grad været træning af læse-

færdigheder, hvilket samtidig er med til at fastholde fokus på et 

aktivitetsniveau. 

I et digitalt vidensamfund vil traditionel læsning i en del år 

fortsat være vigtig, men ovenstående læseaktivitet er ikke længere 

en forudsætning for deltagelse i samfundet. Med udgangspunkt i 

ordblindes deltagelse er der opstået nye aktiviteter og færdigheder, 

der kan supplere og tilmed klart forbedre den funktionsevne, der er 

opnåelig og uden tvivl nødvendig for mange ordblinde i dag. 

Disse nye aktiviteter skyldes ikke mindst det som i ICF kaldes ”om-

givelser”. Her er to faktorer  afgørende: For det første, at en meget 

stor del af tekstmængden i dag er digital, og at dette øges kraftigt 

så også bøger om få år udgives som digital tekst. For det andet kan 

man ved hjælp af syntetisk tale omsætte enhver digital tekst til lyd 

i så god kvalitet, at langt de fleste ordblinde uden problemer kan 

forstå indholdet af den oplæste tekst.

Der er masser af erfaringer, der viser, at ordblindes – og mange 

andre gruppers – funktionsevne og mulighed for deltagelse i ud-

dannelse og erhverv øges væsentligt, når der stilles digitale tekster 

og it-hjælpemidler til rådighed. Det gælder fx studerende, der gen-

nem SU-styrelsen får stillet en it-rygsæk til rådighed eller ufaglærte 

i erhverv, der på trods af intens læseundervisning ikke har opnået 

acceptable læsefærdigheder.

Hvorfor kravle, når hjulet er 
opfundet for ordblinde? 
Erik Arendal, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet
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Der skal stilles krav til omgivelserne
Udover at flytte fokus fra snævre aktiviteter og færdigheder mod 

deltagelse og funktionsevne, satses der i ICF netop på omgivelsernes 

betydning. I en tid, hvor der tales om rummelighed på arbejdsmar-

kedet, forskellige læringsstile i skolen, og hvor tilgængelighed er 

et centralt begreb, kan man med rette stille større krav til omgi-

velserne. Det er ikke længere kun den enkeltes ansvar at ”lære sig 

at læse” for så at se sig udelukket af samfundet, hvis der ikke nås 

et acceptabelt niveau. Når det i dag er teknologisk muligt, må et 

digitalt vidensamfund se det som en kommende opgave at stille 

skriftlige informationer af enhver art til rådighed i en form, så det 

er tilgængeligt for alle, herunder også ordblinde. Det betyder bl.a., 

at enhver udgivelse eller tekst i forbindelse med erhverv eller ud-

dannelse bør stilles til rådighed i digital form, så den kan læses op 

på computeren.

Afslutningsvis vil jeg nævne et par eksempler, hvor ICF med et 

samlende funktionsevnebegreb kan sætte spørgsmålstegn ved den 

traditionelle opfattelse af ordblindes færdigheder – og deltagelse.

PISA undersøgelse af ordblinde elever 
To ordblinde elever på en ordblindeefterskole deltager i april 2006 

i et brobygningsforløb på en erhvervsskole. Derfor indkaldes de 

tilfældigt til deltagelse i den aktuelle PISA-undersøgelse af unges 

”funktionelle læsefærdigheder”. På efterskolen foreligger næsten 

alle undervisningsmaterialer i digital form, og de unges læsning 

foregår ved computeroplæsning med syntetisk tale. Ved PISA-prøven 

forelægger teksten kun på papir og enhver mulighed for at læse på 

computer, som eleverne er vant til, er udelukket. Prøven afvikles, 

som man kan forestille sig, til nogen frustration for de to elever, og 

resultatet ville uden tvivl have været bedre og stressniveauet mindre, 

hvis de havde kunnet læse, som de plejer.

Her kan ICF-forståelsen stille spørgsmål som: 

• Kan testresultatet bruges som mål for deres og ligesindedes 

funktionsevne og dermed mulighed for deltagelse i ungdomsud-

dannelser og senere erhverv? 

• Er PISA-testen et udtryk for de to unges reelle og funktionelle 

læsefærdigheder – når de nu læser væsentligt bedre med it-

støtte? – eller som det siges i overskriften:

• Hvorfor fortsat kravle, når hjulet er opfundet for ordblinde?

I forlængelse af testen kan de to elever måske glæde sig over, at 

den kommende afgangsprøve i folkeskolen måske viser et mere reelt 

billede. Her kan de nemlig få teksterne oplæst, ligesom de gerne må 

bruge deres øvrige it-hjælpemidler til prøven. 

Eksemplet svarer til, at man i en national undersøgelse af unges 

motoriske færdigheder tilfældigt havde indkaldt to unge kørestols-

brugere til en løbetest i skoven uden brug af hjælpemidler, og at 

de så blev afkrævet deltagelse og efterfølgende testet på lige fod 

med alle andre 

Læsekursus for voksne ordblinde
En ufaglært arbejder, Kent Kajhøj (se artikel ”På boreplatform med 

it-hjælpemidler” i dette nummer af HIT), har i adskillige år deltaget 

i læsekurser for voksne uden at opnå en acceptabel læsefærdighed, 

idet denne fortsat ligger langt under det, der kræves for at tage de 

nødvendige certifikater m.m. i hans aktuelle erhverv. Set i bakspejlet 

mener han at have spildt tiden på læsekurserne, idet han efter eget 

udsagn aldrig lærer at læse. Kørekort og certifikater er erhvervet 

gennem ægtefællens oplæsning af alt stoffet gennem mange år. 

Han er testet svært ordblind, men med it-hjælpemidler klarer han i 

dag hverdagen på lige fod med kolleger, idet alle arbejdstegninger, 

instrukser m.m. tilsendes i digital form via email. Funktionsevnen 

hos Kent Kajhøj lever helt op til de læsekrav, virksomheden stiller, 

og han deltager på jobbet som arbejdsformand for ca. 20 kolleger 

til stor tilfredshed for alle parter. 

Her kan ICF-forståelsen stille spørgsmål som: 

• Hvordan skabes den optimale funktionsevne og erhvervsdelta-

gelse hos ordblinde medarbejdere, når alle faktorer i ICF medta-

ges? 

• Hvordan analyseres og organiseres den konkrete arbejdssitua-

tion med moderne teknologi, digitale tekster, oplæsningspro-

grammer til optimal udbytte for såvel arbejdsgiver som medar-

bejder?

• Er læsetræning på kurser som fx ”FVU-trin 1 for ordblinde” det 

optimale tilbud for svært ordblinde – især når undervisning i 

brug af it-hjælpemidler, som det er tilfældet i dag, slet ikke, eller 

kun i meget ringe omfang indgår i pensum? – eller som det siges 

i overskriften:

• Hvorfor kravle, når hjulet er opfundet for ordblinde?
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Fakta

Denne artikel er rettet mod hele det specialpædagogiske felt med fokus 
på de muligheder it og it-hjælpemidler giver for mennesker med særlige 
behov i et digitalt vidensamfund, men eksemplificeret gennem mennesker 
med ordblindhed/svære læse- og skrivevanskeligheder. 
Artiklen, der beskriver nogle overordnede begreber, følges op i et senere 
nummer af HIT, hvor der i større udstrækning bliver fokuseret mere på 
læsedefinitioner/opfattelser, konkrete læringsformer og praksis i forskel-
lige sammenhænge. 
I næste nummer af HIT sætter vi spot på digital tilgængelighed i undervis-
ningen og andre sammenhænge. 

Artiklen er skrevet på baggrund af modulopgaven Ordblindes muligheder 
med it-hjælpemidler i vidensamfund til uddannelsen Master i Specialpæ-
dagogik. Læs den på www.hmi.dk under Nyeste nummer af HIT


