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Indledning 

Baggrund og problemstilling 
Da Gutenberg for omkring 500 år siden opfandt bogtrykkerkunsten, blev det starten på 

en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, som har haft afgørende betydning for det 

samfund og den kultur, vi lever i i dag. Bogtrykkerkunsten og den øgede udbredelse af 

tekster til stadig større grupper har betydet, at læsning som kulturteknik er blevet mere 

og mere relevant og nødvendigt for at kunne deltage i alle dele af samfundslivet. Især i 

løbet af de seneste 50-100 år er læsning blevet et øget krav til alle, og som følge heraf er 

undervisning i læsning blevet en stadig vigtigere del af grundskolens undervisning.  

Selvom læsning og tilegnelse af viden ud fra bøger og tekster således ganske langsomt er 

blevet vigtigere, er det først gennem de seneste årtier, at en rimelig læsefærdighed er 

blevet en forudsætning for at erhverve en uddannelse eller deltage i arbejdslivet. Indtil 

for 20-40 år siden var det således muligt for personer med store læsevanskeligheder både 

at erhverve en faglig uddannelse som fx håndværker og udføre et tilfredsstillende 

erhverv som sådan. 

I løbet af især de seneste 15 år er også kravene til læsning i denne type uddannelse og 

erhverv imidlertid steget markant. Som en konsekvens af denne udvikling er danskernes 

læsefærdigheder blevet undersøgt og sat i relation til deltagelse i uddannelse og erhverv. 

I år 2000 fastslog OECD således i SIALS-rapporten, at 1-1½ million voksne danskere 

havde utilstrækkelige læsefærdigheder til at kunne erhverve sig en faglig uddannelse 

(Pilegaard Jensen, 2000). I en opfølgende undersøgelse rettet mod ufaglærte om 

læsefærdighedernes betydning for deltagelse i samfundslivet slås det fast, at godt 75 % 

af de ufaglærte skønnedes at have utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder til at 

kunne erhverve sig en faglig uddannelse (Pilegaard Jensen, 2001).  

Den megen fokus på læsning og de stigende krav til læsefærdigheder sker samtidig med 

en eksplosiv udvikling af informationsteknologien. Den øgede mængde af tekst, der er 

tilgængelig på computere, stiller stadig større krav til læsning, men de stiller samtidig 

krav om en anderledes form for læsning. Fx som skærmlæsning i 

tekstbehandlingsprogrammer og e-mail m.m., anvendelse af link og ”hyperspring” i 

teksten på især internettet samt søgning, udvælgelse og forståelse af indholdet ud fra ofte 

små passager og anderledes opsætning (Arendal, 2006a; Buhl, 2006; Bundsgaard, 2008; 

Bråten 2008). Læseformen ændres således markant i disse år, og især med 

informationsteknologien med de deraf kommende nye måder at tilegne sig viden og 

kommunikere på er Gutenberg Æraen under hastig forandring (Langager 2000).  
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Der må forventes en stor udbredelse af digitale bøger som i et vist omfang allerede kan 

købes direkte hos forlagene på fx www.ebog.dk. En lang række bøger til uddannelse og 

erhverv er således tilgængelige i digital form, men det er især det eksplosivt voksende 

internet og de milliarder af digitale tekster i form af artikler, rapporter, manualer, aviser, 

tidsskrifter m.m., der giver let adgang til digitale tekster for os alle. 

Mængden af digitale tekster må forventes at blive endnu større de kommende år. Og når 

syntetisk tale til computeren samtidig giver adgang til en god og fuldt forståelig 

oplæsning af teksten (Föhrer 2003, Arendal 2008a), er det at lytte til en tekst i stedet for 

at læse den en mulighed for os alle, som vil blive mere aktuel i de kommende år. Selvom 

muligheden således vil være til stede for alle mennesker, er potentialet for specielt 

ordblinde og mennesker med store læsevanskeligheder særlig stort. Samtidig peger 

faglige erfaringer, brugerinterviews og undersøgelser på området på, at netop voksne 

ordblinde ikke kun kompenseres for manglende læsefærdigheder, men også øger deres 

samlede potentiale og kompetencer (Föhrer, 2003; Kock Clausen, 2005; NUH, 2006; 

Arendal 2006b). 

Netop kompetencebegrebet er de seneste år anvendt i flere centrale sammenhænge, og i 

forskellig udstrækning indgår netop en vurdering af læsefærdigheder i et bredere 

kompetencebegreb. Det gælder såvel i regeringens Nationale KompetenceRegnskab, 

NKR (UVM, 2005), og loven fra juni 2007 om ”Udbygning af anerkendelse af 

realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv.” Her introducerer 

Undervisningsministeriet en vurdering af danskernes realkompetencer i en Individuel 

KompetenceVurdering, IKV. En realkompetence defineres her som: ”en persons 

samlede viden, færdigheder og kompetencer, det vil sige alt, hvad personen kan og ved – 

uanset hvor og hvordan denne person har lært det.” (UVM, 2008:12).  

På trods af dette brede kompetencebegreb og på trods af den efterhånden omfattende 

erfaring med og udbredelse af it-hjælpemidler med syntetisk taleoplæsning fra 

computeren blandt voksne ordblinde er det tankevækkende, at anvendelsen af it-

hjælpemidler ikke medtages i en sådan samlet kompetencevurdering. I såvel NKR og 

IKV anvendes de læsetest, den læseforståelse og de forskningsresultater som bl.a. også 

er brugt i føromtalte SIALS rapport, altså set som konventionel læsning på baggrund af 

papirbaserede læsetest hvor oplæsning med computer ikke er en mulighed.  

Et landsdækkende projekt for voksne ordblinde, projekt Pc-læsning (Arendal, 2008a), 

har dog udarbejdet nye test til vurdering af voksne ordblindes læsning, når de samtidig 

anvender computeroplæsning af tekster. I projektet, hvor undertegnede er projektleder, 

vurderes effekten af denne computeroplæsning sammen med mere personlige 

konsekvenser. Dels gennem de nyudviklede læsetest, og dels gennem to 

spørgeskemaundersøgelser. 
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Problemformulering og afhandlingens intention og 

disposition 
Med udgangspunkt i ovenstående baggrund og problemstilling er intentionen med mit 

masterprojekt og med nærværende afhandling at undersøge og diskutere, hvordan og om 

it-hjælpemidler påvirker voksne ordblindes strategier og muligheder i et bredere 

kompetence- og livsperspektiv. Jeg vil til brug for dette opstille følgende 

problemformuleringer: 

 

 Hvilken betydning har it-hjælpemidler for voksne ordblindes muligheder for deltagelse i 

uddannelse erhverv og privatliv? 

 Hvilke læringspotentialer og kompetencer giver it-hjælpemidlerne den enkelte i 

uddannelse, erhverv og privatliv? 

 Hvilke strategier kan med det som udgangspunkt fremme deres brug af it i uddannelse, 

erhverv og privatliv? 

 

Udgangspunktet for masterprojektets empiriske undersøgelse er projekt Pc-læsning i 

form at dets forskningsperspektiv, og de voksne ordblinde deltagere fra dette projekt. I 

forlængelse af Pc-læsning og som et supplement hertil har jeg interviewet tre udvalgte 

deltagere med massive læsevanskeligheder fra projektet. Formålet med disse interview 

er at kunne analysere og diskutere den indflydelse, deres ordblindhed har haft for deres 

liv hidtil, og dernæst at analysere og diskutere de konsekvenser, anvendelse af 

personlige it-hjælpemidler har haft i deres efterfølgende liv.  

Målet med afhandlingen er på baggrund af nævnte analyse og diskussion at bidrage til en 

bredere samfundsmæssig perspektivering af de muligheder og det læringspotentiale, der 

ligger i anvendelse af it-hjælpemidler til voksne ordblinde. Anvendelsen af it-

hjælpemidler for voksne ordblinde er, set i et større tidsperspektiv, relativ ny, og det er 

især den teknologiske udvikling de seneste 10-15 år, der har givet anledning til de 

muligheder, denne afhandling peger på.  

Nærværende afhandling vil bestå af fem dele. I første del beskrives den 

videnskabsteoretiske handicapforståelse. I forlængelse heraf er det vigtigt at se nærmere 

på de teoretiske opfattelser omkring læsning, og de læsebegreber der knytter sig hertil, 

idet ordblindes vanskeligheder knyttes til læsning. Som det vil fremgå, ser jeg læsning i 

en større kompetence- og læringssammenhæng, hvorfor en central læringsmodel 

præsenteres som en del af det teoretiske grundlag for denne afhandling. I del 2 beskrives 

projekt Pc-læsning nærmere, idet det som nævnt danner udgangspunkt for den empiriske 
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undersøgelse i masterprojektet. Her beskrives nogle resultater fra Pc-læsning, mens der 

også påpeges de mangler, der på nogle områder er i projektet, og hvor de tre nye 

interview fra dette masterprojekt netop kan supplere disse områder. 

Del 3 beskriver undersøgelsens design i forhold til de metoder, disse interview er 

udarbejdet efter. Samtidig hermed lægger dette op til del 4, hvor selve analysen 

udfoldes. Del 5 lægger som en konsekvens af undersøgelsen og dens analyse op til en 

diskussion og en nærmere perspektivering af de konsekvenser, jeg ser i forhold til en 

større accept af og anvendelse af de kompetencer, læringspotentialer og strategier, 

ordblinde kan udvikle gennem brug af it-hjælpemidler. Herunder en række anbefalinger 

med forslag til implementering af afhandlingens resultater i uddannelses-, erhvervs- og 

samfundsmæssig sammenhæng. 
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Del 1.  Handicapforståelse og læse- og 

læringsbegreber 
Som udgangspunkt for dette masterprojekt og den grundlæggende forståelse, der ligger 

bag, vil jeg i det efterfølgende præsentere nogle specialpædagogiske handicapforståelser 

og min position i forhold til disse. Da ordblindhed knytter sig tæt til begreber om og en 

forståelse af læsning, vil jeg efter dette beskrive læsebegrebet. Både i forhold til den 

måde læsning traditionelt opfattes på, men i forlængelse af min handicapforståelse også 

som en præsentation af et udvidet læsebegreb, som jeg ser som en konsekvens af brugen 

af it-støtten som betragtet i afhandlingen. I det udvidede læsebegreb er læsning ikke et 

mål i sig selv, men derimod et middel til læring, og dermed en del af et bredere 

kompetencebegreb. Derfor vil jeg afslutte dette kapitel med en læringsmodel, som, jeg 

mener, er velegnet som en teoretisk forståelsesramme for den læsning og den læring, der 

er i spil, når voksne ordblindes kompetencer skal vurderes i informationssamfundet. 

Specialpædagogiske handicapforståelser 
Som udgangspunkt for min videre perspektivering vil jeg først beskrive tre forskellige 

forståelser eller paradigmer, som David Skidmore har valgt at kalde det: nemlig det 

psyko-medicinsk orienterede, det sociologisk orienterede og det organisatorisk 

orienterede paradigme. (Skidmore, 1996). 

Det psyko-medicinske paradigme er karakteriseret ved at være individorienteret, forstået 

på den måde at fokus er på individet som objekt. Ud fra denne forståelse er det 

individets konkrete funktionsnedsættelse, der skal undersøges og evt. kompenseres for. 

Fokus er således på beskrivelser og analyser på fejludviklinger hos den enkelte. Her er 

det centralt med testmateriale med henblik på at diagnosticere og behandle individet. 

Problemet ses hos den enkelte, og formålet med behandlingen er at normalisere individet 

i forhold til omgivelserne (Tetler, 2003). Behandlingen kan både være af medicinsk 

karakter og ske gennem pædagogiske undervisnings- og træningsforløb. Netop fordi 

dette paradigme omfatter både de mere biologiske og sundhedsmæssige aspekter samt de 

funktionsnedsættelser, der kan søges afhjulpet med individuelle træningsforløb, 

indeholder paradigmet både det, Jesper Holst kalder henholdsvis den bio-medicinske og 

den social-pathologiske forståelse (Holst, 2004 og 2006). 

Det sociologisk orienterede paradigme er modsat det psyko-medicinske paradigme rettet 

mod samfundet og dets ansvar. Handicappet betragtes som en samfundsmæssig 

undertrykkelse, hvor der ikke umiddelbart ses nogen sammenhæng mellem den enkeltes 

funktionshæmning og handicappet. Dette paradigme koncentrerer sig om den 
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sorteringsmekanisme, som samfundet med dets strukturer og herunder 

specialundervisning udøver på personer med en funktionsnedsættelse. (Tetler, 2003; 

Holst, 2004 og 2006) 

Det organisatorisk orienterede paradigme er ligesom det sociologisk orienterede også 

rettet mod samfundet og dets indflydelse på individet. Hvor den sociale model i højere 

grad retter sig mod de overordnede og samfundsmæssige uligheder som årsagen til 

handicappet, retter dette paradigme sig mod de nære påvirkninger, samfundet giver. Her 

er det de kulturelle påvirkninger, der tillægges et ansvar i form af fx skolen og dens 

undervisning samt i andre sociale og organisatoriske strukturer (Tetler, 2003) 

De tre ovenstående paradigmer ser således forskelligt på forståelsen af, hvordan et 

handicap skal opfattes i forhold til det enkelte individs funktionsnedsættelse og 

samfundet. Jeg mener ikke, at et af de tre paradigmer hver for sig kan forklare de 

komplekse perspektiver, der er i spil når en funktionsnedsættelse og et evt. medfølgende 

handicap skal beskrives. Og slet ikke når der er tale om et så komplekst handicap, som 

der er tale om i denne afhandling, nemlig voksne ordblindes handicap i 

informationssamfundet. Som enkeltstående kan de hver især beskrive en række 

fænomener. Jeg ser således det psyko-medicinske paradigme meget fremtrædende i 

diskursen om og initiativer i forhold til læsning, idet test, diagnosticering og individuelle 

træningsforløb er centrale som det også vil fremgå senere (Elbro, 2007; Bråten, 2006). 

Men når modellerne netop betragtes isoleret, er mit væsentligste kritikpunkt, at de ikke i 

tilstrækkelig omfang beskriver relationerne mellem det individuelle og omgivelserne. En 

funktionsnedsættelse skal ses i relation til den situation, personen deltager i, og i forhold 

til den konkrete aktivitet personen skal udøve. 

Dette leder hen mod en handicapforståelse og en model, der modsat ovenstående 

paradigmer er bredere funderet og i en relationel sammenhæng medtager flere nuancer i 

vurderingen af et evt. handicap for en given person. Nemlig den biopsykosociale model 

kaldet ICF (Holst, 2004; Gustavsson, 2004)), som jeg derfor vil præsentere i det 

efterfølgende.  

ICF er den engelske forkortelse for “International Classification of Function” eller på 

dansk ”Internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og 

helbredstilstand”. ICF er WHO’s bud på en overordnet forståelse af handicapbegrebet 

hvor netop det relationelle er centralt. (Schiøler, 2003). 

I ICF hedder det bl.a. at: ”ICF rummer et nyt paradigme, der anskuer funktionsevne i et 

bredt og dynamisk perspektiv” og videre ”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, 2005:9). ICF forsøger ved denne 

handicapmodel at tage højde for kritikken fra tidligere og forskellige handicapforståelser 
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i en fælles forståelsesramme. Det forsøges gjort ved at: ”ICF integrerer det medicinske, 

naturvidenskabelige, og det psyko-sociale, humanistiske menneskesyn” 

 

Fig. 1 ICF modellen i oversigtsform  

 

 

 

 

ICF klassificerer ikke personer, men beskriver en persons funktionsevne i sammenhæng 

med den kontekst, personen lever i. Med modellen indfører ICF et nyt og 

grundlæggende begreb kaldet funktionsevne: 

’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 kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og 

personlige faktorer) (Lange, 2005:12). 

En persons funktionsevne er altså samspillet mellem kroppens funktioner og anatomi, 

aktiviteter og deltagelse – det der i figur 1 er indrammet i den tværgående firkant. Dette 

skal ses i relation til kontekstuelle ydre og indre påvirkninger af funktionsevnen i form 

af henholdsvis omgivelses- og personlige faktorer.  

Når jeg mener, modellen er velegnet, er det fordi den efter min vurdering medtager de 

faktorer, der har indflydelse på forståelsen af omfanget af et handicap, og at disse 

faktorer kan indplaceres relationelt i modellen. Det gælder både i forhold til ovenstående 

tre paradigmer og i de individ- og samfundsorienterede aspekter, der implicit ligger i 

disse. 

Modellen har imidlertid sit udgangspunkt i en forståelse, hvor kroppens funktioner også 

omfatter hjernen samt mentale og psykologiske funktioner heri (Lange, 2005:14). Dette 

 

Aktivitet    Krop  

Omgivelser   

Person  

Deltagelse 

Helbredstilstand 



er naturligt, når modellen anvendes ved fx psykisk udviklingshæmmede mennesker eller 

farveblinde personer som jeg selv, idet der her er tale om nogle dysfunktioner i hjernen. 

Selvom ordblindhed til en vis grad skyldes en dysfunktion i hjernen (Elbro, 2007:168), 

vil jeg i denne afhandling betragte læsning som en aktivitet og ikke som en entydig 

kropslig funktion. Dette skyldes ønsket om netop at kunne nuancere læsning i forhold til, 

om dette foregår på traditionel vis eller med støtte af computeroplæsning. En anden 

begrundelse er, at Illeris’ læringsteori, som jeg vil knytte til ICF-modellen og de 

læseteoretiske overvejelser, netop også udskiller læring i forhold til hjernefunktioner 

som en særlig form for læring, der adskiller sig fra den kropsligt og biologisk betingende 

læring (Illeris, 2006:24). Jeg vil vende tilbage til ICF-modellen og denne læringsteori 

efter en nærmere præsentation af nogle læseteoretiske overvejelser. 

Læseteoretiske overvejelser  
Med denne overskrift vil jeg først pointere, at jeg ikke vil præsentere et udvalg af de 

efterhånden mange teoretiske positioner, der er i spil på dette område. En stor del af 

disse handler om, hvordan mennesker lærer at læse, og om hvordan undervisning i 

læsning bedst foregår (Dalby, 1992; Holmgaard, 2007). Da undervisning i læsning ikke 

er centralt i denne afhandling, vil jeg i forhold til de læseteoretiske overvejelser blot 

præsentere en udbredt definition og nogle dertil hørende læseopfattelser. Herefter 

udvides dette til, hvordan læsning kan forstås, når der anvendes it-støtte, idet dette peger 

hen mod noget, jeg kalder et udvidet eller et inkluderende læsebegreb. 

Udgangspunktet må tages i en definition af begrebet læsning, og den danske professor i 

læsning Carsten Elbro definerer det således: ”Læsning vil sige at forstå skrevne 

meddelelser. Mere præcist er læsning at genskabe et forestillingsindhold på grundlag af 

en identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden” (Elbro, 

2007:40). Forståelsen er altså et centralt ord, og der er da også enighed om dette, idet 

den norske professor Ivar Bråten definerer læseforståelse således.: ”Læseforståelse kan 

defineres som det at uddrage og skabe mening ved at undersøge og interagere med en 

skrevet tekst. På den ene side drejer det sig altså om at uddrage eller frembringe den 

mening, som teksten formidler – det vil sige en tekstnær forståelse – og på den anden 

side drejer det sig om at skabe mening ved at drage konklusioner, som går ud over 

tekstens bogstavelige mening” (Bråten, 2008:47). Bråtens bog har undertitlen ”Læsning i 

videnssamfundet,” og den medtager i højere grad end Elbro nogle teknologiske 

læsestrategier. Bråten skriver således mere præcist om sin opfattelse: ”Læseforståelse, 

sådan som begrebet bruges i denne bog, handler om forståelse af skreven tekst på papir 

eller skærm, som også kan indeholde grafiske fremstillinger, kort eller billeder. 

Begrebet, som det bruges i denne bog, omfatter imidlertid ikke ”læsning” af 

multimediepræsentationer, hvor lyd, animationer og film også kan indgå(…) .I denne 
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bog afgrænses læseforståelse til at finde og skabe mening med udgangspunkt i det 

skrevne ord” (ibid:13). 

Bråten udelukker altså lyd, animationer og film, når disse er en del af 

multimediepræsentationer og fokuserer på teksten i det, han kalder tekstnær forståelse. 

Teksten er dermed central, og ved at interagere med denne skabes en mening på 

baggrund af såvel forfatterens hensigt og læserens begrebsverden. 

En supplerende og meget udbredt opfattelse ses i ligningen L (læsning) = A (afkodning) 

X F (forståelse) (Dalby, 1992:307; Arendal, 2002:192 og 2006c). Her ses læsning som et 

produkt af afkodning og forståelse. Er enten afkodningen eller forståelsen ikke til stede, 

finder der ingen læsning sted. 

Sættes disse definitioner i relation til ordblindes læsning, følger naturligt en definition af 

ordblindhed: ”Ordblindhed (dysleksi) er markante vanskeligheder med at lære at bruge 

skriftens lydprincip. Disse vanskeligheder fører til besvær med at tilegne sig sikker og 

hurtig ordafkodning” (Elbro, 2007:72). Elbro slår desuden fast, at ordblinde netop er 

karakteriseret ved en ringe ordafkodning og en ofte god sprogforståelse (ibid:48), og at 

ordblindhed ikke skyldes ringe begavelse (Elbro, her efter DVO, 2008). Ordblindes 

læsevanskelighed skyldes altså dårlig afkodning, idet de med en god sprogforståelse og 

med normal begavelse ikke har vanskeligheder ved at forstå en tekst der fx læses op for 

dem.  

Det er her at it-støtten og computeroplæsningen kommer ind i billedet. Når en tekst 

læses op af en syntetisk tale, er det oftest til fuld forståelse for den ordblinde (Haven, 

2004; Föhrer, 2003; NUH 2006). Dette bekræftes yderligere i nærværende projekt Pc-

læsning, og resultaterne herfra omtales efterfølgende.  

Efter ovenstående definitioner vil denne afhandlings forståelse være, at ordblinde rent 

faktisk læser, når en computer læser højt for dem. Udgangspunktet er en tekst, som de 

identificerer og interagerer med via oplæsningen. De uddrager meningen med teksten, 

hvis de, som alle andre læsere, har et forhåndskendskab til tekstens begrebsverden. 

Denne forståelse af læsning lægger op til et udvidet læsebegreb, der i forbindelse med 

netop anvendelse af it-støtte vinder mere frem i den læsepædagogiske debat. En debat 

hvor fokus i højere grad er på forståelsen og i mindre grad på afkodningsformen. I 

forskning af it-støtte til børn i folkeskolen skriver Bent B. Andresen således: 

”Opfattelsen af funktionelle læsefærdigheder må udvides, så den også omfatter læsning 

med ørerne[…] læsning er læsning uanset om teksten opfattes med øjnene eller med 

ørene”’ (Andresen, 2003:7). At afkodningsformen ikke er det afgørende, og at den efter 

min mening bør kunne vælges af læseren, fremføres ved introduktionen af et 

inkluderende læsebegreb. I artiklen ”På vej mod et inkluderende læsebegreb” siges det 

således: med et inkluderende læsebegreb er det modtageren af teksten, der vælger 
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afkodningsformen, ikke afsenderen eller en fastlåst definition af, hvad læsning er 

(Arendal, 2008b) 

Et sådant læsebegreb opfattes af nogle som kontroversielt. I en traditionel og 

kulturbunden læseopfattelse betragtes afkodningen som værende visuel, idet teksten 

opfattes med øjnene, og det er med dette udgangspunkt, at forskning i og litteratur om 

læsning primært foregår. Dette er fx også tilfældet i Elbros seneste bog om 

læsevanskeligheder, hvor et inkluderende eller tilsvarende læsebegreb som ovenfor slet 

ikke præsenteres (Elbro, 2007)  

Min forståelse er dog ikke direkte modsagt, og i en kommentar til den første artikel om 

projekt Pc-læsning, hvor denne opfattelse præsenteredes (Arendal, 2008a), sætter Elbro i 

artiklen ”Læsekrykker eller læseundervisning” ikke direkte spørgsmål herved (Elbro, 

2008). I stedet påpeger Elbro, at de ordblinde ”ikke læser selv” og at støtten er en ”her 

og nu støtte.” Sættes denne forståelse ind i et ICF perspektiv i forhold til krop og 

deltagelse som faktorer i en funktionsevne, kan man ligeledes spørge, om blinde 

mennesker ”læser selv” når de afkoder punktskrift taktilt med fingrene, og om jeg 

egentlig læser selv, eller det kun er en ”her og nu støtte”, når jeg som nærsynet anvender 

briller i min læsning. 

Jeg vender tilbage til problematikken senere, og i stedet vil jeg betragte læsning i forhold 

til ICF’s handicapforståelse. Hvis læsning indsættes som en aktivitet i ICF modellen som 

nævnt tidligere, er der afgørende forskel på, om den ordblinde anvender 

computeroplæsning eller ikke. Med computeroplæsning og efter ovenstående 

læsedefinition har den ordblinde ved fuld forståelse af teksten principielt en samlet 

funktionsevne svarende til alle andre læsere. Vel at mærke hvis omgivelserne har sørget 

for de rette hjælpemidler og for tilgængelige digitale tekster, og hvis personen har lært at 

bruge udstyret optimalt og kan se potentialet i denne form for læsning. 

Foregår aktiviteten derimod uden brug af oplæsning og gennem afkodning via øjnene, 

har bl.a. de tre ordblinde, der senere bliver interviewet i min undersøgelse, en ganske 

betydelig funktionsevnenedsættelse. 

Set i dette perspektiv har anvendelse af computeroplæsning en ganske betydelig 

indflydelse på funktionsevnen og herunder deltagelsen for den ordblinde, hvilket vises 

senere. Derudover har det afgørende betydning hvilken støtte og hvilke hindringer eller 

løsninger, omgivelserne bidrager med. Er det som nævnt ovenfor fx relevante 

hjælpemidler og digitale tekster, eller er det traditionel læseundervisning. Og har 

personen som nævnt lært at bruge udstyret og ser potentialet, eller har ingen fortalt 

vedkommende, at muligheden foreligger.  

Endelig er det i en ICF sammenhæng vigtigt at skelne mellem, om aktiviteten er 

”læsning” efter ovenstående definition og dermed som tilegnelse af viden, eller det er ”at 
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lære at læse selv” i form at læsetræning. En skelnen der med netop ICF som ramme er 

påpeget af den ordblinde svenske forfatter og foredragsholder Torbjörn Lundgren (NUH, 

2006).  

Dette vil jeg vende tilbage til senere, men i forlængelse af ovenstående vil jeg nu 

præsentere en læringsteori udarbejdet af Knud Illeris (Illeris, 2006). Modellen giver efter 

min vurdering en velegnet forståelsesramme til vurdering af den læring, de kompetencer 

og den funktionsevne der er i spil, når voksne ordblinde anvender it-støtte. 

Illeris’ læringsteori 
Min begrundelse for at anvende en generel læringsteori som nedenstående i denne 

afhandling er, at jeg finder den yderst relevant fordi netop denne teori definerer læring så 

bredt, som den gør. Illeris definerer læring ”som enhver proces, der hos levende 

organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, 

biologisk modning eller aldring” (Illeris, 2006:15). Illeris anerkender således, at det 

kropslige perspektiv, som beskrives i ICF, har en indflydelse på læringen, men at 

processen ikke ”kun” og måske i højere grad skyldes andre faktorer. Om sin egen 

definition siger Illeris videre samme sted: ”Min definition er med vilje meget bred og 

åben”. Udtryk som ”enhver proces”, ”levende organismer” og ”varig 

kapacitetsændring”, er valgt for ikke at indføre unødige begrænsninger. Det afgørende 

er, at læring indebærer en ændring, som i en eller anden grad er varig”. Illeris påpeger 

således, at der efter hans opfattelse ikke skal lægges begrænsninger i begrebet læring og 

siger videre. ”Det er også vigtigt at være opmærksom på, at den valgte definition 

indebærer, at en række processer, der betegnes med ord som socialisering, kvalificering, 

kompetenceudvikling og terapi, falder ind under det valgte læringsbegreb” (ibid:16). 

Med disse definitioner mener jeg, at Illeris’ forståelse af læring hænger godt sammen 

med såvel funktionsevneforståelsen i ICF og med min forståelse af læsebegrebet som 

beskrevet ovenfor. Denne masterafhandling, hvor ordblindes læsning og deres erfaringer 

gennem hele livet sættes i relation til deres anvendelse af it-støtte, giver anledning til et 

så omfattende syn på interviewpersonernes hele liv, at en vurdering af disse skal ses i en 

helhedsmæssig sammenhæng.  

Som afslutning på denne del vil jeg derfor præsentere Illeris læringsteori. Jeg vil her blot 

introducere hvad forståelsesrammen består af, og senere vil vende tilbage til modellen i 

analysen. 

Illeris tager sit afsæt i en opdeling i tre læringsdimensioner, som han kalder henholdsvis 

indholds-dimension, drivkraft-dimension og samspils-dimension. Disse tre dimensioner 

omtales nedenfor, idet jeg først vil pege på, hvordan Illeris placerer dem i et indbyrdes 

forhold i en læringstrekant (Ibid:39). Se figur 2  
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Figur 2. Læringens tre dimensioner.               

I læringstrekanten er indholds- og drivkraftdimensionen placeret vandret og øverst. Den 

vandrette dobbeltpil og toppen af trekanten betegner det personlige plan og den 

tilegnelsesproces, der finder sted i forholdet mellem det konkrete indhold og personens 

individuelle drivkraft. Den lodrette pil og forholdet mellem top og bund i trekanten 

betegner det samspil, personen har mellem det individuelle plan og omgivelserne. 

Læringstrekanten er omkranset af en cirkel, der skal illustrere og fastholde, at enhver 

læring finder sted inden for rammerne af en ydre samfundsmæssig sammenhæng, der på 

et generelt plan er af afgørende betydning for læringsmulighederne. 

De tre læringsdimensioner ses nedenfor, idet Illeris på trods af opdelingen understreger, 

at alle tre dimensioner må tages med i betragtning, hvis en forståelse eller analyse af en 

læringssituation skal være fyldestgørende (ibid:38). 

Læringens indholdsdimension 

Det centrale i indholdsdimensionen er alt det, der omhandler det, der skal læres. De 

vigtigste signalord, som Illeris vælger at kalde dem, er her: viden, forståelse og 

færdigheder. Det er på baggrund af den viden, der sættes i spil, at personen udvikler en 

indsigt og nogle færdigheder. Som beskrevet ovenfor påpeger Illeris omkring 

indholdsdimensionen, at viden og færdigheder ikke må opfattes for snævert, idet bredere 

og mere almene begreber som mestring, kvalifikationer og kompetencer også er en del af 

indholdsdimensionen (ibid: 65). 
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Læringens drivkraftdimension 

De vigtigste signalord for denne dimension er: motivation, følelser og vilje. Her er 

følelserne et vigtigt element, hvor det grundlæggende handler om at mobilisere den 

mentale energi i læringen. Formålet er bl.a. gennem et psykisk engagement at opretholde 

vores mentale og kropslige balance. Med ordet drivkraft ønsker Illeris at påpege 

vigtigheden af de dybere drifter og den psykodynamiske kraft, hvorfra energien til meget 

læring skal hentes (ibid: 90). 

Læringens samspilsdimension 

Mens de to foregående dimensioner betegner det individuelle niveau, hvor læringen altså 

foregår som en tilegnelsesproces på det personlige plan, betegner samspilsdimensionen 

netop individets samspil med den sociale og materielle verden. Signalord for denne 

dimension er: handling, kommunikation og samarbejde, idet disse er væsentlige 

elementer i individets relation til omverdenen. Samspilsdimensionen bidrager således til, 

at mennesker kan udvikles til at fungere hensigtsmæssigt og opnå en social og 

samfundsmæssig integration. Samspillet handler både om de nære relationer mellem 

individet og de nærmeste og om samspillet mellem individet og samfundet i øvrigt. 

Idet læringsmodellen betragtes så bred og omfattende som beskrevet tidligere, mener jeg 

også, at selve læsebegrebet og herunder formålet med læsning kan ses i relation til denne 

model. Betragtes Elbros og Bråtens ovenstående definitioner i dette læringsperspektiv 

består indholdsdimensionen af identifikation af de skrevne meddelelser og af den viden 

og forståelse, der kommer heraf. At der skal en drivkraft og en motivation til, for at der 

finder en læsning sted, er i læseteoretisk sammenhæng tydeligst understreget af Mogens 

Jansen, idet han lægger et lag af motivation (M) under formlen læseformlen L = A X F, 

som sås ovenfor (Jansen, 2002:38). Samspilsdimensionen understreges i kraft af, at 

læsning netop er en kommunikationsform mellem læseren og teksten eller rettere den 

mening, teksten formidler, og som forfatteren har forsøgt at udtrykke. 

Med præsentationen af de specialpædagogiske handicapforståelser, læsebegreberne og 

ovenstående læringsmodel har jeg skabt en teoretisk forståelsesramme, som jeg vil 

anvende senere. 

Som nævnt er projekt Pc-læsning en del af baggrunden for nærværende 

masterafhandling, og i forlængelse af ovenstående er det vigtigt at påpege, at forståelsen 

bag Pc-læsning er i overensstemmelse med ovenstående opfattelser. Det gælder således 

forståelsen af læsning, idet projektet ikke handler om at ændre deltagernes traditionelle 

læsekompetencer, i betydningen at de bliver bedre til at læse selv. Det, der er i fokus i 

Pc-læsning, er en bredere kompetenceforståelse, hvor læsning handler om at tilegne sig 
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viden gennem it-støtte, og hvorvidt disse kompetencer giver ændrede muligheder i 

deltagernes liv.  
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Del 2.  Projekt Pc-læsning – et oplæg til 

interviewundersøgelse 
Da projekt Pc-læsning, der herefter blot betegnes Pc-læsning, en del af baggrunden for 

nærværende masterafhandling, og da min undersøgelse tager afsæt heri med brug af 

interviewpersoner herfra, vil jeg beskrive projektet mere detaljeret. Jeg vil først beskrive 

projektet med dets forudsætninger og nogle resultater. Herefter vil jeg beskrive, hvorfor 

dette projekt er valgt til at danne udgangspunkt for min undersøgelse.  

Pc-læsning 
Dette landsdækkende projekt er en opfølgning på et tidligere og mindre pilotprojekt, 

@lfatec (Haven, 2004). Pc-læsning, der har mig som projektleder, har en styregruppe 

bestående af en forsker fra Hjælpemiddelinstituttet1 og tre ledere/lærere som 

repræsentanter fra de deltagende institutioner. Projektet startede med indtag af deltagere 

i august 2005, og projektet afsluttes med en rapport med de endelige resultater og 

analyser i december 2009. Pc-læsning har haft deltagelse af de institutioner, der i de 

tidligere amter dels varetog undervisning og evt. bevilling af it-hjælpemidler til voksne 

ordblinde, og dels ønskede at medvirke ved at stille resurser til rådighed. 

Inklusionskriteriet for de deltagende borgere var, at disse ca. 100 voksne via de 

sædvanlige læsetest og vurderinger dels fik stillet diagnosen ordblindhed, og dels 

efterfølgende fik bevilget it-hjælpemidler grundet heri. It-hjælpemidlerne bestod af lidt 

varierende udgaver af en såkaldt it-rygsæk (Arendal, 2003), og bestod af en bærbar 

computer, et oplæsningsprogram med syntetisk tale, et ordforslagsprogram samt en 

skanner og et OCR/tekstgenkendelsesprogram.  

Projektets overordnede formål er ”at dokumentere effekten og værdien af voksne 

ordblindes brug af it-hjælpemidler med henblik på fastholdelse og integration på Det 

rummelige arbejdsmarked”. Og det videre mål ”at undersøge i hvilket omfang it-

hjælpemidler kan kompensere for utilstrækkelige læsefærdigheder”. 

Projektets metode består ud over en kort undervisning i brug af it-udstyret af en 

nyudviklet Funktionel Skærm Test/FST. Testen, der består af en række Word-

dokumenter udarbejdet efter samme læseniveauer som SIALS (Pilegaard Jensen, 2000), 

viser deltagernes læseforståelse både med og uden brug af computeroplæsning. Dette 

gøres ved, at den anvendes tre gange. Først som traditionel skærmlæsning uden 

oplæsning, og efter instruktion i brug af udstyr med oplæsning og igen efter 1 år med 

                                                 
1 Aase Brandt, ergoterapeut, forsker og ph.d. i effektevaluering af hjælpemidler 
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oplæsning. Ud over denne test blev deltagerne bedt om at besvare to spørgeskemaer, et 

Før-spørgeskema ved projektets start og et 1-års opfølgningsskema ved afslutningen. 

Før-spørgeskemaet beskriver deltagernes baggrund, forudsætninger og forventninger 

(uddannelse, erhverv, deres bevilgede udstyr, behov for oplæsning m.m.). 

Opfølgningsskemaet registrerer deltagerens egen vurdering af kompensationsgraden og 

udstyrets betydning for dem. Begge skemaer er kvantitativt strukturerede 

spørgeskemaer, hvor der bl.a. indgår en ”rating scale” i nogle af spørgsmålene (Kruse 

2007:28). Opfølgningsskemaet giver i begrænset omfang mulighed for uddybning af 

deltagernes udsagn, men kun til supplering og underbygning af de kvantitative data, 

hvorfor undersøgelsen som helhed må betragtes som værende kvantitativ. 

Projektets resultater 
Et væsentligt resultat fra projektet, som samtidig er med til at danne basis for 

nærværende masterafhandling, er forskellen på deltagernes læsning uden og med 

oplæsning. Det, der i projektet kaldes kompensationsgraden, udtrykkes bl.a. i 

nedenstående figur, der viser kursisternes ændrede score uden og med oplæsning efter 

henholdsvis FST test nr. 1 og 2.  

 

Figur 3. Variation af kompensationsgraden ved pc-læsning 

 

 

Hver enkelt deltager er markeret med en lodret streg, hvor prikken angiver antal score ud 

af 30 mulige ved test nr. 1 (projektstart), og stregens slutning antal score ved test nr. 2 

(efter introduktion i brug af it-støtte og ved anvendelse af dette). Der ses en 
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gennemsnitlig stor fremgang (ibid:8), men der ses også en stor variation, på trods af at 

de alle er testet ordblinde. Deltagere med 25 eller flere rigtige ved test nr. 1, er således 

karakteriseret ved primært at være kvinder i uddannelse som fx pædagoger, 

sygeplejersker, SOSU- assistenter m.m. Disse kan godt læse den relativt lette test, der 

som udgangspunkt er rettet mod personer med større læsevanskeligheder, og effekten af 

yderligere oplæsning er derfor begrænset. Deltagere med 10 eller færre rigtige ved test 

nr. 1 er karakteriseret ved primært at være ufaglærte mænd. Her ses en meget stor effekt, 

og for deltagere, der svarede 0 rigtige ved FST test nr. 1, er effekten særlig stor. Jeg vil 

her påpege, at jeg finder dette resultat særlig interessant, og at det er blandt denne sidste 

gruppe af deltagere, at jeg har udvalgt interviewpersonerne til den undersøgelse, jeg 

redegør for i næste del. 

I forhold til spørgeskemaerne er det især opfølgningsinterviewet, der giver interessante 

resultater, idet før-spørgeskemaet primært er baggrundsbeskrivelser. Ved udarbejdelsen 

af denne afhandling i december 2008 er resultaterne fra 1-års opfølgningsskemaet endnu 

ikke færdiganalyseret og tolket, men jeg har udvalgt og sammenskrevet nogle resultater, 

som jeg senere følger op på. I eksemplerne er deltagernes besvarelser angivet i procent. 

Ved spørgsmålet om de bruger oplæsningen til læsning svarede 79%: ”Altid”, ”som 

regel”, eller ”af og til”. 81% svarede ”Ja” til at de læser mere nu, og 92% svarede ”Ja” til 

at de lettere forstår det de læser. 

Resultaterne viser generelt en stor, men også varierende brug af computeroplæsning. 

Markant er det, at et stort flertal både læser mere og har lettere ved at forstå det, de 

læser.  

Ved spørgsmålet om pc-en med syntetisk tale har haft positiv betydning for deres 

selvtillid, deres følelse af selvstændighed og deres tro på, at de kan få det arbejde, de 

ønsker, svares der ”i høj grad” eller ”i nogen grad” af henholdsvis 72%, 80% og 67% af 

deltagerne. 

Deltagernes vurdering af deres selvtillid, selvstændighed og tro på egne jobmæssige 

muligheder er således markant øget hos et stort antal af deltagerne. 

Ved temaet om anvendelse af udstyr i arbejdslivet svares der på spørgsmålet om 

deltageren bruger pc med syntetisk tale på arbejde ”Ja” hos 32%, idet dette tal også 

omfatter studerende med deltidsjob.  

Blandt dem, der så bruger udstyret i arbejde, svarer 56% ”Ja” til at det hjælper i deres 

arbejde, mens 31% har problemer med at bruge udstyret i deres jobfunktioner.  

Vi var overraskede over, at kun 32% faktisk anvender syntetisk tale i arbejdet. Dette 

resultat analyserer vi videre på, og svaret nuanceres af interviewdeltagerne senere i 

denne afhandling.  
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Afslutningsvis spørges om den helt overordnede betydning pc-en med syntetisk tale har 

haft. Her svarer ialt 92% ”nogen” eller ”stor betydning”, hvilket er meget markant. 

Jeg vil følge op på ovenstående svar i forhold til deltagerne i interviewundersøgelsen 

senere.  

Her vil jeg blot konstatere at Pc-læsning har givet en række interessante svar, som er af 

relevans for dette masterprojekt, men der er andre spørgsmål, som er relevante at stille, 

og meget som projektet ikke giver svar på. Samtidig åbner projektet op for en række nye 

spørgsmål, og samlet lægger den kvantitative metode op til en kvalitativ undersøgelse 

som et supplement hertil. Dette vil jeg redegøre for i det følgende.  

Et supplement 
Selvom Pc-læsning gennem sine kvantitative test og spørgeskemaer giver interessante 

resultater, har kvantitative spørgeskemaundersøgelser sine begrænsninger i, hvad den 

kan vise. Fx kan metoderne blive bestemmende for, hvad der skal undersøges, og 

måleenhederne er måske ikke dækkende for nuancerne i svarene (Kruse, 2007:30). 

FST testen siger således, at kompensationsgraden dels er varierende for forskellige 

deltagere, og dels at den for især de svageste læsere er meget stor og markant. Men da 

resultaterne er fra en testsituation, siger den ikke noget om, hvorvidt udstyret fx kan 

støtte i hverdagen og evt.  i hvilke situationer. 

Dette kan spørgeskemaerne til en vis grad belyse, som det ses af ovenstående, men i 

kraft af spørgeskemaernes præcise og lukkede spørgsmål til brug for strukturering og 

kvantificering af data (ibid:35) bliver deltagernes anvendelse af udstyret i hverdagen 

efter min vurdering ikke udfoldet tilstrækkeligt. Konkret gælder det fx følgende temaer: 

Deltagernes personlige kompetencer og kompensationsstrategier i livet når de ikke kan 

læse: Hvordan klarer de sig i hverdagen? Har udstyret ændret på dette? Hvordan bruges 

det konkret, og hvordan vurderer de selv værdien i deres hverdag? Et andet tema er 

ordblindhedens personlige og sociale påvirkning: Hvad har det betydet for fx deres 

sociale og arbejdsmæssige liv, og er det ændret, nu de har udstyret? Selvom temaerne 

nok belyses i Pc-læsning, giver det ikke et indtryk af den enkelte deltager og dennes 

personlige oplevelser. 

Overordnet mener jeg derfor, at en mangel ved Pc-læsnings kvantitative metode er, at 

deltagerne som personer er skjult. De narrative eller livsfortællende elementer (Horsdal, 

2000:103; Järvinen, 2005:35) kommer ikke frem, og det menneskelige aspekt forsvinder. 

Som det beskrives tidligere, mener jeg, det er vigtigt at vurdere den samlede 

funktionsevne og alle de kompetencer, mennesker besidder. Til dette mener jeg, at et 

antal kvalitative interview kan supplere de resultater, PC-læsning fremkommer med. Jeg 

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  20



vil ikke hermed kritisere Pc-læsnings kvantitative metode, idet jeg som Kruse mener, at 

kvantitative og kvalitative metoder udmærket kan supplere hinanden (Kruse, 2007:35). 

Det, mener jeg netop, er tilfældet her mellem Pc-læsning og min interviewundersøgelse. 

Allerede her vil jeg fastslå, at de interview og den metode, jeg introducerer i næste del, 

dermed heller ikke er et forsøg på at validere resultaterne fra Pc-læsning i form af 

eksempelvis en metodetriangulering mellem kvantitative og kvalitative resultater. 

(ibid:248). 

Nærværende kvalitative interviewundersøgelse skal ses som en selvstændig 

undersøgelse, der tager sit udgangspunkt i Pc-læsning, og som kan supplere resultaterne 

herfra. Samtidig er de kvalitative interview et supplement til Pc-læsning på den måde, at 

disse vil indgå i projektet og konkret supplere dette projekt. Hvordan nærværende 

undersøgelse er designet, og hvordan forholdet mellem denne og projekt PC-læsning er, 

vil jeg beskrive i næste del. 
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Del 3.  Undersøgelsen og dens design 
Jeg vil her konkret beskrive den metode og de overvejelser, der ligger bag min 

interviewundersøgelse samt forarbejdet til den efterfølgende analyse. Jeg har valgt at 

dele metodebeskrivelsen i tre afsnit, hvor det første beskriver formålet med 

undersøgelsen og den overordnede metode. Herefter beskrives principperne for valg af 

interviewpersoner og selve interviewet, og endelig præsenteres, hvordan forarbejdet og 

baggrunden for analysen har været. 

Formål og metode  
I forlængelse af min helhedsopfattelse af mennesker, som er beskrevet tidligere, er 

formålet med interviewene og denne undersøgelse at lade et mindre antal ordblinde selv 

komme til orde. Her kan de fortælle deres historie og oplevelser i en hverdag, hvor de 

har fået mulighed for at anvende it-hjælpemidler. Herefter vil jeg i min analyse forsøge 

at forstå og perspektivere deres udsagn.  

Formålet med undersøgelsen er dels gennem kvalitative interview at belyse de 

problemstillinger, jeg tidligere har beskrevet i problemformuleringen, og dels at supplere 

de resultater som Pc-læsning har frembragt. 

Som nævnt mener jeg, at et antal kvalitative interview kan afdække dette formål, og min 

metode ligger tæt op ad det, Kvale kalder et semistruktureret kvalitativt interview eller et 

halvstruktureret livsverdensinterview (Kvale, 1999). Denne type interview definerer han 

som ”et interview der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 

(ibid:19). At det netop er livsverdenen eller dele heraf, jeg ønsker at beskrive som 

fænomener, er understreget tidligere gennem begreber som set i ICF og Illeris’ 

læringsmodel. Eller som Kruse udtrykker det, kan et kvalitativt interview bidrage til det, 

han kalder en holistisk helhedsbeskrivelse (Kruse 2007:145). 

Med dette valg vægter jeg en fortællende eller narrativ tilgang, der i min sammenhæng 

kan betegnes som det, Järvinen kalder et ” plot der begynder med en stabil situation, 

som bliver forstyrret af en kraft eller magt, der forårsager uligevægt i 

interviewpersonens liv; herefter igangsættes modsatrettede kræfter, som efterhånden 

skaber en ny tilstand af ligevægt (Järvinen, 2005:36). Idet jeg vil beskrive 

interviewpersonerne nedenfor, er de netop karakteriseret ved at have oparbejdet en 

”stabil” situation som ordblinde uden kendskab til it-hjælpemidler, hvorefter dette udstyr 

nu påvirker deres liv. Om og hvor mange modsatrettede kræfter udstyret sætter i gang, 

og om de på vej mod en ny tilstand af ligevægt, må undersøgelsen senere vise. 
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Et centralt emne ved kvalitative interviewundersøgelser er forholdet mellem 

intervieweren og den interviewede (Kvale, 1999; Kruse, 2007; Järvinen, 2005), og Kvale 

siger direkte: ”Interaktionen med interviewpersonerne er interviewundersøgelsens mest 

engagerende stadium” (Kvale, 2007:129). Da jeg er projektleder på Pc-læsning og til 

daglig er konsulent for anvendelse af it-hjælpemidler til mennesker med ordblindhed, 

har jeg for det første en stor viden inden for dette område, og for det andet en 

forforståelse og en særlig interesse for området som interviewer. Derfor vil jeg her kort 

beskrive og senere følge op på mine overvejelser i den sammenhæng.  

Der er enighed om, at et interview er en samtale (Fog, 1994; Kruse, 2007), og Kvale 

kalder det en mellemmenneskelig situation, og ser et ”inter-view” som en interaktion, 

hvor to parter gensidigt påvirker hinanden (Kvale, 1999:46). Järvinen understreger 

tydeligere det interaktionistiske perspektiv og siger, at ”undersøgelsens materiale er 

formet af intervieweren og interviewpersonen i fællesskab og præget af interaktionen i 

selve interviewsituationen” (Järvinen, 2005:28).  

Jeg deler denne opfattelse og forsøger som i undersøgelsen at tage højde for 

konsekvenserne af denne interaktion. Selvom jeg er klar over, at interviewet ikke er et 

ligeværdigt forhold (Kvale, 1999:131), forsøger jeg at være så åben og ligeværdig over 

for interviewpersonerne som muligt. I analysen forsøger jeg gennem hele processen, der 

omtales senere, så loyalt som muligt at beskrive og forstå deres udsagn ud fra den 

situerede kontekst, de er opstået i.  

Informanter og interview 
Da min undersøgelse bl.a. skal supplere resultaterne fra Pc-læsning, er det naturligt, at 

interviewpersonerne er valgt blandt deltagerne herfra. Samtidig har Pc-læsning givet 

nogle informationer om deltagerne, som jeg har anvendt som kriterier for udvælgelsen af 

interviewpersoner. Interviewpersoner kan betragtes som enten informanter eller 

repræsentanter, og da jeg ikke vil betragte mine interviewpersoner som repræsentanter 

for hverken alle deltagernes fra Pc-læsning eller for ordblinde generelt, vil jeg 

efterfølgende kalde dem informanter. Forskellen er at ”en informant er vidne til et eller 

andet fænomen, mens repræsentanten er objekt for undersøgelsen” (Kruse, 2007:254). 

Det er ikke personen som objekt, jeg vil undersøge, men derimod deres personlige vidne 

til og forståelse for det fænomen, undersøgelsen omhandler.  

I forlængelse heraf er informanterne heller ikke udvalgt repræsentativt blandt deltagerne 

i Pc-læsning, men ud fra følgende kriterier idet jeg valgte blandt dem, der havde: 

 de største læsevanskeligheder UDEN brug af oplæsning (0 rigtige ved FST test nr. 1) 

 en meget stor og umiddelbar kompensation ved brug af oplæsning (mindst 20 rigtige 

ved FST test nr. 2) 
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 ikke brugt it-hjælpemidler inden projektets start. 

Derudover ønskede jeg en relativ stor spredning i alderen, for at se hvilken betydning 

dette evt. måtte have. 

Min begrundelse for disse valg var dels at undersøge, hvordan personer med meget store 

læsevanskeligheder har oplevet deres livsverden hidtil uden it-hjælpemidler. Og dels 

hvordan de oplever det efterfølgende med it-hjælpemidler, når deres potentiale for 

kompensation eller læsning med it-støtte er så markant, som FST-testen viser. Jeg 

ønskede ligeledes, at brugen at it-hjælpemidler skulle være ny for dem, for at undersøge 

den proces i deres liv hvor nye muligheder måske ville tegne sig som konsekvens af 

deres anvendelse af udstyret.  

Jeg har valgt tre informanter ud blandt de fem, der var mulige. De var alle villige til at 

deltage, og det viste sig, at de kom fra hver sit tidligere amt og således havde været 

tilknyttet forskellige institutioner og undervisere. Alle interview er foretaget i efteråret 

2008. 

Forud for interviewene udviklede jeg en interviewguide, idet anden del af guiden blev 

tilrettet hver af informanterne på baggrund af deres svar i Pc-læsning. Såvel interviewet 

og den tilknyttede guide er opdelt i to dele. Første del er åbne spørgsmål, der lægger op 

til informantens egen fortælling. Det gælder spørgsmål om skole og uddannelse, arbejde 

og fritid, samt hvordan it-hjælpemidlerne har påvirket deres liv og syn på fremtiden. 

Anden del af interviewet består i højere grad af en mere konkret supplering af Pc-

læsning, idet spørgsmålene er en opfølgning på projektet og deres resultater og svar 

herpå. Spørgsmålene her er således mere direkte, men lægger fortsat op til deres egen 

fortælling. Inden interviewet omtaler jeg ikke deres resultater eller svar fra Pc-læsning, 

idet en omtale af disse ikke må influere på første del af interviewet. Formålet med 

opdelingen i to dele er således at gøre del 1 så åben og fri for konteksten fra Pc-læsning, 

og samtidig gennem del 2 at følge op på nogle konkrete detaljer fra projektet. 

Spørgsmålene i del 2 indeholder derfor mere præcise og dermed evt. også mere ledende 

spørgsmål. Da de to dele er adskilt fra hinanden, ser jeg ikke ledende spørgsmål som et 

problem for undersøgelsen, tværtimod kan del 2 derved medvirke til at validere 

interviewet som helhed, idet samme emne ofte omtales igen, hvorved jeg kan 

sammenholde svarene. (Kvale, 1999:157). 

Interviewguiden er ligeledes opdelt i to typer spørgsmål for henholdsvis mine interne 

forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål til informanterne kategoriseret i forhold 

hertil. Ved hvert forskningsspørgsmål er et indledende og åbent spørgsmål, og de øvrige 

spørgsmål er afledt heraf efter inspiration af Kvales typer af spørgsmål (ibid:127). De 

afledte spørgsmål er således primært til min støtte under selve interviewet. 
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Interviewdata og forarbejde til analyse 
I forlængelse af mine bestræbelser på at være tro mod informanternes udsagn og på at 

være bevidst om den situerede interaktion, interviewet som nævnt er taget i, har jeg ikke 

lavet en fuld transskribering af disse. Jeg har i stedet anvendt et særligt 

computerprogram, Audio NoteTaker. Min begrundelse herfor er den fortolkning, der 

implicit ligger i en transskription, og hvorom bl.a. Kvale skriver: ”Transskription er ikke 

nogen simpel teknisk aktivitet, men snarere en fortolkningsproces i sig selv”(Kvale, 

1999:161). Og med Järvinens understregning af analysens hensyntagen til 

interviewsituationen (Järvinen, 2005:28) har jeg derfor søgt at lade en større del af 

analysen ske på baggrund af selve interviewets lydoptagelse.  

Kondensering af udsagn og mening fra interviewene er foregået således: Alle tre 

interview blev optaget på en digital diktafon og overført til computeren som lydfil. 

Herefter blev de lagt ind i Audio NoteTaker, der i kraft at sin kobling mellem lydfilen og 

mulighed for tekstskrivning er velegnet til gennemlytning, strukturering, redigering og 

notatskrivning om lyden. Gennem adskillige gennemlytninger er udsagn og citater 

skrevet ind i programmet, idet den lydlige kontekst samtidig er bevaret. 

I forlængelse heraf har jeg udarbejdet mere detaljerede notater fra hver informant for til 

sidst at udarbejde det, der nedenfor fremstår som beskrivelsen af informanterne i de tre 

portrætter. 

I en erkendelse af at analysen af interview bør tage udgangspunkt tæt på interviewets 

virkelighed, betragter jer forarbejdet til analyse og den efterfølgende analyse som 

værende en kontinuerlig og sammenhængende proces. Ligesom jeg betragter selve 

interviewet som en interaktion mellem informanten og mig som interviewer, betragter 

jeg ligeledes hele processen fra selve interviewet som værende en del af fortolkningen af 

denne, og dermed som en del af analysen. 

Denne proces og den egentlige analyse, som beskrives i næste del, er således udarbejdet 

på baggrund af gentagne aflytninger og tilbagevenden til selve lydfilen af interviewet 

(NoteTaker), de detaljerede notater samt de tre portrætter Dette er sket for i højere grad 

”at inkludere interviewets hvordan i analysen af interviewets hvad, og at kombinere en 

interesse for interaktion, sociale identiteter, [….] narrativer mv. med en interesse for det 

faktiske meningsindhold, som bliver produceret i interviewet”(Järvinen, 2005:45) 

Analysen i næste del er udarbejdet på en måde, så en hermeneutisk 

fortolkningsforståelse som udgangspunkt kommer det nærmest. Selvom denne tager 

udgangspunkt i tekst og dermed i en transskribering, pointeres en dobbeltrelevans både i 

forhold til dialogen (lyddelen), der producerer interviewteksten, og til dialogen i den 

efterfølgende fortolkning af teksten (Kvale, 1999:56). Jeg forsøger gennem min metode, 
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som Järvinen beskriver, ”at undersøge den meningsproduktion, gennem hvilken den 

sociale verden bliver skabt”(Järvienen, 2005:16). 

I forlængelse af ovenstående metode og analysebetragtning er især analysens 2. lag 

udarbejdet, som det jeg vil kalde ”ad hoc analyse” (Kvale, 1999:210).  

Efter denne beskrivelse af undersøgelsens design vil jeg nu beskrive interviewene og 

analysen af disse mere detaljeret. 
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Del 4.  Analyse 
Som en konsekvens af ovenstående forståelse af fortolkning og analyse vil jeg starte 

denne del med en konkret beskrivelse af informanterne, som jeg vil kalde 1. analyselag. 

Et af formålene i de kvalitative interview er at få informanterne frem som personer, og 

interviewene må gerne fremstå som en del af informanternes hele livsforløb. Som en 

konsekvens heraf vil jeg først beskrive de tre personer i hver deres portræt. Herefter vil 

jeg sammenfatte portrætterne i forhold til afhandlingens problemformulering og 

samtidig udlede nogle spørgsmål til den videre og efterfølgende analyse på tværs af 

informanterne.  

Først vil jeg beskrive de tre informanter i hver sit portræt. 

Portrætter af de tre informanter – 1. analyselag 
I projekt Pc-læsning blev deltagerne som nævnt tidligere anonymiseret og gjort 

upersonlige. Ikke kun ved at deres identitet blev skjult, men også ved at såvel test som 

spørgeskemaundersøgelserne blev kvantificeret i skemaer. I de kvalitative interview og 

nedenstående portrætter vil informanterne fortsat være anonymiseret, i den betydning at 

jeg vælger et fiktivt navn til dem, og at jeg ikke gengiver navne på fx arbejdspladser 

eller andre genkendelige elementer.  

Portrætterne skal betragtes som min måde at præsentere interviewpersonerne på. 

Gennem portrætterne sammenfatter og genfortæller jeg de tre interview, idet jeg gennem 

citater lader dem komme til orde med deres egne formuleringer, hvor jeg finder det 

relevant, og hvor det kan forenes med kontinuiteten i portrættet. 

Selvom målet er at lave en neutral personbeskrivelse, er portrætterne en del af min 

fortolkning af informanterne og deres udsagn. Det er mig, der udvælger og genfortæller, 

idet jeg forsøger at være så loyal som mulig over for den kontekst, interviewet er taget i, 

og over for den mening, informanterne udtrykker. Dette gælder også ordvalget, der i en 

vis udstrækning er informanternes egne, idet teksten i kursiv dog er direkte citater. 

Portrætterne indeholder ingen vurdering eller direkte analyse fra min side, idet dette sker 

i 2. analyselag. Vurderingen af fx læsefærdigheder og andre holdningsbaserede udsagn 

er tilstræbt at være informanternes egne udsagn. 

Peter Hansen 

Peter Hansen er 40 år gammel og betegner sig selv som svært ordblind. Han er gift og 

har to døtre på 9 og 5 år. Familien bor på landet i en nedlagt landbrugsejendom, som de 

selv har sat i stand og fortsat forbedrer på. Huset ligger ca. 5 km. fra en mindre by i 

Jylland. 
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Peters tid i folkeskolen bar præg at hans massive læse- og skrivevanskeligheder. Fra 

omkring 4. klasse blev han betegnet som ordblind og kom til specialundervisning, 

samtidig med at han forblev i sin klasse. Han ”følte det pinligt at blive flyttet frem og 

tilbage” som han selv udtrykker det. Han ”kunne ikke følge med” i nogen af klasserne og 

følte sig rodløs. Han mener at skoletiden var ”spild af tid” og han fik ”overhovedet intet 

ud af specialundervisningen”. Efter 7. klasse kom han på efterskole, og her forbedrede 

han sine læsefærdigheder mere på dette ene år, end han havde gjort i løbet af de syv 

første år.  

Peter har gennem mange år som voksen fulgt forskellige læsekurser, men har aldrig lært 

at læse. De lærere, han senest har været hos, mener ikke, han vil kunne lære at læse til et 

brugbart niveau. Når en computer læser en tekst op for ham, forstår han til gengæld 

teksten helt uden problemer, og han bruger betegnelsen ”Pc-læser” om sig selv. Hans 

datter i 3. klasse læser bedre end ham, selvom hun også har læsevanskeligheder i et vist 

omfang. Et ophold på en højskole for ordblinde har ikke bedret læsefærdigheden, men 

det har til gengæld givet mange venner og en personlig ”stærkere rygrad” til at ”takle 

sin ordblindhed”. Det var her, han mødte sin nuværende kone, der ligesom han selv også 

er ordblind, men dog i en mindre grad. Det er først efter højskoleopholdet og i en alder 

af 28 år, at han startede med åbent at fortælle om sin ordblindhed. I dag ved såvel 

kolleger, venner og andre i omgangskredsen, at han er ordblind, og det er kun sjældent, 

at han er i situationer, hvor han ikke ”orker” at fortælle det. 

Peter føler, at ordblindheden har været en hindring for ham på flere måder. Fx for at 

erhverve den uddannelse til mekaniker, som han ønskede, da han var ung. Også privat 

har det været en hindring, ved at han fx ikke kunne ”læse undertekster i biografer og på 

tv”, og dette er fortsat er stort mål for ham. På andre områder har det ikke hindret hans 

privatliv. Det gælder fx ved sportsaktiviteter, hvor han bl.a. har spillet fodbold.  

Peter har hele livet fået andre til at læse tekster op for sig, primært sin far og senere sin 

kone. Men også kolleger, venner og personale hos fx bank og kommune har læst op for 

ham. I dag, hvor han har it-hjælpemidler, spørger han sjældnere andre om hjælp, idet 

computeren læser højt for ham. Han skanner selv tekster ind til oplæsning, eller han 

læser digitale tekster direkte på internettet. Anvendelsen af it-hjælpemidler har givet en 

”stor uafhængighed – nu føler jeg, at jeg kan klare mig selv”. ”Nu har jeg ikke behov for, 

at andre skal læse op for mig, og jeg har fået mere selvtillid og en større 

selvstændighed”.  

Familien har hidtil ikke anvendt e-mail, men de er nu begyndt at bruge e-mail i forhold 

til børnenes skole. Her er det en fordel, at fx breve umiddelbart kan oplæses, så de 

undgår indskanning af disse. De foretrækker dog fortsat personlige møder med fx bank 

og kommune, og de føler sig usikre på brugen af bl.a. en E-boks eller Netbank.  
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Siden grundskolen har Peter arbejdet som ufaglært arbejder, dels på landet og dels i 

forskellige produktionsvirksomheder. Han har altid søgt og haft arbejde, der ikke har 

stillet store læse- og skrivekrav, og han har aldrig erhvervet en faglig eller anden 

kompetencegivende uddannelse. I dag arbejder han som opstiller/maskinpasser i en 

mindre træindustrivirksomhed. Han er blandt de erfarne i virksomheden, og det er ofte 

ham, der indstiller maskinerne, opstiller nye maskiner og lærer nye kolleger op. Han 

kender arbejdsgangen meget godt og har en sådan rutine, at han klarer de daglige 

læseudfordringer uden problemer. Kun ved nye maskiner og komplicerede opstillinger 

tager han manualer m.m. med hjem og skanner disse ind på computeren til 

tekstgenkendelse og oplæsning. Denne indskanning giver problemer, og ofte ”fungerer 

det slet ikke”, som han siger, idet tekstgenkendelsen er for dårlig i det ofte komplicerede 

layout. Han forstår dog det væsentligste, og på trods af problemerne er det en stor hjælp 

for ham i arbejdet. Peter bruger sin skannerpen til indskanning af linjer og tekster i 

mindre omfang, når indskanning af hele sider ikke er muligt. Han medbringer ikke sit 

udstyr på virksomheden i det daglige. Det er for langsommeligt og besværligt at bruge, 

og i stedet spørger han kollegerne, hvis han møder nye arbejdsopgaver, der kræver 

læsning. Maskiner og computere på virksomheden har ikke oplæsningsprogrammer, og 

Peters bærbare og offentligt bevilgede computer kan ikke anvendes sammen med 

virksomhedens teknologi. Det, der skal læses på arbejdet, er i form af papir, og arbejdet 

med maskinerne kræver kun lidt læsning i det daglige.  

Peter skal kun i mindre omfang skrive, og det han skriver er ”krims-krams”. Eksemplet 

er timesedler, hvor ordet ”overarbejde” skrives med bogstavet ”o - og en streg derefter”, 

hvorefter kontormanden ved, hvad der menes. Peter forsøger så vidt muligt at undgå 

skrivning.  

Peter mener godt, at han kan klare evt. kommende læse- og skriveudfordringerne i sit 

nuværende arbejde og er ikke nervøs for at miste jobbet. Han er glad for sit arbejde og 

har ingen planer om at skifte job. Hvis han skulle skifte arbejde, mener han, at udstyret 

vil være en stor hjælp for ham. ”Alt er efterhånden på computer”, så han vil umiddelbart 

kunne få læst det op, han ikke kan læse, mener han. Han er derfor ikke længere nervøs 

for at skifte job til et sted, hvor læsekravene er større.  

Den dag i dag står et arbejde som uddannet mekaniker eller tømrer fortsat som et 

ønskejob, men han har ingen planer om at starte på en faglig uddannelse. Han mener 

godt, at han med de hjælpemidler han har nu, ville kunne erhverve en sådan uddannelse, 

ligesom han også mener at kunne varetage begge jobtyper efter uddannelsen. 

Han er positiv over for efteruddannelse, og han har konkret haft glæde af sit udstyr til 

kurset som sikkerhedsmand på virksomheden. Uden udstyret havde han takket nej til 

kurset, hvor han selv indskannede hele undervisningsmaterialet. Han havde dog 

foretrukket at få teksterne udleveret digitalt, så han havde undgået indskanning af disse. 
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Peter foreslog ikke selv, at han kunne få materialet stillet til rådighed digitalt, men 

overvejer at stille større krav til lærerne herom på kommende kurser og efteruddannelse. 

Han mener, at det let burde kunne laves, og han mener ikke, at det skyldes manglende 

vilje, men derimod manglende viden fra uddannelsens side. 

Generelt er Peter glad for de hjælpemidler, han bruger, og uafhængigheden af andre har 

efter hans vurdering den største værdi for ham. Han bruger computeren meget, og alt 

hvad han læser herpå, bliver læst op. Han bruger den også til skrivning, men kun i 

mindre omfang. Han har så store skrivevanskeligheder, at computeren slet ikke hjælper 

tilstrækkeligt. På trods af dette føler han, at han nu har nogle redskaber, der kan ”gøre 

hans hverdag nemmere”. Han ser positivt på sin fremtid, såvel privat som 

arbejdsmæssigt. 

Jens Nielsen 

Jens er 55 år gammel og betegner sig selv som meget svært ordblind. Han er blevet gift i 

en sen alder, og han bor med sin kone i et lille hus på landet i Jylland. Han har ikke selv 

børn, mens hans kone har flere voksne og ikke hjemmeboende børn. Herfra er der flere 

børnebørn.  

Jens har ikke noget positivt at sige om sin tid i folkeskolen. Han blev placeret ”nede bag 

i – og fik at vide, at han var dum”. Han blev i klassen og fik ingen specialundervisning, 

ligesom han ikke fik særlig hjælp til at lære at læse og skrive. I en alder af 11 år kom han 

på en særlig efterskole1, men her lærte han heller ikke at læse eller skrive.  

Efter skolen tog han arbejde på landet. Han har aldrig været arbejdsløs i længere tid, og 

han har hele sit liv haft forskellige ufaglærte jobs. Dels på landet og dels med industriel 

produktion. Jens har ingen uddannelse, og han har aldrig haft lyst til eller brug for at tage 

en uddannelse. Han blev omkring 1994 testet ordblind, men læreren opfordrede ham 

dengang til at vente med læsekurser, indtil han kunne få og bruge en computer. Han har 

således ikke tidligere deltaget i læsekurser, og han er først startet på dette i forbindelse 

med projekt Pc-læsning for 1½ år siden (feb. 2007). Siden har han både på VUC og på 

arbejdspladsen deltaget i læse- og skrivekurser. På VUC har han anvendt computeren 

meget, mens kurset på virksomheden har været læse- og skrivetræning uden brug af 

computer. Jens mener selv, han er blevet lidt bedre til at læse de senere år, men fortsat i 

en så utilstrækkelig grad, at det ikke er funktionelt, så han bruger computeren, når han 

skal læse. Han vil gerne fortsætte på flere læse- eller danskkurser for at blive bedre til at 

læse og skrive, idet han understreger, at det også betyder noget socialt at deltage. Konen, 

der har været med på kurserne nogle gange, hjælper ham med lektierne derhjemme. 

                                                 
1 Jens bruger selv udtrykket efterskole, men det er uklart hvilken type af skole, der er tale om 



Jens mener ikke, hans ordblindhed har hindret ham i sit private liv. Han har deltaget i 

det, han har villet, men i dag vil han gerne kunne hjælpe sine børnebørn bedre i skolen. 

Han må ”dog klart indrømme” at barnebarnet i 2. klasse læser meget bedre end han selv, 

så han føler sig ikke i stand til at hjælpe. Jens har altid været åben om sin ordblindhed, 

og han har altid bedt venner, kolleger og ”dem han har været sammen med” om at læse 

op for ham, når det var nødvendigt.  

I forhold til arbejdet har ordblindheden generelt ikke været en hindring, dog har det 

været et problem ikke at kunne læse manualer og tekniske beskrivelser til maskiner og 

arbejdsredskaber. Han arbejder på en fabrik, der producerer ventilationsudstyr, hvor han 

installerer rør. Alle de tidligere jobs er valgt, fordi der ikke er meget læsning, og kravet 

til læsning og skrivning i det daglige arbejde er også nu minimalt. Læsning består 

primært af konkrete produktionskort/ordresedler med korte tekster, stikord og fagtermer. 

Hvis der en sjælden gang er andet, der skal læses, tager han det med hjem og skanner det 

ind. Han medbringer ikke udstyret på arbejde, og han mener ikke, at arbejdsgangen gør, 

at det kan anvendes der, ligesom han er bange for, at det skal blive ødelagt i 

produktionshallen. Der er ingen oplæsningsprogrammer på virksomhedens computere, 

og produktionskort og andet af det, han skal læse, findes, så vidt han ved, kun på papir. 

”Det har dog været oppe at vende” om ordresedler m.m. og oplæsningsprogrammer 

kunne være på virksomhedens computere, men det er ”et lukket system”. Han ved ikke, 

om det kan lade sig gøre, men virksomheden er positiv over for muligheden og arbejder 

på det. Han ser det som en stor fordel, hvis manualer til maskiner kunne ligge på 

computeren til direkte oplæsning, og han håber, at det vil komme på hans nuværende 

arbejdsplads. I så fald vil det hjælpe ham meget, og han vil så kunne udføre flere og 

andre opgaver end dem, han udfører nu. Når han skal læse på virksomhedens computer 

eller en besked på papir, får han en kollega til at læse op for sig.  

Jens skal kun skrive meget lidt på arbejdet. Det foregår på papir, og han skal have hjælp 

til det hver gang. I forhold til efteruddannelse, har han for nylig taget et truckcertifikat. 

Han medbragte udstyret på kurset og skannede teorien ind, hvilket var en stor hjælp. 

Jens er generelt glad for sit arbejde, og han har ingen planer om at skifte job. 

Privat bruger Jens computeren meget. Ud over at høre musik interesserer han sig meget 

for teknik, og han læser meget om emnet på internettet. Han bruger altid 

oplæsningsprogrammet og sætter hastigheden på 180 ord i minuttet, som han finder 

passende. Med computeren læser han også den digitale udgave af Jyske Vestkysten på 

internettet eller digitale e-bøger, som han modtager fra Danmarks Blindebibliotek. Han 

er glad for udstyret, og glad for at kunne skanne tekster ind. ”Det giver en stor sikkerhed 

og tilfredsstillelse, at jeg ikke behøver at have nogen til at læse al min post op”. Han 

bruger også oplæsningen til e-mail, idet han både får egne og andres mail læst op. Han 

skriver med hjælp af ordforslagsprogrammet og får teksten læst op til støtte i 
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skrivningen. ”Det giver mig da en større frihed” at kunne skrive et brev til kommunen, 

og om oplæsningen siger han: ”nu er jeg ikke længere afhængig af nogen”. Netop 

friheden og uafhængigheden er det, han fremhæver som det mest positive ved udstyret. 

Jens’ kone supplerer og mener, at Jens er blevet mere åben og selvstændig. Det virker, 

som om ”der er en ny verden, der har åbnet sig for ham”, siger hun. 

Rasmus Sørensen 

Rasmus er 23 år gammel og svært ordblind. Han er ugift og har netop købt et mindre hus 

i en lille landsby i Jylland. 

I folkeskolen gik Rasmus i en almindelig klasse indtil 5. klassetrin. Han husker disse år 

som en sjov tid, men han var den eneste i klassen, der ikke kunne lære at læse. Han fandt 

det underligt, at de andre kunne lære at læse, og at han ikke kunne på trods af megen 

læsetræning. I 5. klasse blev han testet og fundet ordblind, og han kom i en specialklasse 

på samme skole. Inden specialklassen blev han ikke moppet, men herefter blev han 

moppet af de øvrige børn på skolen, hvorefter skolegangen ikke var så sjov længere. Der 

var to computere i specialklassen, som de skrev på, men der var ingen oplæsnings- eller 

andre støtteprogrammer. Fra 8. klasse kom han på en almindelig efterskole, men efter et 

halvt år skiftede han til en særlig efterskole for ordblinde, hvor han efter 10. og 11. 

klasse forlod skolen i 2002. Her var han glad for at gå, og her fandt han mange 

ligesindede venner, der ligesom han selv jo også var ordblinde. Nu var han ikke alene 

længere. Skolen havde computere, men kun oplæsningsprogrammer på nogle få. Det 

blev kun brugt lidt, og han brugte det stort set ikke. Han var på et af de sidste hold, der 

ikke havde mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve, idet skolen havde 

fravalgt denne mulighed. Han ville gerne have taget afgangsprøve, men han mener, at 

det ville være gået dårligt, ligesom det efterfølgende gik dårligt på teknisk skole.  

Rasmus startede herefter på grundforløbet på teknisk skole, idet han ville være 

lastbilchauffør. Her dumpede han med et 5-tal i skriftlig dansk, på trods af at han havde 

en bærbar computer med oplæsning til rådighed. Prøven gjorde stort indtryk på ham, og 

den lave karakter begrunder han i, at teksten skulle analyseres, hvilket var helt nyt for 

ham. Han lod computeren læse teksten op linje for linje for ”at analysere, hvad der 

egentlig skete i teksten, hvorefter jeg delte den op i små bidder og skrev det over”. Det 

var dog ikke dumpekarakteren, der gjorde, at han forlod uddannelsen. Han kunne ikke få 

en læreplads, da der ingen ledige pladser var. Men den manglende læreplads begrundes 

ikke i ordblindheden. 

Rasmus har fortsat ingen uddannelse, men han har taget relevante AMU-kurser i forhold 

til sit nuværende job som truckfører. Der var ingen hjælpemidler på uddannelsen, hvilket 

”gav nogle knubs og diskussioner med lærerne”, da han gjorde opmærksom på sin 

ordblindhed og ønskede hjælpemidler. Der var meget tekst, der skulle læses, men 
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kurserne var korte, og lærerne fandt det ikke nødvendigt med computeroplæsning. Han 

fik derfor medkursister til at læse op, i det omfang det var nødvendigt.   

Rasmus arbejder i dag ved et installationsfirma på lageret. Her kører han bl.a. truck, hvor 

han læsser af og på lastbiler. Jobbet kræver kun lidt læsning, hvor bl.a. fragtbreve fra 

leverandører kræver læsning af fragtens indhold. I starten skulle han have hjælp, men nu 

giver det ingen problemer. Han kender nu brevhoved, layout og nøgleord fra de 

forskellige firmaers fragtbreve, så allerede inden de åbner lastbilen, ved han, hvad de 

leverer, og hvor varerne skal læsses hen. Han arbejder også i produktionen, men det 

giver heller ingen problemer, idet det kun forudsætter læsning af tal. Rasmus anvender 

ikke sit bevilgede it-udstyr på arbejdet, idet arbejdet kræver så lidt læsning, at det ikke er 

nødvendigt. Arbejder kræver meget lidt skrivning. Det er kun ved bestilling af varer på 

små sedler til værkføreren, at der skal skrives lidt. Med små stikord som firmanavne og 

stykantal gør han sig forståelig for værkføreren, men oftest foregår det dog mundtligt.  

Privat bruger Rasmus til gengæld sit it-udstyr meget. Fx via e-mail, hvor han opfordrer 

alle til at sende e-mail i stedet for papirbreve, så han ikke har problemer med at læse det. 

Han undgår generelt indskanning af tekster, når dette er muligt. Kommer der breve, der 

skal læses, foretrækker han at få venner til at læse dem op for sig. Ligeledes i forhold til 

banken hvor han fx ved det nylig købte hus fik bankrådgiveren til at forklare det hele og 

læse op, hvis nødvendigt. Ved læsning på internettet bruger han altid oplæsning og 

ligeledes ved computerspil via internettet. Det strategispil, han spiller på nettet, kræver 

læsning og skrivning af ”beskeder fra og til medspillere i alliancen”. Oplæsningen 

fungerer fint, og med brug af ordforslag gør han sig fuldt forståelig. Her bruger han også 

talegenkendelsen, Dictus1, til at skrive i programmet og undgår derved stavefejl. 

Efterhånden kender han ord og sprogbrug så godt i dialogen, at han også kan skrive det 

på tastaturet uden hjælp. Skrivning i anden sammenhæng i fx programmet Messenger 

eller tekstbehandlingsprogrammet Word foregår også med Dictus, der skriver, hvad han 

siger i mikrofonen.  

Brugen af udstyr har gjort ham meget bedre til at skrive, siger han. Ikke på papir, hvor 

han ikke mærker forskel, men på computer. Selv uden Dictus skriver han bedre, men han 

foretrækker programmet, hvor han kan. Læsning på papir er blevet lidt bedre, og han kan 

godt læse en avisartikel, hvis den interesserer ham, ”men det er ikke altid, jeg får 

meningen ud af den”, idet kammeraterne fortæller ham, at han har misforstået indholdet, 

når de snakker om den.  

Rasmus er aktiv i en forening, hvor han både sidder i lokalbestyrelsen og i 

landsbestyrelsen. Arbejdet her giver ingen problemer, idet al læsning foregår på 
                                                 

1 Dictus er et dansk talegenkendelsesprogram, hvor brugeren dikterer hele sætninger i en mikrofon, hvorefter dette 

skrives www.dictus.dk  

http://www.dictus.dk/


computeren. Skrivning har han ikke brug for, idet der er en sekretær, der skriver 

referater m.m. Udover deltagelsen i projekt Pc-læsning og den undervisning, der har 

været knyttet hertil, har Rasmus ingen planer om at følge flere læsekurser. Dels har han 

ingen ønske om videreuddannelse, og dels tror han ikke, at han vil blive bedre til at læse 

eller skrive af flere kurser. 

I sit fremtidige arbejdsliv forventer Rasmus at være i jobsituationer, hvor han ikke skal 

læse og skrive, og han mener ikke, det vil blive et problem. Hans fremtidige ønskejob er 

at blive urmager, og han ville godt kunne erhverve uddannelsen til urmager. Han ved at 

lærebøgerne er digitale og dermed kan oplæses, men han ønsker ikke at starte på 

hverken denne eller andre uddannelser. ”Jeg er skoletræt og gider ikke sidde på en pind 

som i folkeskolen”. Hvis han senere får lyst til at uddanne sig, mener han, at udstyret vil 

blive en hjælp for ham. Med den teknologiske udvikling han ser og bruger, mener han, at 

forskellige jobs bliver nemmere fremover. Han mener fx, at læsning på papir forsvinder, 

ligesom talegenkendelsen vil blive stadig bedre.  

Det er især i privatlivet at Rasmus mener, udstyret hjælper ham. Han føler sig mere 

selvstændig, og han har en større frihed og uafhængighed. ”Jeg skal ikke hjem til familie 

og venner med det jeg har skrevet og få læst igennem. Det kan jeg selv gøre – jeg kan 

klare mig selv”. 

Sammenfatning af 1. analyselag 
I en sammenfatning af analysens 1. lag er det især problemformuleringens første del, jeg 

vil pege på. Informanternes deltagelse i uddannelse, erhverv og privatliv er synligt 

påvirket af deres ordblindhed, og senere yderligere af deres anvendelse af it-

hjælpemidler. Jeg vil fokusere denne sammenfatning i forhold til ICF-modellen, hvor 

netop deltagelsen er central. Deltagelsen skal dog ses i forhold til hvilken aktivitet, der er 

tale om, og de kontekstuelle faktorer i form at omgivelserne og personen selv (Lange, 

2005; Björk-Åkesson, 2004).  

Idet jeg først betragter informanternes tid i folkeskolen, hvor de ikke har anvendt it-

hjælpemidler, har aktiviteterne omkring læsning, skrivning og boglig læring været 

central. Her har alle informanter haft meget store vanskeligheder, og ingen af dem har 

lært aktiviteten ”at læse”. Den boglige skoleform har betydet, at skolens/omgivelsernes 

svar på deres vanskeligheder har været en segregering til specialundervisning eller 

specialklasser for Peter og Rasmus og muligvis også for Jens (Holst, 2004; Egelund, 

2004). En segregering hvor læsetræning uden succes har været en væsentlig del af 

skolens løsning. Deres deltagelse med kammerater har været skiftende mellem 

hjemklassen, specialundervisning, specialklasse og ”efterskole” for Jens’ vedkommende. 

I interviewene er det tydeligt, at den manglende deltagelse har haft stor følelsesmæssig 
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påvirkning på dem, idet de selv bruger betegnelserne ”pinligt” (Peter), ”føle sig dum” 

(Jens) og ”moppet” (Rasmus) og ”at have opbygget en forsvarsmur” (Rasmus) om den 

påvirkning på deres person, som de husker, at den manglende deltagelse har medført. I 

senere efterskole- (Peter og Rasmus) og højskoleophold (Peter) har de deltaget med 

større succes.  

På trods af ordblindhedens påvirkning af dem mener de alle stort set at have deltaget i 

det privatliv, de måtte ønske. Undtagelsen kan være deltagelse, hvor aktiviteten er 

læsning, som fx ved undertekster i biografer og tv. Deres deltagelse har derfor været 

afhængig af omgivelsernes accept og støtte i form af oplæsning i alle 

læsesammenhænge, og her har både familie og venner har været hjælpere. It-

hjælpemidlerne har for Peter og Jens ændret dette, ved at de nu selv skanner ind og 

læser, og de føler nu, at de i højere grad kan deltage uden omgivelsernes hjælp. Alle tre 

læser de på internettet, og de anvender bl.a. e-mail til kommunikation. For Rasmus har 

it-hjælpemidlerne bl.a. øget hans deltagelse i computerspil som en aktivitet, hvor 

læsning og skrivning indgår. På trods af en opfattelse af at have levet et privatliv med 

acceptabel grad af deltagelse, er de således enige i at it-støtten har øget deres mulighed 

for deltagelse, idet de nu selv med it-støtte kan læse det, de ønsker. Ord som 

selvstændighed og uafhængig er nogle centrale begreber, de nævner, og som jeg vil 

vende tilbage til.  

Ingen af de tre har erhvervet en uddannelse. For alle er en af begrundelserne deres ringe 

læsefærdigheder. It-støtten har ændret deres deltagelse på kurser og uddannelse, og de 

senere år har de alle deltaget på efteruddannelseskurser. Især Peter og Jens har anvendt 

deres udstyr på disse, idet de begge påpeger, at de ville have sagt nej til kursusdeltagelse 

uden denne støtte. Begge påpeger, at skolen kunne støtte yderligere, hvis indskanning 

havde været unødvendig, og teksten i stedet var udleveret digitalt. Alle tre mener, at de 

med deres udstyr og omgivelsernes støtte i form at fx digitale lærebøger vil kunne 

deltage og erhverve den faglige uddannelse, de hver især kunne ønske sig, men ingen af 

dem ønsker dog at erhverve en sådan uddannelse.  

De har alle haft arbejde gennem hele livet. Deltagelsen har været betinget af deres valg 

af erhverv, hvor virksomhederne, som omgivelser betragtet, har stillet minimale krav til 

læsning og skrivning, samtidig med at kolleger på virksomhederne har støttet med at 

løse de krav, der trods alt var. De har således gode erhvervserfaringer, og de mener, at de 

også fremover kan deltage på arbejdsmarkedet ved fortsat at vælge erhverv med 

minimale boglige krav. De mener samtidig, at it-hjælpemidlerne giver dem nye 

muligheder i såvel deres nuværende job som i andre erhverv. Mens Peter og Jens nok er 

bevidst om virksomhedens mulighed for at stille digitale tekster til rådighed, satser de 

dog meget på deres egen indskanning af arbejdsrelevante tekster. Rasmus mener, måske 

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  35



fordi han er yngre, at omgivelserne ændrer sig gennem den teknologiske udvikling, og at 

læsning og skrivning i traditionel forstand derved bliver mindre aktuelt.  

Med dette første analyselag og sammenfatningen heraf har det været hensigten, i en 

mere deskriptiv og personlig form, at præsentere informanterne set i et 

specialpædagogisk deltagelsesperspektiv. 1. analyselag lægger imidlertid op til en 

dybere analyse for at kunne vurdere afhandlingens andre problemspørgsmål.  

I det følgende vil jeg derfor i den nævnte læringsteoretiske forståelsesramme analysere 

nogle centrale problemfelter, som jeg mener informanternes portrætter sætter i spil. 

Dette gælder for det første den måde, som de tilegner sig viden og færdigheder på, når 

ingen af dem er i stand til at læse. Her er der to perspektiver, idet læringskompetencer 

her både er uden og senere med it-hjælpemidler. Det andet og i forlængelse heraf er 

samarbejdet med andre og det sociale og følelsesmæssige aspekt, når læsning og 

skrivning er foregået gennem andres oplæsning og skrivning for dem. Det tredje er 

samarbejdet om kommunikationen med andre i såvel privat, uddannelses- og 

erhvervssammenhæng. Begreber som selvstændighed og uafhængighed er nævnt 

tidligere, og de kræver en lidt nærmere analyse. Jeg vil derfor gå et skridt dybere ned i 

det, ICF kalder den samlede funktionsevne (Lange, 2005:12), idet perspektivet er på den 

læring og de kompetencer, som er en del af denne funktionsevne. 

Læring og kompetencer – 2. analyselag 
Allerede i del 2 slog jeg fast, at det er den samlede funktionsevne fra ICF, en samlet 

realkompetencevurdering IKV (UVM, 2008:12) og en helhedsorienteret læringsteori 

som udtrykt i Illeris læringstrekant i figur 2 (Illeris, 2006:39), der er et udgangspunkt i 

denne afhandling. Derfor vil jeg i næste analyselag lægge ovenstående problemfelter og 

informanternes portrætter og udsagn ind i Illeris’ forståelsesramme. Jeg vil anvende 

informanternes udsagn og mening og analysere dem i forhold til de tre 

læringsdimensioner, der er beskrevet. Selvom jeg tager udgangspunkt i de tre 

læringsdimensioner, mener jeg, som nævnt tidligere, at informanternes udsagn eller 

mening ikke kan placeres i blot en af dimensionerne. Jeg mener, som Illeris, at enhver 

situation er under påvirkning af alle tre dimensioner, og opdelingen er udelukkende for 

at anskueliggøre analysen af dem (ibid:38). Efter en analyse inden for de tre dimensioner 

vil jeg efterfølgende sammenfatte denne.  

Læringens indholdsdimension 

Viden, forståelse og færdigheder 

Indholdsdimensionen er central i forhold til informanterne. Som hos alle andre 

mennesker er tilegnelsen af viden og information gennem læsning en afgørende faktor 
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for, at vi kan oparbejde de færdigheder og kompetencer, der kræves for at deltage i 

samfundslivet. Dette er påpeget af bl.a. Pilegård Jensen, der ”har vist at læsefærdigheder 

(literacy) er mindst lige så vigtigt som både formel uddannelse og arbejdserfaring for 

jobmulighederne for de ledige (Pilegård Jensen, 2005:31 - min oversættelse). Det er 

ligeledes understreget i undersøgelser og vurdering af danskernes kompetencer og 

læsefærdigheder som i SIALS (Pilegård Jensen, 2001), regeringens bud på danskernes 

kompetencer i Det Nationale Kompetenceregnskab, NKR (UVM, 2005), og senest i den 

individuelle kompetencevurdering IKV (UVM, 2008). 

Tilegnelse af information gennem læsning er således centralt for informanterne, men 

samtidig er det en meget stor udfordring, da de netop ikke kan læse.  

Når vi først betragter informanternes konventionelle læsefærdigheder, altså uden brug af 

it-støtte, er de netop valgt, fordi de stort set ikke kan læse uden denne støtte. De siger 

således selv om deres læsefærdigheder: 

Jens: ”Børnebørnene, der går i skole kan jeg slet ikke hjælpe. Ham, der lige er blevet 

otte år, læser bedre end jeg” 

Peter: ”Jeg har haft mange gode læsekurser, men for mit vedkommende flyttede det sig 

ikke meget. Jeg lærte nok at læse op til et vist stadie, men så stod det stille. Efter en 

pause i sommerferien kunne jeg starte forfra igen”. Om sit læseniveau i dag siger Peter: 

”det kniber at følge med min datter, der går i 3. klasse, og det irriterer mig da”. 

Som beskrevet i del 1 forstås læsning som en både kognitiv og individuel proces, hvor 

forståelsen af teksten må foregå uafhængigt af andre mennesker. På det individuelle plan 

må vi derfor forstå deres læsevanskeligheder som så massive, at de ikke har været i stand 

til klare sig selv. De er ikke i stand til selvstændigt at tilegne sig den nødvendige viden 

og de nødvendige færdigheder gennem læsning. 

Derfor er det påfaldende, at de alle har klaret sig gennem livet, ved at andre har læst op 

for dem. Altså gennem et socialt samspil med andre mennesker og ikke gennem den 

individuelle proces og i det samspil med tekster, som andre anvender, når de sidder og 

læser alene. Netop fordi informanternes læsning er en del af en social proces, tages dette 

emne op igen under samspilsdimensionen. Det er samtidig påfaldende, at de netop 

gennem deres sammenligning med deres børns læsefærdigheder også betragter det som 

et socialt samvær med deres børn/børnebørn.  

Mens informanternes konventionelle læsning reelt er ikke eksisterende, stiller det sig 

helt anderledes, når de med it-støtte lytter til computeroplæst tekst, eller når de ”pc-

læser,” som det er defineret i projekt Pc-læsning.  
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Informanterne er som beskrevet i del 3 netop valgt ud fra deres gode læseforståelse og 

anvendelse af oplæst tekst. Dette understreger de i en række udsagn, hvor der her skal 

nævnes en enkelt fra hver af dem. 

Peter: ”Jeg bruger den altid, når jeg er inde på computeren. Det er blevet en vane, at 

når jeg tænder computeren, så tænder jeg også Vital1. Det er den, der gør, at jeg kan 

læse, og uden den kunne jeg slet ikke læse det, jeg gør i dag – det er den, der gør, at 

hverdagen bliver bedre.”  

Jens: ”Det har betydet meget, hvis der er noget du ikke vil have andre til at snage i, kan 

du selv gå hjem og få det skannet ind og få læst op”. 

Rasmus: ”Privat er det godt, jeg har taleprogrammer og det hele. Det er en stor hjælp”. 

Et andet sted siger han: ”Det er da meget nemmere, når folk fx sender noget på en e-

mail, så har jeg det jo skannet ind”. 

Informanterne har således stor nytte af oplæsningen, og de kan umiddelbart forstå 

teksten og anvende indholdet i andre sammenhænge. 

Som overgang til drivkraftdimensionen vil jeg inddrage den del af informanternes 

læring, som Illeris kalder transformativ læring, eller som Rogers her kalder signifikant 

læring: ”Ved signifikant læring forstår jeg læring, der er mere end en akkumulation af 

kendsgerninger. Det er læring, der bevirker en ændring i individets adfærd, i det 

handlingsforløb det vælger i fremtiden, i dets holdninger og personlighed. Det er en 

gennemtrængende læring, som ikke kun er forøgelse af viden, men som gennemsyrer alle 

dele af individets tilværelse.” (Her efter Illeris, 2008:58) 

Denne form for læring går langt ud over selve tilegnelsen af viden og færdigheder, og 

den forstås som en mere personlig og grænseoverskridende ændring i personens 

selvopfattelse. 

Efter informanterne har fået udstyret, bruger de alle udtrykket ”nu kan jeg jo bare” fx 

”læse tekster på e-mail eller internettet”, eller ”skanne ind selv”. Anvendelsen af ordet 

”bare” opfatter jeg tydeligt hos informanterne i den betydning, at det modsat tidligere nu 

er let at læse ved at bruge it-støtte. Ligeledes udtrykker både Peter og Rasmus begge, at 

de med udstyret vil kunne erhverve den faglige uddannelse de drømmer om som 

henholdsvis mekaniker og urmager. Der er således sket en ændring i deres adfærd, deres 

handlemuligheder og deres egen opfattelse af de kvalifikationer og kompetencer, de 

besidder. En ændring der også påvirker drivkraftdimensionen, idet det er medvirkende til 

at påvirke deres motivation, følelser og vilje. 

                                                 
1 Computerens oplæsningsprogram med syntetisk tale 



 

Læringens drivkraftdimension 

Motivation, følelser og vilje 

Ligesom ved indholdsdimensionen er drivkraften i denne forståelse på det individuelle 

plan. Det handler om de personlige, emotionelle aspekter ved personen, selvom disse 

selvfølgelig altid er opstået ud fra og i samspil med omgivelserne. Selvom 

samspilsdimensionen først beskrives efterfølgende, har både det sociale og det 

samfundsmæssige samspil således indflydelse på ordblindes følelser som en konsekvens 

af bl.a. skolegangen. For informanterne har deres opvækst, skolegang og senere liv som 

ordblinde sat sig markante spor i forhold til drivkraftdimensionen. 

Med hensyn til den indflydelse, skolegangen har haft på deres følelser, udtrykker de det 

forskelligt. Jens, der som den ældste ikke umiddelbart blev segregeret til 

specialundervisning, siger: ”Min tid i folkeskolen har nok været at sidde nede bag i og få 

at vide, at man var dum – det er det, jeg må sige generelt”. Peter udtrykker det således, 

idet han henviser til specialundervisningen: ”Du følte det som pinligt at blive rykket frem 

og tilbage. Til sidst røg jeg helt ud og havde kun specialklassen”. Rasmus, der som den 

yngste blev segregeret til en specialklasse, da ordblindheden blev opdaget, siger: ”Inden 

specialklassen blev jeg ikke moppet så meget, det var først, da jeg blev erklæret 

ordblind, at man så blev moppet med det”.  

Følelsen af at blive holdt udenfor i klassen eller på skolen, karakteriserer dem alle tre. 

De bruger alle tre formuleringen ”ikke at kunne følge med de andre”, og skolens andel i 

dette er bl.a. beskrevet som en degradering og en stempling af børn på en sådan måde, at 

skolen skaber indlæringsvanskeligheder hos børn (McDermott, 1996). Selvom 

informanterne har gået i skole i tre forskellige tidsepoker, hvor skolen som svar på deres 

læsevanskeligheder har løst opgaven på tre forskellige måder, har alle tre måder haft en 

negativ indflydelse på deres oplevelse af skoletiden. Samtidig skal det påpeges, at det 

ikke er lykkedes skolen gennem nogen af de valgte måder at lære informanterne at læse 

eller skrive. 

Rasmus udtrykker på et andet område en følelsesmæssig stærk påvirkning i negativ 

retning, idet han under interviewet udtrykker mistillid til andres opfattelse af ham som 

ordblind. Han udtrykker bl.a. manglende motivation for både at modtage 

læseundervisning og til at tage en uddannelse og siger: Jeg er skoletræt og gider ikke 

sidde på en pind som i folkeskolen. Alle tre begrunder de ikke deres manglende 

uddannelse udelukkende med deres ringe læsefærdigheder. Manglende motivation og 

vilje var også et væsentligt argument. 
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De har alle stor vilje i forhold til arbejde, og de er alle meget motiverede for at arbejde, 

og de udtrykker glæde og tilfredshed ved det. Viljen til at inddrage fritiden i arbejdet er 

der også, idet både Peter og Jens gerne tager manualer til maskiner med hjem til 

indskanning og læsning. 

Selvom informanternes svære ordblindhed har stor indflydelse på deres læring set i et 

indholds- og et drivkraftperspektiv, har det været tydeligt at begge dele har været stærkt 

påvirket at samspillet med omgivelserne. Dette skyldes at læse- og skrivevanskeligheder 

er en skriftsproglig kommunikationsvanskelighed, så det individuelle samspil med 

omgivelserne er centralt i forståelsen af informanterne. 

Læringens samspilsdimension 

Handling, kommunikation og samarbejde 

Som det er påpeget ovenfor er samspils-dimensionen afgørende i hele rammens 

forståelse, men i det følgende vil jeg se på det, der særligt kendetegner samspillet med 

omgivelserne. 

Idet jeg først ser på det sociale samspil, er informanternes tilegnelse af viden via 

oplæsning fra andre mennesker nævnt ovenfor. Det er karakteristisk hos dem alle, at de 

altid har fået deres nærmeste sociale relationer til at læse op for sig. Det gælder i form af 

forældre, ægtefælle samt venner og kammerater. Ligeledes har de, hvor det har været 

muligt, fået andre til at skrive det nødvendige. De har i så høj grad vænnet sig til, at 

skriftlig kommunikation går via andre mennesker, at også de ”officielle” sociale 

relationer som bank og kommune er en del af det. De foretrækker således den personlige 

kontakt med disse, og de afviser E-boks og netbank på trods af, at teksterne her er 

digitale og kan oplæses direkte, og på trods af at bankerne anbefaler dette for dem. Mens 

stadig flere mennesker foretager tidligere sociale handlinger som bankforretninger, 

bestilling og køb af rejser og varer til individuelle handlinger via internettet, fastholder 

de den sociale dimension, som de føler sig trygge ved.  

På trods af eller måske netop på grund af denne sociale ”afhængighed” er begreber som 

”selvstændighed, frihed og uafhængighed” nogle af de vigtigste ord alle tre informanter 

peger på ved anvendelse af deres nuværende it-hjælpemidler. Jens siger om værdien af 

udstyret: ”Det har den store betydning, at du ikke er afhængig af andre – du er fri”. 

Peter udtrykker det bl.a. således: ”Den kan læse noget, som jeg i princippet ikke kan 

spørge min kone om, idet det er for pinligt, hvis der fx står alt for mange frække ord i BT 

eller Ekstrabladet1 – men nu kan jeg læse det jeg vil og snakke med om det på arbejdet”.  

                                                 
1 Den digitale udgave på internettet som han får oplæst af computeren 



Rasmus udtrykker der således: ”Du er mere fri, ikke afhængig af familie og venner, du 

kan jo, når du selv har tid”. 

Denne uafhængighed retter sig primært mod de nære familierelationer, hvor de nu i 

højere grad selv skanner ind eller læser direkte på internettet. I forhold til disse relationer 

giver it-støtten således mindre social afhængighed, samtidig med at den giver større 

selvstændighed og handlemuligheder. 

I de lidt bredere sociale relationer, der stadig knyttes til privatlivet, øges deres 

handlingskompetence også. Fx siger Jens: ”hvis jeg vil deltage i foreningsarbejde, så 

kan jeg jo bare gøre det, for jeg har jo computeren”. Peter udtrykker noget tilsvarende, 

idet han både ved datterens skole og ved spejderaktiviteter deltager mere gennem aktive 

handlinger, idet han nu melder sig frem for at være passiv som tidligere. I en sådan 

situation siger han til datteren ”..ork ja – det kan vi sagtens”, idet han tilføjer: ”selvom 

jeg egentlig ikke har fattet det med papirerne, så ved jeg, at jeg hjemme med maskinen 

forstår det fulde”. Rasmus er trods sin unge alder og sin mistillid til andre mennesker 

vedr. sin ordblindhed meget udadvendt og handlingsorienteret. Lysten til sociale 

aktiviteter øges, idet han med it-støtte ingen problemer har med sit lokale eller 

landsdækkende bestyrelsesarbejde. 

Handlingskompetencen i forhold til arbejdet har som beskrevet også ændret sig, men da 

it-udstyret er relativt nyt for dem, er ændringerne hidtil kun små. De har alle valgt og har 

altid haft et arbejde, hvor den skriftlige kommunikation har været minimal. Især Peter og 

Jens anvender dog udstyret ved indskanning og læsning af maskinmanualer m.m., og de 

er alle tre klar over potentialet i arbejdsmæssig sammenhæng. Selvom de ikke har planer 

om jobskifte, føler de sig trygge ved en viden om, at de kan klare andre jobs og større 

udfordringer. Peter udtrykker det således: ”Det er en stor fordel. Skulle jeg skifte 

arbejdsplads, er alt i dag computerstyret, og der er meget post og alt det der. Hvis du 

ikke kan læse, er du allerede en dårligere person på den arbejdsplads, så er du ikke så 

dygtig. Ved at du kan tage tingene – godt nok med hjem - og bruge hjemmearbejde på 

det, gør, at du står stærkere på virksomheden, jeg vil ikke være nervøs for at tage et 

andet arbejde i dag”. 

Ved analysen af informanternes udsagn inden for hver af de tre dimensioner har den 

indbyrdes påvirkning mellem disse været tydelig. Jeg vil derfor i det følgende ridse en 

sammenfatning af denne del af analysen op inden for den samlede forståelsesramme. 

Sammenfatning af 2. analyselag 
Som nævnt er det Illeris’ brede definition af begrebet kompetence, som jeg anvender, 

idet det lyder således: Kompetence er et helhedsbegreb, der integrerer alt, hvad der skal 

til for at magte en given situation eller sammenhæng’ (Illeris, 2006:143). Denne 
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definition ligger i tråd med realkompetencebegrebet, som blev defineret i indledningen. 

Begge definitioner bruger andre begreber end ICF, der taler om aktiviteter, deltagelse, 

omgivelser og person (Lange, 2005:12), som beskrevet i analysens første lag. Den 

overordnede forståelse er efter min vurdering imidlertid den samme, hvor 

kompetencebegrebet dog i praksis ofte ses udspecificeret i en række delkompetencer, 

som jeg vil vende tilbage til i den senere diskussion og perspektivering.  

Dette analyselag går tættere på læringspotentialer og kompetencer, som primært er 

problemformuleringens andet spørgsmål. Til dels belyses også det tredje spørgsmål, idet 

spørgsmålet om strategier perspektiveres yderligere senere. 

Udgangspunktet for at vurdere ordblindes kompetencer er, som set tidligere ved SIALS 

og NKR, ofte en vurdering af deres konventionelle læsefærdigheder, hvor tilegnelse af 

viden er centralt set i en indholdsdimension. Med nærværende analyse er det klart, at 

læringspotentialerne på dette område øges markant for de tre informanter med brug af it-

hjælpemidler. De kan ikke læse konventionelt, og de var afhængige af andres oplæsning, 

men nu kan de med brug af skanner og digitale tekster tilegne sig den viden og de 

informationer, de har brug for. Som noget centralt har ovenstående analyse vist, at it-

støtte er mere end et spørgsmål om simpel oplæsning af tekst for ordblinde, og dermed 

er det mere end en simpel kompensation for ringe læsefærdigheder, der kun kan ses i 

forhold til indholdsdimensionen alene. 

It-støtten har øget informanternes skriftsproglige kompetencer markant, men det 

afgørende er ikke kun, i hvor høj grad vi kan måle dette. Eller om vi kan sammenligne 

læsefærdigheder med eller uden it-støtte i forhold til den enkelte eller andre mennesker. 

Et afgørende element er også den lærings- eller erkendelsesmæssige transformation 

(Illeris, 2006:76), der flytter personen fra at føle sig udenfor til at være næsten som alle 

andre med nye læringspotentialer og nyt mod på livet. Peter siger det således: ”Jeg har 

sat mig ind i hvilke hjælpemidler, der er til at gøre min hverdag bedre. Ved at jeg er inde 

i de systemer, ved jeg, at når jeg kan læse på det stadie og bruge de hjælpemidler og få 

den hjælp til efteruddannelse, så er der utrolig gode muligheder for en ordblind”. Peters 

identitet eller det, Illeris kalder ”selvet”, flyttes gennem denne transformation fra en 

opfattelse af ikke at kunne læse til at læse det, han har brug for (Illeris, 2006:145). It-

støtte er således ikke, som Carsten Elbro påpeger, kun ”en her og nu” løsning eller en 

”læsekrykke,” der kompenserer for manglende læsefærdighed (Elbro, 2008). Derimod er 

det et generelt og kompetenceforøgende redskab, der i bred forstand ”åbner en helt ny 

verden for Jens”, som hans kone sigende udtrykker det. Eller som de alle tre selv giver 

udtryk for, kan de nu gøre hvad de vil, idet de ikke længere er afhængige af andre. Som 

det sås under 1. analyselag i forhold til aktiviteter og deltagelse, gælder de øgede 

læringskompetencer, der her i 2. analyselag kommer frem, ligeledes både i uddannelse, 

erhverv og privatliv. 
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Det centrale i denne del af analysen er således at fastslå, at anvendelsen af it-støtte for 

voksne ordblinde ikke må begrænses til snæver vurdering af videnstilegnelse gennem 

oplæsning. Og i forlængelse af dette kan eller skal it-støtte ikke sammenlignes med 

konventionel læsning og en dertil hørende konventionel læseundervisning, hvilket jeg vil 

perspektivere senere.  

Såvel det indholdsmæssige, det drivkraftsmæssige og ikke mindst det samspilsmæssige 

må inddrages i en analyse af det hele menneske, og dets kompetencer og potentialer set i 

et større samfundsmæssigt perspektiv. Efter denne del af analysen vil jeg i det følgende 

lave en foreløbig konklusion på min interviewundersøgelse og analysen af denne isoleret 

set. 

Konklusion af analysen 
Idet jeg vil se denne konklusion i forhold til problemformuleringen, skal den samtidig 

ses i lyset af, at informanternes anvendelse af it-hjælpemidler er relativt ny for dem. De 

har kun brugt dem i et til to år af deres liv, og selvom Rasmus er præsenteret for dem 

tidligere, er det først i voksenalderen, at også han er begyndt at anvende dem. Især for 

Peter og Jens er det tydeligt, at de har et langt liv som voksne ordblinde uden it-

hjælpemidlerne bag sig. I forhold til det ”plot,” jeg omtalte i del 3, er informanterne 

således fortsat i en proces, hvor jeg ikke vil betegne deres brug af it-hjælpemidler som 

stabil endnu (Järvinen, 2005:36). Generelt kan informanterne se en række potentialer i 

it-anvendelsen, som de konkret ikke anvender. 

Som det er vist i ovenstående analyse, har anvendelsen af it-hjælpemidler en positiv 

betydning for ordblindes muligheder for deltagelse i såvel uddannelse, erhverv og 

privatliv. Alle tre har med andre menneskers oplæsning og andre personlige strategier 

uden it-hjælpemidler deltaget i både erhverv og privatliv med succes og til deres egen 

tilfredsstillelse, mens det ikke er lykkedes dem at erhverve en uddannelse. Efter at have 

fået udstyret er deres deltagelse imidlertid øget, og de ser nu flere muligheder i 

fremtiden. 

Ligeledes har it-hjælpemidler givet informanterne nogle konkrete kompetencer og helt 

nye læringspotentialer i form af strategier for læsning og skrivning med brug af deres 

udstyr. Således er kurser og efteruddannelse nu en konkret mulighed, som de uden it-

støtte før ville sige nej til. Troen på en erhvervsuddannelse er der, selvom de pt. ikke 

ønsker at erhverve en sådan. De øgede kompetencer ses både ved, at de mener at kunne 

tilegne sig den nødvendige viden, og at de har troen, motivationen, selvtilliden og 

uafhængigheden til at kunne anvende deres nye kompetencer. 

Jeg vil i den senere diskussion underbygge nogle svar på problemformuleringens 

spørgsmål yderligere, idet dette især gælder det tredje punkt. Men allerede her vil jeg 
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konkludere, at min interviewundersøgelse har vist, at it-hjælpemidler har en bred og 

positiv betydning for svært ordblindes liv, som det er gældende for de tre informanter. 

Undersøgelsen har også vist, at det er vigtigt at skelne mellem informanternes testede og 

konventionelle læsefærdighed og de kompetencer, de måtte have ved brug af it-

hjælpemidler. Et aspekt jeg vender tilbage til senere 

Nærværende interviewundersøgelse er foretaget med udgangspunkt i og som supplement 

til projekt Pc-læsning. Jeg vil derfor i det følgende sammenholde Pc-læsning med min 

undersøgelse og se på, hvordan og i hvilket omfang disse har suppleret hinanden. 

Pc- læsning – set i nærværende analyseperspektiv  
Dette afsnit skal ses i forlængelse af del 2 om Pc-læsning, idet jeg dels vil sammenholde 

de tre informanter i såvel projekt og undersøgelse, og dels vurdere om og hvordan 

undersøgelsen generelt kan supplere projektet, som det var ønsket tidligere. 

Idet informanterne var valgt til interviewundersøgelsen, fordi computeroplæsning havde 

en meget stor og umiddelbar effekt (kompensationsgraden figur 3), var det forventeligt, 

at deres svar i spørgeskemaerne også kom til udtryk i interviewene. Idet jeg betragter 

projektets resultater og mere præcist informanternes svar på opfølgningsinterviewet, 

svarede de som kort beskrevet i det følgende. De tre informanter svarede således ”altid” 

(2) eller ”som regel” (1) til spørgsmålet, om de bruger syntetisk tale til læsning, og alle 

svarer ”ja” til, at de læser mere nu, og lettere forstår hvad de læser. Ligeledes svarer de 

alle ”i høj grad” eller ”i nogen grad” til en positiv betydning af udstyret for deres 

selvtillid, selvstændighed og tro på, at de kan få det arbejde, de ønsker. Peter og Jens 

svarer begge ja til, at pc’en med syntetisk tale hjælper dem i deres arbejde, og ”nej” til at 

de har problemer med at anvende den i deres arbejde, mens Rasmus svarer ”nej” til at 

anvende udstyret i arbejde.  

Svarene bekræfter således det forventede i projektet, men interviewene har medvirket til 

at supplere og nuancere deres svar. De bruger alle oplæsningen meget, og personligt har 

det øget deres selvtillid og selvstændighed, hvilket bekræftes i ovenstående analyse. At 

både Peter og Jens anvender den i deres arbejde, og Rasmus ikke gør det, bekræftes kun 

til dels i interviewanalysen, og at Peter og Jens ikke føler, de har problemer i 

anvendelsen, bliver nuanceret i analysen. Ingen af dem anvender således konkret deres 

udstyr på deres arbejdsplads, og deres bekræftende svar på nævnte spørgsmål må 

skyldes, at de tager arbejdsmaterialer med hjem til indskanning i deres fritid. At de heller 

ikke mener, anvendelsen giver problemer, er et spørgsmål om forventning og 

alternativer for dem. Om indskanning af arbejdsmanualer mente Peter, at det ”slet ikke 

fungerede” med det komplicerede layout, mens de dog begge i de fleste andre 

sammenhængs finder det brugbart uden dog at være problemfrit.  
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Deres svar i nævnte sammenhæng kan heller ikke ses som et tegn på, at virksomheden 

stiller digitale tekster til rådighed på virksomheden eller på intranet via internettet, og at 

udstyret dermed blev anvendt i den sammenhæng. Modsat har interviewene vist, at dette 

ikke er tilfældet, og at ingen af dem heller har stillet krav herom. Muligheden har været 

nævnt i Jens’ tilfælde, men det er først under interviewet med mig, at jeg fornemmer, at 

denne mulighed for alvor går op for alle tre informanter. 

Analysen har i forhold til Pc-læsning vist hvilke strategier, de hidtil har brugt i 

hverdagen uden it-støtte, og hvordan denne støtte efterfølgende og konkret finder 

anvendelse, og dermed hvordan det har ændret deres uddannelses og erhvervsmæssige 

muligheder. Ligeledes har ovenstående analyse vist, hvordan ordblindheden gennem 

livet har påvirket informanterne personligt og socialt, og i forlængelse heraf hvordan it-

støtten har ændret på dette forhold. 

Jeg vil således konkludere, at interviewundersøgelsen har suppleret projekt Pc-læsning 

med ny viden, som ikke blev udfoldet tilstrækkeligt i dette projekt. Samtidig vil jeg 

konstatere, at interviewundersøgelsens analyse generelt underbygger de svar og 

resultater, som Pc-læsning har givet, idet det som ovenfor skal konstateres, at 

interviewene bibringer en nuancering til gavn for tolkningen af svarene i projektets 

spørgeskemaundersøgelse.  

Idet jeg med denne konklusion vil afslutte analysen af interviewundersøgelsen, vil jeg i 

det følgende fortsætte en diskussion af de analyseresultater, der er fremkommet, og 

perspektivere disse i samfundsrelevante sammenhænge. 
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Del 5.  Diskussion og perspektivering 
I den afsluttende diskussion vil jeg inden en endelig konklusion inddrage nogle 

initiativer, politiske tiltag og konventioner samt nogle holdningsmæssige diskurser, som 

jeg finder relevant for masterafhandlingen, og sætte dem i relation til nærværende 

undersøgelse og analyse. Jeg vil ligeledes perspektivere disse i forhold til nogle tiltag og 

en udvikling, jeg som konsekvens af denne afhandling ser i et samfundsmæssigt 

perspektiv. Idet jeg med strategier både mener individuelle og samfundsmæssige 

strategier, vil jeg følge op på masterafhandlingens analyser og udpege relevante 

strategier.  

Strategier og anvendelse af it-hjælpemidler for 

ordblinde 
I forlængelse af afhandlingens analyser vil jeg nedenfor beskrive nogle strategier for 

ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler. Som en konsekvens af afhandlingens fokus er 

disse kategoriseret i henholdsvis forståelsen af læsning og læring, deltagelsen i 

uddannelse, erhverv og privatliv og til sidst en overordnet forpligtelse bundet i 

internationale konventioner. Som opfølgning hertil vil jeg pege på konkrete anbefalinger 

på nogle samfundsmæssige områder, hvor jeg mener, at resultaterne fra denne 

masterafhandling kan medvirke til en positiv udvikling på området. 

Læsning – og it-støtte 

Centralt for afhandlingen og dens forståelse er den samfundsmæssige og personlige 

forståelse af begrebet læsning som baggrund for læring. Som nævnt i del 1 opfatter jeg 

læsning med fokus på forståelse af indholdet og anvendelsen heraf, og jeg finder dette i 

overensstemmelse med definitionen af læsning (Elbro, 2007:40). Herved gøres 

afkodningen valgfri for alle, og især ordblinde kan, som både Pc-læsning og denne 

afhandling viser, have stor gavn af it-støtten. På trods af et fokus på netop forståelsen af 

indholdet i læsning er en fri afkodningsform kontroversiel set i en kulturel og 

konventionel læseteoretisk sammenhæng. En holdningsændring og en udvidelse af 

læsebegrebet er derfor nødvendig, og den er da også undervejs. Således har 

undervisningsministeriet, UVM, anerkendt forståelsen af computeroplæst tekst som 

værende læsning ved folkeskolens afgangsprøve i netop læsning (Skolestyrelsen, 2008; 

Haarder, 2007) og ligeledes senere ved de nationale test i læsning (Skolestyrelsen, 

2007). Som nævnt sår den centrale danske læseforsker, Carsten Elbro, i modsætning 

hertil tvivl om sin egen læsedefinition, når han anfægter, at man med it-støtte ikke læser 
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selv, men at det blot er en her og nu løsning, når man lytter til en computer (Elbro, 

2008).  

Det burde være overflødigt at påpege, at såvel det at læse selv og det at læse med it-støtte 

er to væsentlige læsestrategier, der begge skal læres, så godt som det er muligt, og at 

disse samtidig kan og bør supplere hinanden. Sagen er, at ordblinde har vanskeligt ved 

det første (Elbro, 2007), og for de tre informanter har det vist sig umuligt at nå et 

acceptabelt niveau. Samtidig er det vist, at det både er let og giver dem nogle centrale 

kompetencer at anvende den sidste læsestrategi.  

På trods af en bred overordnet forståelse går den traditionelle læseopfattelse igen i flere 

af regeringens kompetencevurderinger. Det gælder i både NKR (UVM, 2005) og den 

nyeste kaldet IKV (UVM, 2008) som nævnt i indledningen. Her splittes de samlede 

kompetencer nemlig op i enkeltkompetencer, og NKR bruger i sin litteracy-kompetence 

læsebegrebet adskilt fra de it-kompetencer og den læring, der påpeges i denne 

afhandling (UVM, 2005:16; Arendal, 2006b). Samme forståelse anvender IKV i deres 

kompetencesyn på bl.a. basale færdigheder i læsning (UVM, 2008:70). Begge 

kompetencebegreber bygger deres vurderinger på traditionelle læsetest, der ikke tester 

læsning med computeroplæsning som set i denne afhandling. De anvender samme type 

test og samme forudsætninger, som tidligere anvendtes til vurdering af danskernes 

læsefærdigheder i SIALS og senere i ”Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet” 

(Pilegård Jensen, 2000 og 2001). FST-testen, der er udviklet til nærværende projekt Pc-

læsning, er mig bekendt den eneste test, der vurderer it-støttet læsning som beskrevet i 

afhandlingen, og denne anvendes ikke officielt endnu. Konsekvensen er, at de 

kompetencer, som computeroplæsning i denne afhandling viser som væsentlige, slet ikke 

anerkendes i en række af de officielle kompetencevurderinger i Danmark. 

Der er således modsatrettede kompetenceopfattelser, som jeg vil knytte en anbefaling til 

senere, men der er også på individplan forskellige opfattelser. Det blev således klart for 

mig under interviewsamtalerne, at begge læseopfattelser fandtes hos informanterne på 

samme tid. Alle tre havde som nævnt 0 rigtige svar ved FST testen uden oplæsning, og 

de blev alle positivt overraskede over den markante fremgang ved samme test med 

oplæsning. Især Peter var overrasket over, at ”han var blevet så meget bedre”, som han 

udtrykte det. De opfattede det dog ikke som ”rigtig” læsning. Jens, der ved sidste FST 

test med oplæsning havde 28 ud at 30 rigtige og dermed er helt i top blandt samtlige 

deltagere, forstod tydeligvis ikke dette som et godt ”læseresultat”. Gennem en længere 

dialog var hans tilbagevendende forståelse, at han jo forstod det hele. Han kunne sagtens 

bruge og huske indholdet til senere, og han virkede overrasket over, at jeg syntes, det var 

noget særligt.  

Såvel på det officielle som det individuelle plan har afhandlingen medvirket til at sætte 

fokus på læsekompetencen både med og uden oplæsning. Efter min mening er det 

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  47



afgørende ikke en diskussion af hvad, ”rigtig” læsning er. Det er derimod afgørende, at 

de læsestrategier og de kompetencer som det er dokumentere,t at ordblinde kan besidde 

med it-støtte, accepteres, anerkendes og udnyttes optimalt på såvel det samfundsmæssige 

som det individuelle plan. Når jeg alligevel fastholder, at læsning med it-støtte er 

læsning og ikke fx ”lyttelæring”, er det netop fordi læsning er et så væsentligt begreb i 

diskursen i dag. Som eksempel uddannes der læsevejledere til samtlige danske skoler, og 

der ansættes læsekonsulenter i kommunerne. Da disse skal varetage den brede læring i 

folkeskolen på baggrund af læsning, er det væsentligt, at afhandlingens læsebegreb og 

læringspotentiale i højere grad end det er tilfældet i dag medtages i bl.a. disse personers 

uddannelse og arbejdsområde. 

Uddannelse, erhverv og privat 

To af informanter er for gamle til at have brugt it-støtte i deres tid i folkeskolen, og selv 

Rasmus, der aldersmæssigt kunne have haft muligheden, har ikke anvendt det 

nævneværdigt. Med ovenstående udmelding fra UVM vedrørende folkeskolens 

afgangsprøver og nationale test må dette nødvendigvis ændre sig, og allerede for flere år 

siden var der positive forskningsresultater med anvendelse at it-støtte i folkeskolen i 

flere kommuner som fx i Purhus og Hinnerup (Andresen, 2003a og b). Brugen af 

computeroplæsning i grundskolen må forventes at stige markant de kommende år, ikke 

kun blandt ordblinde elever, men som redskab til alle elever. Programmer til it-støtte er 

indkøbt og udrullet på computere i mange kommuner, og i mindst én kommune, hvor jeg 

pt. er tilknyttet som konsulent, har kommunalbestyrelsen godkendt, at it-støtte indgår i et 

større læse- og læringsinitiativ for alle elever. Det forventes anvendt af alle lærere på 

alle klassetrin, i det omfang eleverne har brug for det. Dels som undervisningsredskab i 

læseundervisningen, og dels som støtte til læring for alle med fokus på de svage læsere. 

Alle informanter brugte udtrykket, at de ”ikke kunne følge med de andre” i skolen, og 

netop denne erkendelse er helt centralt blandt de 58 unge ordblinde elever i ph.d.-

afhandlingen ”Viljen til læsning” fra en særlig efterskole for ordblinde (Holmgaard, 

2007:52). Her påpeger Holmgaard også, at læsevanskeligheder ikke af barnet erkendes 

ved, at det selv læser dårligt, men derimod ved at det sammenligner sig med ”de andre 

børn”, som er et centralt tema i hendes afhandling. Også dette blev påpeget af 

informanterne, og som vist i fx Ringsted og Skanderborg kommuner kan en strategisk 

indsats fra kommunens og skolens side medvirke til at forhindre denne socialt negative 

erkendelse. Yderligere kan det samtidig sikre en bedre inklusion af børn med 

læsevanskeligheder (Østergaard, 2008; Bladt, 2008). 

Ved kurser og efteruddannelse anvendte såvel Peter og Jens indskanning af tekster til 

oplæsning. Sammenlignet med alternativet ikke at ville deltage på kurserne var det 

succesfuldt for dem begge. De foretrak dog begge, at teksterne i stedet havde været 

digitale og var blevet stillet til rådighed af skolen, idet det ville have været meget lettere 
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for dem. Jeg er helt enig i perspektivet, og et sådant tilbud burde være en relevant 

strategi på en lang række uddannelser. Det gælder også en lang række 

erhvervsuddannelser, hvor såvel Peter og Rasmus påpeger, at de med digitale tekster og 

it-støtte ville kunne erhverve den uddannelse, de ønskede. I projekt Pc-læsning er en stor 

del af deltagerne studerende, og de har positive erfaringer med digitale tekster (Arendal, 

2008a). Konkret udleveres de digitale lærebogstekster af SU-styrelsen1 til såvel 

erhvervs-, mellemlange og videregående uddannelser til ordblinde med behov herfor.  

Kurser i læsning og skrivning er almindeligt for ordblinde, i form af såvel 

ordblindeundervisning for voksne og FVU-undervisning2. Peter har deltaget i 

ordblindeundervisning gennem mere end ti år, men han må erkende, at han aldrig lærer 

at læse selv på et for ham acceptabelt niveau. Lærerne har også gjort det klart for ham, 

og de betegner ham som pc-læser. Denne erkendelse var i starten svær for Peter at 

acceptere, men ”i dag er det utrolig rart at have fået den udmelding, nu har jeg erkendt 

at jeg er pc-læser”, som han siger.  

I forlængelse af ovenstående afsnit om læsning og it-støtte er holdningerne især i 

voksenundervisningen i spil. Efter min vurdering og i forlængelse af afhandlingen, hvor 

Jens på et FVU forlagt kursus på virksomheden ikke anvendte it-støtte, fokuserer FVU-

kurser for ensidigt på basale læse- og skrivefærdigheder uden brug af it-støtte (UVM, 

2005b). Hermed anerkendes og optimeres de kompetencer, denne afhandling peger på, 

ikke i tilstrækkelig grad. Bekendtgørelsen om ordblindeundervisning for voksne åbner i 

større grad op for it-støtte, idet den i formålet (§ 1 stk. 2) præciserer undervisning i at 

”benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at 

fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet” (UVM, 2005c). Det er 

således ikke traditionel læsetræning, der peges på, men læreren må selv tolke i hvor høj 

grad, ”styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder” (§ 3 stk. 1) omfatter 

de kommunikative færdigheder, der beskrives i denne afhandling, eller om fokus er uden 

it-støtte. Jeg mener, at en præcisering er nødvendig på området, og UVM må pege på, 

om den læseforståelse, de finder gældende i grundskolen, også skal være gældende på 

voksenområdet. Især da læsning for voksne, som set i afhandlingen, skal anvendes 

direkte i uddannelse og erhverv. 

I erhvervssammenhæng var informanternes strategi for deltagelse et arbejde, hvor de 

ikke skulle læse, og selv den yngste, Rasmus, forventer, at dette kan fortsætte mange år 

frem. Efter de får it-støtten, vælger både Peter og Jens at bruge fritiden til indskanning 

og læsning, idet det ikke er muligt at anvende udstyret på arbejdspladsen. På kort sigt er 

de tilfredse, idet det øger deres kompetencer, men de påpeger, at virksomheden gerne 
                                                 

1  Se www.spsu.dk 

2 Se www.uvm.dk 

http://www.spsu.dk/
http://www.uvm.dk/
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måtte stille digitale tekster til rådighed, og de må ligeledes gerne installere oplæsning på 

virksomhedens computere. Netop i disse år er fokus på dette område øget, og i november 

2008 modtog vindmøllefabrikken Vestas Ordblindeforeningens pris for et initiativ for 

deres ansatte. Her har ordblinde medarbejdere fået udleveret it-udstyr, og resultatet er så 

positivt, at det nu skal implementeres i hele koncernen1. Generelt er virksomhedernes 

strategi for ordblinde medarbejdere ofte på den enkeltes forbedring af sine 

læsefærdigheder gennem fx virksomhedsforlagte FVU-kurser, hvor de kompetencer, der 

er i fokus i denne afhandling, som nævnt ikke vægtes højt (UVM, 2005; Arendal, 

2006b). Denne afhandling viser et potentiale, som Peter og Jens peger på, og som 

medfører en anbefaling fra min side. 

Privat har informanterne fundet strategier til at klare sig uden it-støtte, men da de får 

muligheden, bruger de udstyret meget, idet de som vist både læser mere og forstår 

teksterne bedre. De indskanner breve og andre skrivelser, ligesom de læser meget på 

internettet i forhold til interesseområder og digitale aviser m.m. De foretrækker fortsat 

personlig kontakt med banker, andre myndigheder og ved indkøb/bestilling af varer, 

hvor mange andre i større grad bruger internettet. De påpeger angsten for at begå fejl, og 

at det kan være svært at håndtere de komplicerede krav på internettet. Konkret siger 

Peter, at han har opgivet brugen af Danmarks Blindebiblioteks ydelser, da det ikke er 

lykkedes ham at finde ud af det. Rasmus er som den yngste opvokset med it, og han 

anvender sit udstyr til fx computerspil og foreningsarbejde, og han opfordrer aktivt 

andre til at bruge mail i stedet for papirbreve. I takt med at der både kommer ny 

teknologi, og at der kommer yngre generationer til, peger afhandlingen på en udvikling, 

hvor ordblinde i privat sammenhæng må forventes at bruge især internettet og dets 

fremtidige digitale ydelser mere optimalt.  

Konventioner og samfundsmæssige forpligtelser 

Afhandlingen har fremhævet konsekvenserne af ICF som handicapforståelse med dets 

fokus på en samlet funktionsevne og vægtning af deltagelse, og informanternes 

deltagelse og kompetencer er vist i denne sammenhæng. Samme forståelse videreføres i 

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap2, idet den definerer et 

handicap som ”et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og 

holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt 

at deltage i samfundslivet på lige for med andre” (DCH, 2008:5). Danmark har 

underskrevet konventionen, og vi står i disse år foran en ratificering, som medfører en 

retslig forpligtigelse til at opfylde de fundamentale menneskerettigheder, konventionen 

                                                 

1 Se www.ordblindeforeningen.dk  

2 Den danske udgave af teksten er udgivet i november 2008 på www.dch.dk  

http://www.ordblindeforeningen.dk/
http://www.dch.dk/


peger på. Jeg vil kort pege på konventions intentioner, idet denne afhandling viser nogle 

relevante muligheder for, hvordan dele af konventions intentioner kan søges 

implementeret. Overordnet retter konventionen sig mod ligeværdig deltagelse for alle, i 

en accept af og på trods af et evt. handicap (ibid:9). Især er artikel 24 om uddannelse og 

artikel 27 om arbejde og beskæftigelse relevante. Om uddannelse slås det fast, at 

handicappede, og herunder ordblinde, ”skal sikres et inkluderende uddannelsessystem på 

alle niveauer samt livslang læring”. Og uddybende herom ”at udvikle deres 

personlighed, evner og kreativitet såvel som deres psykiske og fysiske formåen fuldt 

ud”(ibid:20). For at øge muligheden for deltagelse via tilgængelige tekstformater 

pointeres det samme sted, at læring og brug af alternative skriftformer og alternative 

kommunikationsmåder skal fremmes (ibid:20). Vedrørende arbejde og beskæftigelse 

peges på et arbejdsmarked, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt (ibid:22), og 

videre ”at beskytte retten for personer med handicap til retfærdige og gunstige 

arbejdsvilkår”. Med udgangspunkt i denne konventions forpligtende intentioner vil jeg 

herefter opstille nogle anbefalinger for, hvordan jeg mener, at denne afhandlings 

perspektiver kan implementeres i samfundet. 

Anbefalinger 
I forlængelse af ovenstående skal følgende anbefalinger ses som mit bud på nogle 

centrale initiativer, som, jeg mener, kan fremme de perspektiver, afhandlingen peger på. 

Det skal understreges at anbefalingerne, ud over afhandlingens analyser og diskussion, 

også afspejler de erfaringer samt den viden og ekspertise, jeg har opnået gennem 12 år 

som landsdækkende og national konsulent med afhandlingens område som arbejdsfelt. 

Digitale tekster 

Stort set alt skriftligt materiale fremstilles i dag digitalt på computer. Stadig mere 

forbliver og formidles digitalt via internettet, mens megen tekst fortsat trykkes til 

papirform. Det er her dokumenteret, at det er papirformatet der skaber handicappet, idet 

informanterne og deltagerne i projekt Pc-læsning i øvrigt, læser væsentligt bedre på 

computeren med it-støtte. Selvom det i Danmark er muligt for ordblinde i nogle 

sammenhænge at få stillet digitale bøger til rådighed, er der i praksis meget store 

problemer med indskanning af tekster samt rettigheder og distribution i den forbindelse.   

Min anbefaling er således at ALLE borgere gives adgang til tilgængelige tekster i det 

format, de måtte ønske. Dette bør gøres på to niveauer og evt. i to trin:  

1. At samtlige danske udgivelser skal afleveres i en digital og tilgængelig form, så en 

national institution som fx DBB kan distribuere disse til registrerede lånere omfattet af 
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ophavsretslovens § 17. Dette kunne ske med henvisning til FN handicapkonventionen og 

gennem en ændring af pligtafleveringsloven1 

2. At folketinget initierer, at forlag udgiver samtlige papirudgivelser i et digitalt og 

tilgængeligt format til de borgere, der måtte ønske at anvende disse. Dette kunne ske 

med henvisning til tilgængelighed og lige muligheder for alle borgere samt en optimal 

og fleksibel udnyttelse af alle resurser i samfundet. 

Undervisning og uddannelse 

I forlængelse af ovenstående fokus på dette område vil mine anbefalinger rettes kort 

mod både grundskolen, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse/kurser. 

Som konsekvens af ovenstående er min anbefaling i forhold til grundskolen: At 

folkeskolen med et inkluderende uddannelsessystem for øje giver ALLE elever 

mulighed at for læse og lære gennem digitale tekster og undervisningsmaterialer samt it-

støtte. At dette både skal være et supplement til og en del af den etablerede 

læseundervisning, er en selvfølge. 

I ungdoms-, erhvervs-, mellemlange og videregående uddannelse er anbefalingen i 

forlængelse heraf tilsvarende: At alle studerende gives mulighed for at anvende den 

læse- og læringsstrategi, de måtte ønske. I forlængelse af FN Handicapkonventionen bør 

det være skolens ansvar at stille såvel digitale bøger og materiale som it-støtte til 

rådighed for de studerende. At tilrettelæggelse af både struktur og undervisning i forhold 

til dette og at undervisning i studieteknik med it-støtte er en forudsætning, er ligeledes 

en selvfølge. 

I forlængelse af forrige afsnit om voksenundervisningen i form af primært FVU- og 

ordblindeundervisning for voksne er min anbefaling: At de læringsstrategier der for 

ordblinde er dokumenteret i denne afhandling accepteres og værdsættes som værende 

væsentlige kompetencer. De bør i undervisningen udvikles og udbygges i forhold til den 

enkeltes forudsætninger og potentialer med brug af it som et naturligt redskab. 

Bekendtgørelser og vejledninger på området bør i højere grad end i dag afspejle dette. 

Det skal afslutningsvis på uddannelsesområdet anbefales, at UVM eller en anden 

relevant myndighed initierer udvikling og anvendelse af nye typer læsetest til vurdering 

af børn og voksnes læsefærdigheder efter denne afhandlings forståelse. Læsetest der som 

FST-testen i projekt Pc-læsning vurderer læsning gennem auditiv og/eller visuel 

afkodning og ikke kun visuelt som traditionen er. Test som støtter op om de it-støttende 

muligheder, UVM har givet ved folkeskolens afgangsprøve og ved evalueringsprøverne 

i de nationale test i læsning i folkeskolen. 

                                                 
1 Se www.pligtaflevering.dk  

http://www.pligtaflevering.dk/
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Erhverv 

I erhvervslivet må fokus være på en optimal udnyttelse og optimering af alle 

medarbejdernes kompetencer til glæde for såvel medarbejderen som virksomheden. Der 

bør tilstræbes det, konventionen kalder et inkluderende arbejdsmarked, hvor også 

ordblinde kan gives retfærdige og gunstige arbejdsvilkår.  

Også på dette område er min første anbefaling en udbredt brug af tilgængelige digitale 

tekster og it-støtte til alle medarbejdere som en del af virksomhedens optimering af 

resurseudnyttelsen. Til denne optimering bør det være virksomhedens ansvar at 

tilrettelægge arbejdet optimalt for både de ordblinde og de mere end 75% af ufaglærte, 

der vurderes at have utilstrækkelige læsefærdigheder (Pilegård Jensen, 2001:17). Det 

burde være enkelt for virksomhederne at gøre dette i arbejdssituationer, hvor digitale 

tekster og computere er en naturlig del af jobbet, og en intensiv kampagne og gode 

eksempler herpå bør indgå i denne indsats.  

Jeg vil derudover anbefale en satsning og et fokus på mindre elektroniske enheder som 

mobiltelefoner, PDA m.m., der er mere håndterbare redskaber i jobsituationer, hvor 

computere ikke indgår. Vi har kun set starten på en udvikling på dette område, men 

allerede nu kan arbejdsmanualer, vejledninger m.m. i en vis udstrækning lægges på disse 

enheder og oplæses med syntetisk tale1 (NUH, 2006; Arendal, 2006e)  

Privat 

I privatlivet viser informanterne vejen ved i stadig højere grad at anvende internettet og 

digitale tekster herfra. I en udvikling hvor stadig flere tilbud og krav til private flyttes til 

internettet, bør det anbefales, at disse ydelser dels gøre enkle og brugervenlige, og dels 

gøres tilgængelige, så oplæsningsprogrammer kan anvendes. Allerede nu findes gratis 

oplæsningsprogrammer som www.adgangforalle.dk, der læser via internettet, men det 

kan anbefales, at der fra officiel side arbejdes på en fortsat forbedring af kvaliteten og 

udbygning af oplæsningsmuligheder for alle. I forlængelse af anbefalingen vedr. digitale 

tekster bør private både kunne købe digitale bøger og låne disse på samme vilkår, som 

papirbøger i dag stilles til rådighed for borgerne via bibliotekerne. Bøgernes 

tilgængelighed til oplæsning er væsentligt at understrege, idet dette ikke nødvendigvis er 

tilfældet i dag (Arendal 2006d og 2008c)  

Med disse anbefalinger til implementering af perspektiverne for denne afhandling vil jeg 

afslutte denne med en samlende konklusion. 

                                                 
1 Se fx om Mobil Tale på www.instrulog.dk  

http://www.adgangforalle.dk/
http://www.instrulog.dk/


Del 6.  Konklusion 
Idet afhandlingens opsamling, perspektivering og konkrete anbefalinger er i ovenstående 

del 5, vil jeg som afsluttende konklusion her blot vurdere, om afhandlingen i sin helhed 

får belyst det ønskede. Jeg vil til dette betragte afhandlingens problemformulering, der 

lød således:  

 Hvilken betydning har it-hjælpemidler for voksne ordblindes muligheder for deltagelse i 

uddannelse erhverv og privatliv? 

 Hvilke læringspotentialer og kompetencer giver it-hjælpemidlerne den enkelte i 

uddannelse, erhverv og privatliv? 

 Hvilke strategier kan med det som udgangspunkt fremme deres brug af it i uddannelse, 

erhverv og privatliv? 

Afhandlingen har gennem de forskellige dele dokumenteret, at it-hjælpemidler giver 

ordblinde mange og gode muligheder, og at disse har stor betydning for deres deltagelse 

i uddannelse, erhverv og privatliv. Da udstyret er relativt nyt for undersøgelsens 

deltagere, er både deres aktuelle brug og de potentialer, de kan se, medtaget.  

Afhandlingen peger ikke kun på en stor betydning for deltagelse, men påpeger i et 

læringsperspektiv en række konkrete potentialer og kompetencer. Kompetencer, hvor it-

støtten ikke blot oplæser og giver viden til den ordblinde, men også giver nogle klare 

læringsmæssige kompetencer. Det er vist, at disse kompetencer også påvirker 

personligheden hos informanterne til en større tro på egne evner og muligheder samt 

giver motivationen til fortsat uddannelse og erhvervsmæssige udfordringer. I 

afhandlingen understreges det, at disse kompetencer skal ses i en helhedsmæssig 

sammenhæng i forhold til ordblindes samlede kompetencer og funktionsevne ved 

anvendelse af it-støtte. De samlede kompetencer kan således ikke vurderes adskilt, og 

eksempelvis kan en læsekompetence i afhandlingens forståelse ikke vurderes med de 

papir- eller computerbaserede test der i øjeblikket anvendes, idet disse kun vurderer 

konventionel læsning med øjnene.  

Afhandlingen peger specielt i den afsluttende diskussion og perspektivering på en række 

strategier på såvel det individuelle som det samfundsmæssige plan. Strategier som ved 

en implementering i samfundet med fordel kan fremme ordblindes muligheder for 

ligeværdig deltagelse i samfundet. En ligeværdig deltagelse som FNs 

handicapkonvention netop påpeger, og som Danmark står over for en retslig og 

forpligtende ratificering af. 
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Afslutningsvis vil jeg således konkludere, at afhandlingen under overskriften voksne 

ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler efter min vurdering har belyst det forventede 

og vist en række muligheder for it-hjælpemidlernes anvendelse. 
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Abstract in English 
During the last decade in Denmark, there has been great focus on dyslexics’ ability to 

read and participate in educational and occupational activities, and this is the 

background for this master project. The focus is increasing at the same time as the fact 

that in Denmark unemployment is very low and therefore all citizens are needed to take 

on work. In the same period, the number of digital texts has risen significantly and so 

has the development and use of assistive technology for dyslexics. 

This master project is based on the Danish project” Pc-reading”, which is a national 

study of the effect of synthetic speech for adult dyslexics in Denmark. While Pc- reading 

consists of quantitative effect studies including two questionnaires, this master project is 

adding to these results a qualitative interview study. One of the goals is to show through 

personal stories the significance that assistive technology adds to the everyday life of the 

participants in educational, occupational and private activities. For this purpose, three 

questions are put forward: 

 What kind of significance does assistive technology have for the possibility of adult 

dyslexics’ participation in educational, occupational and private activities? 

 What are the potentials for learning as well as for developing competencies that assistive 

technology provides for individuals in educational, occupational and private activities? 

 What are the strategies based on the above which can be of assistance in encouraging the 

use of IT in educational, occupational and private activities? 

 

The study that employs WHO’s relational definition of handicap, ICF, as a basis shows 

through its analysis that assistive technologies have a great and positive significance for 

dyslexics’ ability to function and to their participation in educational, occupational and 

private activities. Even though the participants have so far been able to cope without 

reading since they have always worked in jobs where reading is not a demand, with the 

technology they gain new opportunities of learning and new competencies which is a 

benefit for themselves and society. The thesis also identifies strategies and initiatives, 

which need to be improved in order to utilise the mentioned competencies in Denmark. 

The thesis identifies as a key factor that computer assisted reading not only serves as 

compensation for lack of reading abilities by adding new knowledge to dyslexics, but 

also that their identity shifts from a feeling of inadequacy to a belief in their own 

abilities and feeling like everybody else. 

Finally, the thesis points to the facts that a personal and official recognition and use of 

this reading strategy and the mentioned competencies is important for an optimised 

participation of dyslexics in the knowledge society. With a focus on equal participation 
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as defined in the UN Handicap Convention the thesis points out that dyslexics both in 

education and occupation should have the possibility of using assistive technology 

everywhere and in any context. 

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  57



Referencer  
Andresen, B. B. (2003a). Forskningsrapporten Læsning for alle 1,  

http://www.emu.dk/gsk/nyheder/profilen/dokumenter/laesning_for_alle1.pdf 

Andresen, B. B. (2003b). Forskningsrapporten Læsning for alle 2, 

http://www.emu.dk/gsk/nyheder/profilen/dokumenter/laesning_for_alle2.pdf    

Arendal, E (2002). Computeren som elevens værktøj – og som undervisningsmiddel. I 

Jansen, M (Red): Specialundervisning i læsning. Kroghs forlag  

Arendal, E & Hansen, K. M. (2003). It rygsæk til ordblinde. Hjælpemiddelinstituttet 

Arendal, E (2006a). IT og læsning. I Boelt, V, Jørgensen, M: Læsning – teori og praksis. 

KvaN 

Arendal, E (2006b). Voksne ordblindes læring ved anvendelse af it-hjælpemidler. 

Opgave fra Master i Specialpædagogik, modul 2 på DPU. Hjælpemiddelinstituttet. 

http://www.hmi.dk/media/-

300023/files/Voksne_ordblindes_lring_med_it_hjlpemidler.doc  

Arendal, E (2006c). Ordblindes muligheder med it-hjælpemidler i vidensamfundet. I 

Kognition og pædagogik nr. 62. 

Arendal, E (2006d). E-bogen – et øjebliksbillede. I tidsskriftet Hit nr. 3. 

Hjælpemiddelinstituttet. 

Arendal, E (2006e). Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed. 

Hjælpemiddelinstituttet.   

Arendal, E m.fl. (2008a). Stor effekt af pc-læsning til voksne i læsevanskeligheder. I 

tidssksriftet Dansk Audiologopædi nr 3. 

Arendal, E m.fl. (2008b). På vej mod et inkluderende læsebegreb. I tiddskriftet Viden 

om læsning nr 3. Nationalt Videnscenter for læsning.  

Arendal, E & Larsen. T (2008c). Formatet mangler. I tidsskriftet Teknologi og Handicap 

nr. 3, Hjælpemiddelinstituttet. 

Bladt, K (2008). It støttet undervisning fremmer ligeværdig deltagelse. I tidsskriftet 

Viden om læsning nr. 3. Nationalt Videnscenter for læsning.  

Björk-Åkesson, E & Granlund, M (2004). Delaktighet. I Gustavsson, A (red): 

Delaktighetens språk. Studentlitteratur 

Bråten, I (2006). Læseforståelse. Læsning i videnssamfundet – teori og praksis. Klim 

Buhl, M m.fl.(2006). Medier og it – læringspotentialer. DPU  

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  58

http://www.emu.dk/gsk/nyheder/profilen/dokumenter/laesning_for_alle1.pdf
http://www.emu.dk/gsk/nyheder/profilen/dokumenter/laesning_for_alle2.pdf
http://www.hmi.dk/media/-300023/files/Voksne_ordblindes_lring_med_it_hjlpemidler.doc
http://www.hmi.dk/media/-300023/files/Voksne_ordblindes_lring_med_it_hjlpemidler.doc


Bundsgaard, J (2008). Søgning er læsning. I tidsskriftet Viden om læsning nr 3. 

Nationalt Videnscenter for læsning.  

Dalby, M et al. (1992). Bogen om læsning III. Munksgaard, DPI,  

DCH (2008). Konvention om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale 

Handicapråd. www.dch.dk  

DVO (2008): Definition af ordblindhed på www.dvo.dk  

Egelund, N (2004). Specialpædagogik – fra gamle mod nye paradigmer. I Egelund, N: 

Specialpædagogisk praksis – indspil og udspil.  DPU  

Elbro, C (2007). Læsevanskeligheder. Gyldendal 

Elbro, C (2008). Læsekrykker eller læseundervisning. I tidsskriftet Dansk 

Audiologopædi nr. 4 

Fog, J (1994). Med samtalen som udgangspunkt. Akademisk forlag. 

Föhrer, U. & Magnusson, E. (2003). Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserande 

hjälpmedel vid läs- og skrivsvårigheter. Studentlitteratur 

Haarder (2007): Svar fra Bertel Haarder vedr. læseprøver af 23. januar 2007 

www.laesepaed.dk 

Haven, D (2004). Projektrapport fra projekt @lfatec. Dansk Videnscenter for 

Ordblindhed og Hjælpemiddelinstituttet http://www.hmi.dk/media/-300027/files/Alfatec-

rapport_20.pdf 

Holst, J (2004). Specialpædagogisk retorik og virkelighed. I Holst, J, Langager, S og 

Tetler, S: Specialpædagogik i en brydningstid. Systime Academic 

Holst, J (2006). Fra patient til medborger. Powerpoint udleveret i undervisning af Jesper 

Holst d. 1/9 2006 

Holmgaard, A (2007), Phd afhandling: Viljen til læsning, DPU, 2007, 

http://www.cvumidtvest.dk/udvikling/pdf/viljen_til_laesning_.pdf  

Horsdal, M (2000). Livets fortællinger – en bog om livshistorier og identitet. Borgen 

Illeris, K (2006). Læring. Roskilde Universitetsforlag  

Jansen, M (2002). Læseundervisning i den almene undervisning og i 

specialundervisningen. I Jansen, Mogens (Red): Specialundervisning i læsning. Kroghs 

forlag  

Järvinen, J (2005). Interview i en interaktionistisk begrebsramme.  I Järvinen, J & Mik-

Meyer, N: Kvalitative metoder – i et interaktionistisk perspektiv. Hans Reitzels Forlag 

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  59

http://www.dch.dk/
http://www.dvo.dk/
http://www.laesepaed.dk/
http://www.cvumidtvest.dk/udvikling/pdf/viljen_til_laesning_.pdf


Kock Clausen, J & Haven, D. (2005). Voksne ordblinde – en antologi. Dansk 

Psykologisk Forlag 

Kruse, E (2007). Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag. Dansk 

Psykologisk Forlag.  

Kvale, 1999. Interview, Hans Reitzels Forlag  

Langager, S (2004). Specialpædagogik efter ”Gutenberg Æraen”. I Holst, J, Langager, S 

og Tetler, S: Specialpædagogik i en brydningstid. Systime Academic 

Lange, L (2005). ICF – den danske vejledning og eksempler fra praksis. 

Marselisborgcentret. www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/PDF-

filer/ICFvejledning.pdf 

McDermott, R.P. (1996). Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes hos børn. I: Cha-

lotte Højholt & Gunnar Witt (red.), Skolelivets socialpsykologi. København: Unge 

Pædagoger.  

NUH (2006). Projekt NILS. Nordisk Informationsprojekt om teknologisk Læse- og 

Skrivestøtte i Arbejdslivet. http://www.hmi.dk/page294.aspx?recordid294=20   

Pilegaard Jensen, T & Holm, A (2000).  SIALS rapporten. AKF, 

www.akf.dk/dk2000/pdf/sials_2.pdf     

Pilegaard Jensen, T (2001). Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet. AKF og 

SID, www.akf.dk/udgivelser/2001/pdf/laesefaerdigheder.pdf/   

Pilegaard Jensen, T (2005) m.fl. The importance of literacy for employment and 

unemploument duration (Working paper). AKF, 

www.akf.dk/udgivelser/workingpaper/2005/pdf/10_2005_literacy_employment.pdf/  

Skidmore, D (1996) Towards an Integrated theoretical framework for research into 

special educational needs. I European Journal of Special Needs Education, Vol. 11, no.l 

Skolestyrelsen 2007. Vejledning vedr. test for elever med funktionsnedsættelser i maj-

juni 2007   http://support.emu.dk/eval-uvm-dk/opgafprovning08/vejledninger/elevfkt-

vejledning.pdf  

Skolestyrelsen 2008. Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens 

afsluttende prøver, af 29. januar 2008 

Schiøler, G & Dahl, T (2003) ICF - International Klassifikation af Funktionsevne, 

Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. Munksgaard 

Tetler, S & Baltzer, K (2003). Aktuelle tendenser i dansk specialpædagogisk forskning 

på børneområdet. I Specialpædagogisk forskning i Norden. Forlaget skolepsykologi nr 2, 

2003 

                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  60

http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/PDF-filer/ICFvejledning.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/PDF-filer/ICFvejledning.pdf
http://www.hmi.dk/page294.aspx?recordid294=20
http://www.akf.dk/dk2000/pdf/sials_2.pdf
http://www.akf.dk/udgivelser/2001/pdf/laesefaerdigheder.pdf/
http://www.akf.dk/udgivelser/workingpaper/2005/pdf/10_2005_literacy_employment.pdf/
http://support.emu.dk/eval-uvm-dk/opgafprovning08/vejledninger/elevfkt-vejledning.pdf
http://support.emu.dk/eval-uvm-dk/opgafprovning08/vejledninger/elevfkt-vejledning.pdf


                 Voksne ordblindes anvendelse af it-hjælpemidler – af Erik Arendal  61

UVM (2005a). Det Nationale Kompetenceregnskab – Resume. UVM, 

http://pub.uvm.dk/2005/NKRresume/ 

UVM (2005b). Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning 

UVM (2005c.) Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne 

UVM (2008). Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU, 

http://pub.uvm.dk/2008/ikviamu/  

Østergaard, A. M. (2008). Inkluderende pædagogik. I Viden om læsning nr 3. Nationalt 

Videnscenter for læsning.  

 

Alle links i referencerne er testet korrekt d. 5. januar 2009.  

 

 

http://pub.uvm.dk/2005/NKRresume/
http://pub.uvm.dk/2008/ikviamu/

	Baggrund og problemstilling
	Problemformulering og afhandlingens intention og disposition
	Specialpædagogiske handicapforståelser
	Læseteoretiske overvejelser 
	Illeris’ læringsteori
	Pc-læsning
	Projektets resultater
	Et supplement
	Formål og metode 
	Informanter og interview
	Interviewdata og forarbejde til analyse
	Portrætter af de tre informanter – 1. analyselag
	Peter Hansen
	Jens Nielsen
	Rasmus Sørensen

	Sammenfatning af 1. analyselag
	Læring og kompetencer – 2. analyselag
	Læringens indholdsdimension
	Læringens drivkraftdimension
	Læringens samspilsdimension

	Sammenfatning af 2. analyselag
	Konklusion af analysen
	Pc- læsning – set i nærværende analyseperspektiv 
	Strategier og anvendelse af it-hjælpemidler for ordblinde
	Læsning – og it-støtte
	Uddannelse, erhverv og privat
	Konventioner og samfundsmæssige forpligtelser

	Anbefalinger
	Digitale tekster
	Undervisning og uddannelse
	Erhverv
	Privat

	Abstract in English
	Referencer 

