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Forord
Projekt Pc-læsning er et samarbejdsprojekt mellem Hjælpemiddelinstituttet og en række institutioner, der vareta-
ger bevilling af og undervisning i it-hjælpemidler til voksne ordblinde i Danmark. Indsamlingen af data i form af 
interview, test, instruktion i it-hjælpemidler m.m. er varetaget at disse institutioner. En stor tak til institutionerne 
og til de fagpersoner, der gennem en længere periode har ydet en stor indsats og derved har gjort dette projekt 
muligt. 

Deltagerne i projektet er voksne ordblinde, som gennem nævnte institutioner og i kraft af forskellig lovgivning 
har fået bevilget it-hjælpemidler og instruktion i brug af disse. En særlig tak skal lyde til deltagerne for deres vel-
villige medvirken med de ekstra test og interviews, dette har indebåret.

Projektledelsen er varetaget af Hjælpemiddelinstituttet i samarbejde med projektets arbejds- og styregruppe, der 
ud over undertegnede, har bestået af Bent Saabye Jensen, LæseTek, Csu-Holbæk, Lillian Skønager og Tove Tobi-
esen, Kommunikationscentret i Esbjerg, samt Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttets forskningsafdeling. 

Behandling og analyse af de kvantitative data er varetaget af Åse Brandt, Bent Saabye Jensen og projektmedar-
bejder Christina Stapelfeldt, og analyse af de kvalitative data er foretaget af undertegnede.

Sidst, men ikke mindst, en tak til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der med økonomisk støtte har prioriteret at sætte fo-
kus på effekten af anvendelse af it-hjælpemidler til voksne ordblinde. 

Nærværende rapport beskriver projektet, dets metode, resultater og perspektiver. Ud over denne rapport findes 
brochuren ”Pc-læsning – Læsning med ny teknologi” – både i trykt og digital udgave til print. Den er letlæselig, 
indeholder billeder og konkrete cases, ligesom den er digitalt tilgængelig for oplæsning med it-støtte. Brochure 
kan ligesom denne rapport og andre informationer om projektet læses på www.hmi.dk/pc-laesning. Her er des-
uden offentliggjort en masterafhandling udarbejdet af undertegnede, hvis resultater indgår i Projekt Pc-læsning.

Erik Arendal 
Projektleder 
Konsulent, master i specialpædagogik

Hjælpemiddelinstituttet, juni 2010 
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1.0 Sammenfatning
Med stadig større anvendelse af computere og anden teknologi, flere digitale tekster på internettet, i uddannelse 
og erhverv mv., er fokus øget på borgerens skriftlige kompetencer. Dermed er de udfordringer, ordblinde og an-
dre i læse- og skrivevanskeligheder har og vil få i fremtiden, blevet større, og der har de seneste år været større 
fokus, bl.a. på den betydning den teknologiske udvikling har. Fremkomsten af ny teknologi giver både udfordrin-
ger og nye muligheder, og der findes i dag programmer og udstyr, som understøtter de skriftlige kompetencer. 
Især for nævnte målgruppe er erfaringerne med anvendelsen gode, og da læseundervisning af svært ordblinde 
har vist sig utilstrækkelig for mange, overvejes det hvordan læsestøttende teknologi kan støtte de skriftlige kom-
petencer for bl.a. denne målgruppe.

Projekt Pc-læsning har – i forlængelse af et tidligere gennemført projekt, der indikerer at læsestøttende teknologi 
har denne effekt, projekt @lfatec – undersøgt hvordan, og i hvilket omfang, it-støtte i form af særlige oplæsnings-
programmer på computer kan være til gavn for ordblinde. Undersøgelsen omfatter voksne ordblinde i såvel ud-
dannelse, erhverv og privatliv. I det følgende sammenfattes projektet. Strukturen i sammenfatningen modsvarer 
rapportens opbygning, hvor alle dele uddybes. Projektrapporten afsluttes desuden med en mere detaljeret diskus-
sion, perspektivering og konklusion af projektets resultater.

1.1 Om projektet
Formålet med Projekt Pc-læsning er at undersøge om, og i så fald hvordan, læsestøttende teknologi kan kompen-
sere for ordblindes utilstrækkelige læsefærdigheder. I projektet anvendes begrebet pc-læsning, når deltageren 
både ser teksten og samtidig lytter til en computeroplæsning af den med syntetisk tale.

Projektet startede i 2006 i samarbejde med de tidligere amter og blev afsluttet 31. december 2009. Projektets del-
tagere var voksne ordblinde, der fik bevilget og blev instrueret i brug af læsetøttende it-udstyr af de institutioner, 
der varetog dette. Deltagerne repræsenterer bevilling og anvendelse både på arbejdsmarkedet (Lov om Aktiv Be-
skæftigelsesindsats), mod personlige behov i hverdagen (Lov om Social Service) samt studier og uddannelse ( SPS/
Specialpædagogiske støtte under Statens Uddannelsesstøtte). 

Projektet faldt i en række faser efter, at deltagerne på baggrund af en udredning på en amtslig institution fik be-
vilget et it-hjælpemiddel. Deltagernes læsefærdighed med hensyn til korte tekster blev testet med en test (Funk-
tionel SkærmlæseTest, FST), som blev udviklet til projektet. Testen blev afviklet på en skærm og kunne løses med 
eller uden læsestøttende it. Karakteren af deltagernes læsevanskeligheder blev endvidere afdækket ved særligt 
udvalgte test af de af deltagernes basale sproglige forudsætning, som var nært relaterede til læsning. Herudover 
blev der foretaget et startinterview om deltagernes baggrund og deres egen opfattelse af, hvilken betydning de-
res læseproblemer havde for hverdagens aktiviteter og deltagelse.

Efter instruktion i brug af it-støtten blev læsetesten gentaget, men denne gang med mulighed for samtidig com-
puteroplæsning af teksten (pc-læsning). Efter yderligere et år blev testen med computeroplæsning gentaget igen, 
samtidig med at et opfølgningsinterview skulle belyse deltagerens egen vurdering af værdien af it-støtte i det 
forløbne år. Tre deltagere, der ved starttesten viste sig helt uden læsefærdigheder, blev udvalgt til et særligt inter-
view, der skulle give en dybere forståelse af deres anvendelse og vurdering af it-støtten i deres liv og hverdag.

1.2 Resultater 

Den kompensatoriske effekt ved pc-læsning

Når ordblinde får oplæst kortere tekster af en computerstemme, får de som pc-læsere umiddelbart adgang til tek-
stens indhold og forstår det læste. Projektet viser, at den kompensatoriske effekt er markant, og at det kun kræ-
ver kort instruktion og tilvænning. Der er dog variationer i effekten, og det er især hos de meget svært ordblinde, 
undersøgelsen viser den største effekt i forhold til kortere tekster, som måltes med testen FST. Som det fremgår 
senere, viser interviewundersøgelsen imidlertid, at deltagere med relativt gode læsefærdigheder har stor gavn af 
oplæsningen i forhold til længere og mere komplekse tekster. Kompensationen er umiddelbar, og ændres ikke ef-
ter deltageren har brugt it-støtten gennem et år. 

Den kompensatoriske effekt blev sammenholdt med variationen i deltagernes basale og sproglige forudsætninger 
som var nært relateret til læsning. Undersøgelsen søgte således at identificere enkelte faktorer, der kan forudsige 
sandsynligheden for god effekt at læsestøttende it-udstyr. Den eneste prædiktor, der viste sig, var en lav score ved 
starttesten. Altså at den umiddelbare kompensationsværdi ved oplæsning er størst for deltagere, der har ringe 
konventionelle læsefærdigheder.
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Opfølgningsinterview
Et-års-opfølgningsinterviewet viser, at alle deltagerne oplever stor gavn af it-støtten. Det gælder således både 
gruppen af svært ordblinde, der i projektet overvejende bestod af ufaglærte, og den gruppe, der som udgangs-
punkt havde bedre læse- og skrivefærdigheder. Heriblandt var en del studerende. 

Med it-støtte og som pc-læsere læser et stort flertal af deltagerne mere, og de læser sværere tekster. Samtidig for-
står de teksterne bedre. De har mindre brug for andres hjælp, og de får mere lyst til at læse. Et stort flertal (88%) 
fik ved projektstart andre til at læse op for sig, mens et tilsvarende antal (85%) har mindre brug for denne hjælp, 
når de får it-støtte. Især de svært ordblinde fremhæver uafhængigheden af andre som væsentlig.

For de studerende, som har et relativt stort og fagligt læsebehov, betyder it-støtten øgede muligheder for tileg-
nelse af det faglige stof. Det at være forberedt til timerne samt en større faglig fordybelse og forståelse af tekster-
ne nævnes af flere som vigtige faktorer. Et stort flertal mener, at de lettere har kunnet overkomme læsemæng-
den, og at de har fået en bedre eksamen med anvendelse af it-støtte. 81% mener, at det har haft stor betydning 
for gennemførelsen af deres uddannelse. 

I forbindelse med arbejde bruges it-støtte ikke af mange deltagere. Men de, der anvender det, har gavn af det, 
og oplever ikke store problemer med anvendelsen i deres arbejde. De svært ordblinde har ofte valgt job med få 
skriftsproglige krav, og de anvender ikke it-støtten meget på jobbet. Flere tager dog arbejdsrelevant materiale 
med hjem til indskanning og læsning i fritiden. Hos den bedre læsende del af deltagerne, hvoraf en del er stude-
rende, bruges it-støtten heller ikke i forbindelse med studie- og bijob. 

Selvom projektet primært omhandler læsning/pc-læsning, spurgte vi også til værdien for deltagernes skrivning. 
Ved skrivning består it-støtten ikke kun af den syntetiske tale med oplæsning af ord og egne frembragte tekster, 
men også af de såkaldte ordforslagsprogrammer, der er en del af det bevilgede udstyr. Også til skrivning er it-støt-
ten en stor hjælp. Et stort flertal siger således, at de nu skriver mere, laver færre fejl, og at de har brug for mindre 
hjælp fra andre til skrivningen. Med hensyn til teksternes indhold ser deltagerne også en klar fordel i udstyret, 
idet de nu bruger et større ordforråd og vælger de ord, der passer bedst. Motivationen for skrivning er højnet, og 
et stort flertal har fået mere lyst til at skrive.

På det personlige plan har it-støtten også haft stor betydning. For et overvejende flertal har anvendelsen af it-
støtten bl.a. betydet øget selvtillid, øget følelse af selvstændighed samt en større åbenhed om deres læsevanske-
ligheder. De fleste deltagere har fået mere mod på nye udfordringer og tror i øget grad på, at de kan erhverve sig 
den uddannelse og opnå det erhverv, de ønsker sig.

Det er dog ikke altid muligt at anvende it-støtten optimalt. Således beskriver flere problemer med at skaffe digi-
tale tekster, idet de enten ikke fik dem stillet til rådighed, eller fordi der var problemer med indskanning. I forhold 
til erhverv fandt flere det besværligt at anvende udstyret i fx produktionsvirksomheder, og deres it-udstyr kunne 
ikke umiddelbart anvendes på arbejdspladsen. 

Dybdeinterview
De tre deltagere, der deltog i dybdeinterviewet, var svært ordblinde og helt uden læsekompetence. De var alle tre 
ufaglærte mænd i arbejde, og de havde et job, der krævede meget lidt læsning og skrivning. De brugte ikke it-
støtten i jobbet, men indskannede og læste arbejdsrelevante maskinmanualer m.m. i fritiden. 

Hvor de før havde undgået faglig efteruddannelse, havde de med it-støtten nu deltaget i sikkerheds- og faglige 
kurser. Det havde været en udfordring selv at indskanne skriftligt materiale på kurserne, og de ville foretrække 
digitale materialer udleveret eller tilgængeligt på skolen. Med it-støtten mener de at kunne håndtere også mere 
skriftligt krævende job, og de er ikke længere nervøse for ledighed, nye udfordringer eller jobskifte.

Det væsentligste for dem var imidlertid, at de nu kunne klare sig selv. De havde tidligere været afhængige af fa-
milies, venners, kollegers, bankpersonales og andet personales oplæsning. Nu følte de en stor tilfredsstillelse ved 
af være uafhængige af andres oplæsning. De pc-læste ved af indskanne breve mv., men foretrak at anvende it-
støtten sammen med e-mail og internet. Alle tre vurderede, at deres livspotentiale var positivt ændret, og modet 
og lysten til mere efteruddannelse og nye jobmæssige udfordringer var øget. Privat følte de en større trivsel, samt 
lyst og mulighed for større involvering i det nære miljø som fx børnenes skolegang eller organisatorisk arbejde. 
Gennem tre portrætbeskrivelser og en analyse i en helhedsorienteret læringsforståelse, beskrives både deres livs-
situation før og efter de fik udstyret, og hvordan it-støtten påvirker deres hverdag.
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1.3 Diskussion, perspektivering og konklusion
Undersøgelsen dokumenterer en ganske betydelig kompensatorisk effekt – især i forhold til de ringeste læsere.

FST-testen afdækkede deltagernes læsning af kortere sammenhængende tekster. En del af deltagerne, som læste 
på mellemlange eller videregående uddannelser oplevede imidlertid ikke problemer i forhold til disse tekster, 
men havde behov for kompensation i forhold til læsemængden og de komplekse tekster, som indgik i studiet. 
Disse studerende vurderer, at den læsestøttende teknologi er af stor værdi i deres studier. Oplæsningen giver de 
studerende større mulighed for at tilegne sig det faglige indhold, og de vurderer, at det har betydet meget for 
fuldførelsen af deres uddannelse. Det er dog væsentligt at påpege, at støtte til skrivning ligeledes er stor for de 
studerende, hvilket en del studerende forventede allerede i startinterviewet. I forhold til SU-styrelsens bevillinger 
af it-støtte til ordblinde studerende underbygger projektet således denne indsats. Det må dog konstateres, at 
adgangen til digitale bøger og materialer ikke altid er optimal på uddannelsesinstitutionerne, og at der er proble-
mer med indskanning af tekster.

Vi forventede at finde prædiktorer for god effekt af it-støtten med hensyn til deltagernes basale og sproglige 
forudsætninger relateret til læsning. Den eneste, men til gengæld markante prædiktor viste sig dog at være del-
tagernes konventionelle læsefærdigheder. Jo ringere læsefærdighed, jo større umiddelbar kompensatorisk værdi 
har oplæsningen.

For de fleste deltageres vedkommende viste undersøgelsen en sammenhæng mellem kompensationsgraden ved 
læsning af forskellige teksttyper som fx sammenhængende tekster og dokumenter som fx køreplaner. For et min-
dre antal deltagere var dette imidlertid ikke tilfældet.

I forhold til anvendelse af it-støtte i erhverv, havde vi forventet en større anvendelse, end tilfældet var. Dette kan 
dels skyldes, at kun 25% af deltagerne havde fået bevilget deres udstyr via Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, og 
at bevillingen dermed var rettet mod arbejde. Selvom flere havde stor gavn af it-støtten, viser det sig dog også, at 
det bevilgede udstyr ikke altid kan bruges optimalt på virksomheden og i forbindelse med arbejdet. Dels funge-
rer det ikke sammen med virksomhedens øvrige teknologi, og dels kan indskanning være problematisk, samtidig 
med at der ikke stilles digitale tekster til rådighed. Selvom flere mente, at deres jobsituation var forbedret, må det 
overvejes, hvordan udnyttelsen af udstyret kan optimeres, idet potentialet med it-støtte ifølge rapportens øvrige 
resultater er væsentligt større.

På det personlige plan havde et stort flertal stor nytte af it-udstyret. Øget selvstændighed, øget selvtillid samt tro 
på bedre uddannelse og ønsket erhvervsvalg var kendetegnende. Dette bekræftes både for hele gruppen i inter-
viewdelen og underbygges i de tre svært ordblinde deltageres fortællinger. Udover at kompensere for læsevan-
skeligheder, og at deltagerens skriftlige kompetencer øges, giver it-udstyret således forbedret livskvalitet. It-støtte 
må derfor ses som mere end blot kompensation for utilstrækkelige læsefærdigheder, eller en form for ’læsekryk-
ke’ for ordblinde. Pc-læsning og skrivning med it-støtte må derimod med dagens teknologi betragtes som en ny 
kulturteknik, hvor både de skriftlige og personlige kompetencer øges for ordblinde.

På baggrund af undersøgelsens resultater må det være påkrævet at revurdere indsatsmulighederne for især den 
svagest læsende del af den voksne befolkning. I hvor høj grad kompenserende teknologier skal supplere eller er-
statte en undervisningsindsats, og hvordan de to former for læseinitiativer kan understøtte hinanden, er et oplagt 
felt for fremtidige undersøgelser.

På baggrund af Projekt Pc-læsnings resultater vil udredninger med henblik på bevillig af hjælpemidler kunne for-
enkles, idet undersøgelsen alene peger på konventionelle læsefærdigheder som eneste stærke prædiktor for den 
kompensatoriske effekt. 

I forlængelse af ovenstående resultater og perspektiver, må projektet konkludere flere ting. For det første har 
læse- og skrivestøttende teknologi en stor værdi for en bred gruppe af ordblinde i såvel uddannelse, arbejde og 
privatliv. Både i forhold til at øge ordblindes skriftsproglige kompetencer, når de med en teknologisk kulturteknik 
anvender it-støtte, og i forhold til ordblindes personlige og mere brede udfoldelsesmuligheder og deltagelse i 
samfundet. For det andet må det konstateres, at potentialet for anvendelsen af it-støtte slet ikke er udnyttet op-
timalt endnu. Især på erhvervsområdet vil en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder kunne blive til stor 
gavn for såvel den enkelte ordblinde, virksomheden og samfundet generelt.

Som en konsekvens heraf peger projektet derfor på tre indsatsområder eller temaer, der vil kunne understøtte de 
potentialer, undersøgelsen viser: 

Udbredt anvendelse af it-støtte
Generel installation af software i form at læse- og skrivestøttende programmer på de computere og maskiner, der 
anvendes i såvel uddannelse som på arbejdspladserne. Dette vil give ordblinde umiddelbar mulighed for såvel op-
læsning af skriftligt materiale på computerne og støtte til stavning og skrivning. 



8

Udbredt anvendelse af digitale tekster
Næsten alt skriftligt materiale er i sit udgangspunkt fremstillet digitalt, og det bør bibeholdes og stilles til rådig-
hed i digital form. Såvel gennem de kommercielle markedskræfter som gennem politiske indsatser bør det frem-
mes, at digitale bøger, uddannelsesmaterialer og andre skriftlige materialer i såvel uddannelse som erhverv gøres 
tilgængelige.

Et holdningsskifte til læsning og skrivning
Læsning og skrivning er ikke et mål i sig selv, men derimod et middel til skriftlig kommunikation. Kulturteknikker-
ne læsning og skrivning er stærkt bundet til trykte medier, hvorfor en bevidst indsats for at fremme et holdnings- 
og fokusskifte er helt afgørende, så anvendelse af it-støtte ligestilles med traditionel læsning og skrivning.

Med et fokus på læring og tilegnelse af viden og kompetencer bør såvel erhvervsfaglige uddannelser, andre kom-
petencegivende uddannelser samt FVU- og ordblindeundervisning inddrage de teknologiske muligheder optimalt. 

I arbejdsmæssig sammenhæng kunne et fokus på virksomheden selv og dens skriftlige kommunikation være rele-
vant. Gennem pc-læsning og en øget brug af ovennævnte it-støtte, teknologiske platforme og digitale tekster vil 
en ressourcemæssig optimering være relativ enkel at gennemføre i mange virksomheder. 

Afslutningsvis peges på to perspektiver:

For det første er Danmark i august 2009 tiltrådt FN’s handicapkonvention, hvor fokus i højere grad flyttes mod til-
gængelighed og ligeværdig deltagelse – på trods af handicap som fx ordblindhed. Projekt Pc-læsning peger på en 
meget enkel, effektiv og relativ billig måde at understøtte konventionens intentioner i forhold til ordblinde.

For det andet kan projektets resultater være relevante for en langt større gruppe af borgere. Det gælder primært 
personer med en mindre grad af læse- og skrivevanskeligheder, men også borgere helt uden disse vanskeligheder 
kan erfaringsmæssigt have gavn af denne nye teknologi. Det gælder fx til læsning og skrivning af fremmedsprog 
og som et supplement til øvrige programmer – fx stave- og grammatikkontroller. Ligeledes kan alle borgere vælge 
at få en tekst oplæst med syntetisk tale fra computeren fx under bilkørsel, eller man kan via oplæsningsprogram-
met konvertere teksten til en lydfil (mp3) og lytte til den under løbeturen. Den teknologiske udvikling betyder, 
at det, der i projektet kaldes særlig it-støtte, om ganske få år vil være almindelig og udbredt teknologi. Hvis alle 
anvender teknologien, er kulturteknikken ændret og accepteret, og med denne accept må stigmatiseringen af 
ordblindes anvendelse af teknologien formodes at forsvinde. 
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2.0 Indledning
I indledningen beskrives først den baggrund og problemstilling, der ligger bag Projekt Pc-læsning. Herefter beskri-
ves projektets begreber og termer – herunder projektets læsebegreb og forståelse af ordblindhed.

2.1 Baggrund og problemstilling
I både den offentlige og den pædagogiske debat, har der gennem de seneste år været stadig øget fokus på for-
holdet mellem danskernes læsefærdigheder og de læsekrav, vi danskere møder i arbejdslivet, i uddannelsessyste-
met og i vores private liv. En lang række nationale og internationale undersøgelser har beskæftiget sig med for-
skellige temaer inden for dette felt (Elbro, Møller, Nielsen 1991; Pilegaard Jensen, Holm, 2000a). Undersøgelserne 
har taget udgangspunkt i samme baggrundsforståelse og beskrevet en udvikling, hvor afstanden mellem befolk-
ningens læsefærdigheder og de læsekrav, som befolkningen stilles overfor, til stadighed øges. Blandt årsagerne til 
udviklingen ses ændringer i uddannelseskrav og strukturer på arbejdsmarkedet, der er forårsaget af den teknolo-
giske og især den informationsteknologiske udvikling (ibid). 

Sammenfattende indikerer undersøgelserne, at der findes en relativ stor gruppe voksne med utilstrækkelige læse-
færdigheder (Arnbak, Borstrøm 2004). Samtidig er det påvist, at gode læsefærdigheder er en af vejene til succes 
på arbejdsmarkedet (Pilegaard, Andersen, Halgreen 2001). Det kan derfor forventes, at en stor gruppe er i risiko 
for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet, da de er uden mulighed for at deltage fuldgyldigt og bidrage med 
deres personlige og faglige ressourcer og kompetencer udelukkende på grund af utilstrækkelige læsefærdighe-
der. Fra politisk side har indsatsen over for denne problemstilling været at iværksætte undervisningstilbud til både 
ordblinde og voksne med utilstrækkelig læsning. Undervisningstilbuddene, fra før loven om forberedende under-
visning for voksne trådte i kraft i 2001, er blevet evalueret. Undersøgelsen viste kun små fremgange i de voksnes 
skriftsproglige udbytte af læseundervisning (Pilegaard Jensen 2000b). Når indsatsen over for personer i læsevan-
skeligheder alligevel udelukkende har bestået af læseundervisningsrelaterede initiativer, må forklaringen være, at 
der tidligere ikke har eksisteret alternativer. Det gør der imidlertid i dag. Nu er der læsestøttende teknologier til 
rådighed, som giver læseren mulighed for som pc-læser at anvende oplæsningsprogrammer med syntetiske tale. 

Sideløbende med den teknologiske udvikling har de overordnede politiske perspektiver ændret sig. Begreber som 
et rummeligt arbejdsmarked, uddannelse til alle og inklusion har været anvendt gennem en årrække, og senest 
er disse indarbejdet i FN’s handicapkonvention, som trådte i kraft i Danmark 23. august 20091. I denne er et af 
hovedtemaerne en forståelse af handicapbegrebet som et samspil mellem individ og omgivelser. Ansvaret for 
problemstillingen påhviler således ikke længere kun den enkelte borger, men deles i stedet med omgivelserne. 
I forhold til ordblinde er det således ikke kun den ordblindes personlige ansvar at lære sig at læse for at kunne 
deltage på lige fod i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i det personlige liv; det er i lige så høj grad et 
anliggende for det omgivende samfund. I konventionen præciseres omgivelsernes ansvar for at gøre både arbejds-
marked og uddannelse tilgængelig, så også ordblinde kan deltage på lige vilkår på trods af deres læsevanskelig-
heder. Dette kan forsøges ved at tilrettelægge såvel arbejde og uddannelse, så ordblinde kan deltage på trods af 
ikke at kunne læse og skrive i traditionel forstand.

2.2 Projekt Pc-læsning
Der findes ikke på nuværende tidspunkt hverken nationale eller internationale storskala-undersøgelser, som bely-
ser denne problemstilling. Ulla Föhrer og Eva Magnusson konkluderer på baggrund af tre undersøgelser (Elkind, 
Cohen & Murray, 1993, Higgins & Zvi, 1995 og Montali & Lewandowski, 1996), at talesyntese som læsestøtte kan 
være et effektivt kompensatorisk hjælpemiddel for mange elever med ordafkodningsproblemer. Pilotprojektet 
@lfatec viste, at deltagerne blev ganske betydeligt kompenseret for deres manglende læsefærdigheder (Haven 
2003). På baggrund af @lfatec-projektet blev det besluttet at gennemføre et storskalaprojekt – det nærværende 
Projekt Pc-læsning. Det påbegyndtes i 2005 med det formål at skaffe dokumenteret viden om, i hvor høj grad, og 
på hvilke områder, oplæsningsprogrammer med syntetisk tale kompenserer voksne i skriftsproglige vanskelighe-
der i forhold til deres situation på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet og i deres personlige liv. Projektet er en-
deligt afsluttet i december 2009, og denne rapport beskriver projekts samlede resultater.

2.3 Projektets begreber og termer

2.3.1 Læsning og pc-læsning
Læsning defineres som en proces, der består i at genskabe et forestillingsindhold på basis af en identifikation af 
ordene i en tekst og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden (Elbro 2006). I processen indgår to delprocesser, 
nemlig en afkodnings- og en sprogforståelsesproces. Parallelt med denne forståelse beskrives læsevanskeligheder 

1	 	http://www.clh.dk/index.php?id=1273	
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som vanskeligheder i læseudviklingen, især afkodningsvanskeligheder (dysleksi eller ordblindhed) og vanskelighe-
der med sprogforståelsen i læsning (ibid). 

I læseprocessen anvender læseren forskellige afkodningsstrategier. I den traditionelle forståelse af læsebegrebet 
er grundlaget for disse strategier en visuel afkodning. I denne rapport betegnes denne forståelse af læseprocessen 
som konventionel læsning.

Ny teknologi giver imidlertid læseren mulighed for at støtte den visuelle afkodning i større eller mindre omfang 
ved hjælp af auditive input. Processen benævnes i dette projekt som pc-læsning. I projektet beskrives, defineres 
og forstås denne proces som en læseproces, idet det forestillingsindhold, læseren er i færd med at genskabe, er 
bundet til teksten. 

Projektet anvender i sin titel og i sin helhed begrebet pc-læsning og definerer begrebet i forhold til opfattelsen af 
konventionel læsning således:

• Tilgangen til konventionel læsning er alene en visuel identifikation af tekstens ord ud fra viden om fonologiske 
og ortografiske repræsentationer. På baggrund af identifikationen af tekstens ord og læserens kendskab til tek-
stens begrebsverden genskabes tekstens indhold.

• Ved pc-læsning suppleres den visuelle tilgang til ordidentifikation i større eller mindre grad af auditive inputs, 
idet pc-læseren ser på teksten på computerskærmen og samtidig hører teksten oplæst af computeren. På bag-
grund af denne identifikation af ordene og pc-læserens kendskab til tekstens begrebsverden genskabes tekstens 
indhold.

Set i et inkluderende perspektiv gøres mennesker uden visuelle afkodningsfærdigheder hermed til læsere, og de 
får dermed anerkendt adgang til den interaktion med tekster, som er væsentlig både for at opnå information, vi-
den og oplevelser og dermed mulighed for deltagelse i samfundslivet (Saabye Jensen, Arendal, Holmgaard 2008).

2.3.2 Ordblindhed
Projektet anvender en lægmandsforståelse af begrebet ordblindhed som udtryk for personer i læsevanskeligheder 
af større eller mindre omfang, og altså ikke ud fra en definition af dysleksibegrebet som det fx kendes fra Dansk 
Videnscenter for Ordblindheds hjemmeside2. En stor del af deltagerne vil imidlertid være omfattet af denne defi-
nition.

Ud fra et samfundsøkonomisk og socialpsykologisk synspunkt er det interessant at undersøge, om det inklude-
rende læsebegreb gennem anvendelsen af informationsteknologi i læseprocessen – som supplement eller alter-
nativ til læseundervisning – kan forbedre voksnes læsefærdigheder, så de opnår et funktionelt læseniveau ved at 
anvende pc-læsning frem for konventionel læsning. Ligeledes vil det være vigtigt at få viden om, hvorvidt det kan 
bidrage til øget deltagelse i samfundet, fx på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

2.3.3 Udstyr og programmer
Pc-læsning foregår konkret ved en computer, hvorpå der er installeret et kombineret oplæsnings- og ordforslags-
program3. Enhver tekst kan oplæses af oplæsningsprogrammet med en syntetisk stemme, idet den oplæste tekst 
samtidig markeres visuelt. Ordforslagsprogrammet, der anvendes ved skrivning, foreslår ord i en særlig ramme 
under skrivningen. Deltagerne i projektet har alle fået bevilget en bærbar computer, programmer af ovennævnte 
type samt eventuelt andet udstyr som skanner, skannerpen og OCR4/tekstgenkendelsesprogram.

2	 	http://www.dvo.dk/index.php?id=401	
3	 	Fx	Vital	og	ViseOrd	fra	firmaet	Scandis	eller	CD-ORD	fra	firmaet	Mikroværkstedet
4	 	Optical	Character	Recognition	-	tekstgenkendelse



11

3.0 Undersøgelsens formål
Med de stigende krav til læsning i samfundet, de ændrede politiske målsætninger og de øgede teknologiske mu-
ligheder, var undersøgelsens overordnede formål:

• At undersøge i hvilket omfang it-hjælpemidler kan kompensere for utilstrækkelige læsefærdigheder.

• At identificere eventuelle sammenhænge mellem læsevanskelighedernes fremtrædelsesform og hjælpemidlets 
kompensationsgrad.

• At vurdere kompensationsgraden i forhold til forskellige teksttyper.

• At undersøge udviklingen i kursisternes pc-læsekompetence efter anvendelse af it-hjælpemidler i et år.

• At undersøge i hvilken grad ordblindes personlige og sociale kompetencer styrkes ved anvendelse af it-hjælpe-
midler.

• At dokumentere og formidle effekten og værdien af it-hjælpemidler.

• Formidling af projektet og dets resultater
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4.0 Projektets forløb
Projektet forløb tidsmæssigt i seks faser, som beskrives nedenfor i tekst og i figur 1. 

Projektets første fase var forberedende og bestod i udvikling og udvælgelse af undersøgelsesmateriale samt in-
struktion af de undervisere, der skulle udvælge, teste, interviewe og instruere projektdeltagerne. 

Projektets anden fase bestod i rekruttering af projektdeltagerne med efterfølgende testning af basale og sprog-
lige forudsætninger (BSF) og funktionel læsning på en computerskærm (Funktionel SkærmlæseTest – FST) uden 
læsestøttende it-udstyr, som afdækkede deltagerens konventionelle funktionelle læsning. Herudover blev der 
gennemført et struktureret interview om projektdeltagernes baggrund og deres oplevede læseproblemer i forbin-
delse med arbejde, udannelse og hverdagsaktiviteter (startinterview). Test og interviews blev foretaget ved base-
line, dvs. før projektdeltagerne fik deres læsestøttende it-udstyr. Det kaldes også tidspunkt 1 (T1).

I den tredje fase fik projektdeltagerne instruktion i brug af udstyret, hvilket tidsmæssigt varierede fra et par uger 
til flere måneder alt efter de enkelte institutioners sædvanlige procedurer. Instruktionen havde sit fokus på an-
vendelsen af it-hjælpemidlerne, og bestod således ikke i større omfang af en særlig læse-, stave eller skriveunder-
visning. Efter afsluttet instruktion udfyldte underviseren en tjekliste for at sikre, at deltageren havde gennemført 
dette forløb og derved besad de nødvendige tekniske og computermæssige forudsætninger for at anvende det 
bevilgede udstyr (Bilag 1). Fasen afsluttedes med en FST med brug af læsestøttende it-udstyr, hvor deltagerne fik 
teksten oplæst af computeren som støtte for læsningen. Testen viste således deltagernes færdigheder som pc-
læsere. Dette tidspunkt kaldes tidspunkt 2 (T2)

Fjerde fase: Projektdeltagerne anvendte deres udstyr i hverdagen – i erhverv, under uddannelse og i privatlivet i 
ca. et år. Omfanget af anvendelsen var individuelt og afhang af den enkelte deltagers uddannelsesmæssige eller 
jobmæssige situation. Herefter blev der igen foretaget en FST med brug af det læsestøttende it-udstyr, som skulle 
registrere en evt. langtidseffekt på et tidspunkt, hvor deltagerne måtte betegnes som erfarne brugere af udsty-
ret. Desuden blev der foretaget et struktureret opfølgningsinterview, der skulle belyse projektdeltagernes egen 
vurdering af værdien af det læsestøttende it-udstyr, deres oplevelse af læseproblemer i forbindelse med arbejde, 
udannelse og hverdagsaktiviteter, samt deres vurdering af evt. problemer med at bruge udstyret. Dette tidspunkt 
i projektet kaldes tidspunkt 3 (T3).

I projektets femte fase blev der ud over det oprindeligt planlagte projektforløb tilføjet dybdeinterview. Disse skul-
le vise og tydeliggøre effekten af brug af læsestøttende it-udstyr hos tre af de deltagere, der ved T1 var helt uden 
konventionelle læsefærdigheder. Denne del blev foretaget som del af en masterafhandling forfattet af projektets 
leder, Erik Arendal (Arendal, 2010) 

Projektets sjette og sidste fase bestod af analyse af og bearbejdning af data samt rapportering.

Figur	1.	Projektets	fase	2,	3	og	4
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5.0 Inklusion af projektdeltagere
Alle de daværende amter blev inviteret til at deltage i projektet. Ved projektets start havde 11 amter givet tilsagn 
om medvirken. De deltog alle via amtslige institutioner med et varierende antal kursister ved baseline (T1). Køben-
havns Kommune meldte sig dog ud i starten af projektforløbet, mens Sønderjyllands Amt kom til efterfølgende.

Kriterierne for inklusion i projektet var, at deltagerne skulle have afsluttet deres grundskole, og at de havde fået 
eller var på vej til at få bevilget læsestøttende it-udstyr som personligt hjælpemiddel eller som kompensation for 
utilstrækkelige skriftsproglige færdigheder i et uddannelsesforløb eller på arbejdspladsen. Bevillingen til udstyret 
var baseret på den gældende lovgivning i forskellige sektorer: 

På arbejdsmarkedet kan hjælpemidler bevilges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Her indgår muligheden 
for at fastholde arbejdstageren på arbejdspladsen som en væsentlig betingelse for en bevilling. 

Lov om Social Service, som sigter mod personlige behov i hverdagen, betinger at handicappet kan betegnes som 
varigt. 

Bevillinger til studerende på de videregående uddannelser reguleres af lovgivningen om specialpædagogisk støtte 
på SU-området og kræver dokumentation for ordblindhed.

Projektdeltagerne blev løbende inkluderet i projektet uanset hvilken lovgivning, der blev taget i anvendelse. En 
forudsætning for inklusion i projektet var desuden gennemførelse af et instruktionsforløb for anvendelsen af læ-
sestøttende it-udstyr, der som minimum indeholdt elementer, som var beskrevet i oversigten udarbejdet i tilknyt-
ning til projektet (Bilag 1). 

Antallet af deltagere blev tilpasset kapaciteten på den institution, der skulle udføre projektets test og interviews, 
således at hver institution ved projektets start angav, hvor mange deltagere de hver især forventede at kunne in-
kludere.

Der indgik 121 deltagere ved T1 (baseline), 89 ved T2 (74%), og 64 ved T3 (53%). 

Antallet af deltagere, der indgik ved henholdsvis T2 og T3, er ved de enkelte resultater beskrevet som henholdsvis 
n=89 eller n=64. 

Som det fremgår, var der i løbet af projektet frafald af projektdeltagere. Hovedårsagen hos projektdeltagerne var 
manglende tid eller lyst til at deltage i testene, og nogle få havde ikke fået bevilget udstyret. Andre var stoppet 
med undervisningsforløbene eller havde af andre årsager ikke kontakt til de deltagende institutioner. Frafaldet i 
forhold til bevilgende myndighed ses i frafaldsanalysen bilag 2. Ud over disse årsager skyldtes en del af frafaldet 
også strukturelle forhold, bl.a. ændringer på institutionerne pga. strukturreformen, lærerforflyttelser og mang-
lende ressourcer til test og undervisning. Der viste sig fra starten og i løbet af projektet at være relativ stor forskel 
i antallet af deltagere fra de forskellige amter. Samlet betød det, at de deltagere, der deltog ved T2 og T3, for-
delte sig over det meste af landet, men med store variationer i antal og amtslig tilhørsforhold. Det største antal 
deltagere kom således fra Ribe amt, efterfulgt af Vestsjællands, Århus og Sønderjyllands amter. Fordelingen ved 
T1, T2 og T3 ses i tabel 1.

Det blev undersøgt, om de, der faldt fra, var sammenlignelige med den gruppe, som gennemførte hele undersø-
gelsen. Det viste sig, at der var forskel med hensyn til fire faktorer: Der var flere kvinder i frafaldsgruppen, og der 
var flere med et højt FST udgangspunkt (≥26) (se om FST-score senere), flere var diagnosticeret som ordblinde, og 
gruppen havde lavere self-efficacy (troen på evnen til at overkomme problemer). For flere detaljer, se Bilag 2, Fra-
faldsanalyse.
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Tabel 1. Antal projektdeltagere fra de enkelte amter ved baseline (T1), efter instruktion i brug af læsestøttende 
it-udstyr (T2) og et år herefter (T3).

Amt (før strukturreformen) Antal deltagere

T1 T2 T3

Nordjylland 6 5 3

Århus 17 10 7

Vejle 8 6 1

Ribe 25 24 22

Fyn 3 1 0

Sønderjylland 12 8 7

Vestsjælland 23 16 11

Roskilde 7 5 4

Københavns amt 8 7 5

Storstrøm 7 3 1

Bornholm 5 4 3

Ialt n=121 n=89 n=64
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6.0 Projektets test og interviews
Forud for undersøgelsen blev der dels sammensat et testbatteri bestående af ti test til afdækning af de basale og 
sproglige forudsætninger, som var nært relateret til læsning (BSF). Så vidt muligt blev der anvendt eksisterende 
materiale, der var testet med hensyn til reliabilitet og validitet. Ni af de valgte test var eksisterende og kendt 
materiale. Derudover blev der udviklet og anvendt en særlig lytteforståelsestest. Til afdækning af deltagernes 
funktionelle læsning – både med og uden brug af læsestøttende it-udstyr – blev en ny og skærmbaseret læsetest 
udviklet (FST, Funktionel SkærmlæseTest). Herudover udvikledes strukturerede interviewskemaer samt en inter-
viewguide til brug for dybdeinterviewene. 

6.1 Basale og sproglige forudsætninger – BSF
Læsevanskeligheder kan have forskellige fremtrædelsesformer, som til dels kan beskrives ved afdækning af de 
af læsernes basale og sproglige forudsætninger, som var nært relateret til læsning. Det var projektets formål, at 
undersøge i hvilket omfang læsestøttende teknologi kan kompensere for utilstrækkelige læsefærdigheder, men 
samtidig om en variation i karakteren af læsevanskeligheder har indflydelse på omfanget af den kompensatoriske 
effekt. Til dette formål blev der sammensat er batteri bestående af ti test.

Der indgik tre elementer i kriterierne for udvælgelsen af disse test. For det første skulle de anvendte test beskrive 
kerneområderne hukommelse, sprog og afkodning. For det andet skulle de anvendte test være almindelig kendte 
og anvendte på de institutioner, som ville påtage sig at indgå i indsamlingen af datamaterialet. For det tredje 
måtte det samlede tidsforbrug til testningen i forbindelse med projektet ikke væsentligt udvide den tid, institutio-
nerne sædvanlig vis anvendte til afdækning af bevillingssagerne.

I testbatteriet BSF indgik følgende 10 kernetest:

6.1.1 Hukommelse

Test 1 til 3.

Helleruptesten – Vejledende læse- og retstavningsundersøgelse 

Forfatter: Kristin Illeborg og Angelika Nissen, Tale- og høreinstituttet i Hellerup

Forlag: Kan købes via VUC-Vestegnen.

• Test 1. Auditiv korttidshukommelse

 • Testen blev scoret med antal huskede cifre fra 3 til 6.

• Test 2. Arbejdshukommelse 

 • Testen blev scoret med antal huskede cifre fra 3 til 4.

• Test 3. Sætningsspændvidde

6.1.2 Sprog

Test 4. Lytteforståelse 

Dompap, Bent Saabye Jensen 

Lytteforståelse kan betragtes som en færdighed i sig selv. Det er en kompleks kognitiv proces, som involverer ba-
sale elementer som koncentration, opmærksomhed, nærvær og perception. Men også viden er en vigtig faktor. 
Sproglig viden, kontekstviden og viden om omverdenen har betydning for lytteforståelsen. 

Med teksten ”Dompap med ny lyd” fokuseres på de basale elementer og den sproglige viden. Testen giver ikke 
specifikke vurderinger af de forskellige elementer. Deltageren hører en fortælling som afvikles på en lydfil. På 
baggrund af deltagerens genfortælling af fortællingen, søger testen at afdække deltagerens helhedsforståelse, 
og hvorvidt denne kan danne sig et overblik over problemstillingen. Ved besvarelse af spørgsmålene til de ele-
menter, som ikke var indeholdt i genfortællingen, giver testen et indtryk af, hvilke elementer deltageren har sam-
let op, men som ikke indgår i en helhedsskabende indre forestilling.

Testen er udviklet til projektet og blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 10.
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Test 5 og 6.

Dorthe Klint Pedersen

Forlag: Udviklet for Center for læseforskning 2003

Litteratur/kildehenvisning: www.laes.hum.ku.dk 

• Test 5. Semantisk ordforrådsprøve

 • Testen blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 25.

• Test 6. Fonologisk ordforrådsprøve

 • Testen blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 25.

6.1.3 Afkodning

Test 7. Fonologisk forarbejdning

Diavok. Find det, der lyder som et ord. 

Forfatter: Ina Nielsen og Dorthe Klint Petersen 

Forlag: AOF’s Landsforbund 1992

Litteratur/kildehenvisning: Elbro, Nielsen & Petersen, 1994. Holders, Petersen, Borstrøm og Elbro, 1996.(www.laes.
hum.ku.dk)

Testen blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 38.

Test 8 og 9. 

Carsten Elbros ordlister 

Forfatter: Carsten Elbro

Forlag: www.laes.hum.ku.dk 

• Test 8. Ordlister med rigtige ord og nonord

 • Testen blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 40.

• Test 9. Carsten Elbros ordlister med og uden vejledende morfemer 

 • Testen blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 39.

Test 10. Helordsgenkendelse

Diavok. Find det ord, der er rigtigt stavet. 

Forfatter: Ina Nielsen og Dorthe Klint Petersen 

Forlag: AOF’s Landsforbund 1992

Testen blev scoret med antal rigtige besvarelser fra 0 til 38.

6.2 Funktionel skærmlæsetest – FST
FST (Funktionel SkærmlæseTest) er en nyudviklet læsetest, som både kan anvendes til afdækning af læserens kon-
ventionelle læsning, altså læsning uden anvendelse af læsestøttende teknologi, samt til afdækning af læserens pc-
læsning, altså læsning støttet af et oplæsningsprogram. Ved at sammenholde resultaterne ved begge læseformer 
afdækker testen endvidere den kompensatoriske effekt ved anvendelse af læseteknologi. Testen afvikles i begge 
tilfælde på en computerskærm.

Testen fokuserer på den funktionelle læsning i forhold til hverdagstekster, hvor både afkodningsstrategier, læse-
forståelse og færdigheder i at træffe kvalificerede valg på baggrund af det læste er af betydning. Præstationer i 
FST udtrykker således deltagernes funktionelle læsning i forhold til hverdagstekster og er ikke et udtryk for funk-
tionel læsning i den teoretiske forståelsesramme, som anvendes i de senere års internationale læseundersøgelser 
(Arnbak 2002). Testen består af en del med hverdagstekster og en anden del med hverdagsdokumenter, som 
deltageren læser igennem, hvorefter den pågældende skal besvare spørgsmål om indholdet ved multiple choice-
svarmuligheder. Der er henholdsvis 30 spørgsmål i tekstdelen og 15 spørgsmål i dokumentdelen. Tekstdelen kan 
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således scores med 0-30 points, og dokumentdelen tilsvarende med 0-15 points. I testen er det tilstræbt at designe 
spørgsmålene ud fra beskrivelser af de fem læsefærdighedsniveauer, som også ligger til grund for de test, som an-
vendtes i IALS (the International Adult Literacy Survey) og SIALS (the Second International Adult Literacy Survey) ( 
Pilegaard Jensen, Holm 2000a). Sværhedsgraden i spørgsmålene er ikke skaleret i forhold til den skala, som anven-
des i IALS. Der kan således ikke drages paralleller mellem resultaterne i FST og præstationer i SIALS og IALS. 

Der blev gennemført en pilottestning af i alt 63 personer repræsenterende læsekursister, elever på social- og sund-
hedsuddannelserne og gymnasieelever. Der blev herefter foretaget enkelte justeringer for at mindske loft- og 
gulveffekt.

6.2.1 Tekstlæsning
Deltesten indeholder fem sammenhængende tekster af stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden varierer ud fra 
tekstens længde, tekstens lixtal, tekstlige hjælpemidler (overskrifter, afsnit, billeder m.v.) og det læsefærdigheds-
niveau, som er nødvendigt for at kunne besvare opgavens spørgsmål. Af tabel 3 fremgår de kriterier, som er ind-
gået i bedømmelsen af de enkelte teksters sværhedsgrad. Læsetest nr. 3 ”Eneboeren” er vedlagt som bilag 3.

I deltesten tekstlæsning indgik i alt: 

• 9 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 1

• 13 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 2 

• 5 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 3

• 3 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 4

Der indgik ikke spørgsmål på niveau 5

Tabel 3. Karakteristika ved de enkelte tekster med betydning for vurdering af teksternes sværhedsgrad for tekst-
læsedelen.

Tekst
Sværheds-

grad
Antal ord Lix Ord pr. sæt-ning Hjælpemidler

SpørgsmålLæsefær-
digheds 
niveau

Den nye cykel A 266 21 7
Overskrift 

Afsnit
1,1,1,2,2

Hvad skal barnet 
hedde?*

B 202 26 7
Overskrift 

Billede
1,2,2,2,3,3

Eneboeren* B 385 26 9
Overskrift 

Resume Afsnit
1,1,1,1,2,2, 3

Hvis isen smelter* C 298 35 10
Overskrift 

Billede Illustration

Afsnit
2, 2, 2, 2, 4, 4,

Mere D-vitamin** D 405 47 13
Overskrift 

Billede Afsnit
2, 2, 3, 3, 4, 4, 

*Teksterne	er	stillet	til	rådighed	af	tidsskriftet	”På	let	dansk”.

**	Teksten	er	stillet	til	rådighed	af	tidsskriftet	”Samvirke”.

6.2.2 Dokumentlæsning
Deltesten indeholder fem dokumenter. Et TV program, en køreplan, en oversigt over benzinpriser og en tabel med 
tilhørende diagrammer. Opgaverne til de enkelte dokumenter indeholder spørgsmål af stigende sværhedsgrad, 
som fordrer læsefærdigheder på varieret niveau. Se tabel 4. Dokumentlæsetest nr. 2 ”Benzinpriser” er vedlagt 
som bilag 4.

I deltesten dokumentlæsning indgik i alt: 

• 4 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 1

• 7 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 2 

• 2 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 3

• 2 spørgsmål på læsefærdighedsniveau 4

Der indgik ikke spørgsmål på niveau 5.
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Tabel 4. Karakteristika ved de enkelte tekster med betydning for vurdering af teksternes sværhedsgrad for doku-
mentlæsedelen.

Tekst Sværhedsgrad Læsefærdighedsniveau

TV program A 2, 2, 2, 3

Benzinpriser B 1, 2, 2, 4

Priser Rønne Køge C 1,1, 3, 4 

Tabel og diagram D 1, 1, 4

6.3 Interviewundersøgelsen

6.3.1 Startinterview
Der blev udviklet et projektspecifikt struktureret spørgeskema til brug for at interviewe projektdeltagerne ved 
baseline (T1) om deres karakteristika og baggrund, forhold til deres ordblindhed, hvilke kompenserende foranstalt-
ninger, de tidligere havde modtaget, deres problemer og mestringsstrategier i forhold til at klare forskellige læsesi-
tuationer samt deres forventninger til at få læsestøttende it-udstyr. Interviewet skulle foretages af de undervisere, 
der foretog BSF-testene og FST.

Der blev så vidt muligt stillet spørgsmål, der havde været anvendt tidligere, bl.a. af Danmarks Statistik, men i de fleste 
tilfælde blev der konstrueret spørgsmål til projektet. Hvad angår self-efficacy anvendtes Danish version of the general 
self-efficacy scale5. Self-efficacy omhandler individets tro på egne kræfter til at mestre eller håndtere situationer, og 
det antages at have betydning for individets adfærd og dermed handleevne. Der gives ti forskellige udsagn om reak-
tioner, som respondenten skal vurdere, hvordan passer på den pågældende. Det samlede resultat er et tal mellem 1 og 
4 – jo højere, desto bedre self-efficacy. I afprøvningen af spørgeskemaet viste det sig imidlertid, at pilottesterne i flere 
tilfælde havde svært ved at forstå udsagnene. Disse blev derfor modificeret efter inspiration fra en spørgeskemaun-
dersøgelse om unge med diabetes i Ringkøbing Amt, hvorefter udsagnene fungerede upåklageligt.

Spørgeskemaet blev som nævnt pilottestet. I alt otte personer med ordblindhed gennemgik pilotinterviews. I til-
fælde af, at det var svært for personen at forstå spørgsmålet, eller hvis intervieweren (Åse Brandt) bemærkede 
nogen form for tøven hos interviewpersonen, blev dette noteret, og spørgsmålet blev optimeret inden næste in-
terview. Dette fortsatte, indtil der ikke var problemer i to efter hinanden følgende pilotinterviews. Endvidere blev 
spørgeskemaerne vurderet af de undervisere, der deltog i instruktionen i forbindelse med gennemførelse af Projekt 
Pc-læsning. Dette medførte også en række ændringer af skemaet. Det endelige spørgeskema kan ses i Bilag 5. 

6.3.2 Opfølgningsinterview
Opfølgningsspørgeskemaet var ligeledes struktureret og skulle anvendes af underviseren i et interview. Nogle af 
spørgsmålene fra startinterviewet blev gentaget for at kunne sammenligne svarene, bl.a. self-efficacy og brug af 
pc. Men de fleste spørgsmål omhandlede deltagernes situation og hvordan den var påvirket af længere brug af 
læsestøttende it-udstyr. Der blev spurgt om, hvordan udstyret blev brugt, om der var problemer med det, samt om 
udstyrets betydning generelt, personligt, i forhold til skrivning og læsning, og med hensyn til deltagelse i fritidsliv, 
arbejdsliv og uddannelse. 

Spørgeskemaet blev pilot testet af fire personer med ordblindhed på samme måde som start interview skemaet, 
men der blev kun foretaget mindre tilretninger. Det endelige spørgeskema kan ses i Bilag 6.

6.4 Dybdeinterview
Ovenstående data er primært kvantitative og blev derfor suppleret med dybdeinterviews, der som et supplement 
kunne beskrive en kvalitativ og mere helhedsmæssig vurdering af enkelte deltagere. De tre informanter til inter-
viewene blev udvalgt blandt deltagere med meget ringe eller helt uden konventionelle læsefærdigheder (0 rigtige 
svar i FST-test uden brug af læsestøttende it-udstyr). Informanterne var alle ufaglærte mænd i arbejde, og alderen 
var henholdsvis 23, 40 og 55 år.

De tre interview var opdelt i to dele: dels en første del af livsfortællende karakter (Horsdal, 2000) og dels en anden 
del, der mere konkret knyttede an til deres respektive resultater fra Projekt Pc-læsning. Interviewene havde to per-
spektiver: For det første at give en helhedsvurdering af, hvordan livet tidligere havde været som svært ordblind i 
forhold til nu, hvor man gennem 1-1½ år havde kendt til og anvendt it-hjælpemidler. For det andet skulle intervie-
wene supplere de kvantitative resultater fra undersøgelsens øvrige elementer. Se Arendal 2010 for yderligere detal-
jer.

5	 	(Eva	Gemsøe	Mikkelsen,	Ralf	Schwarzer	&	Matthias	Jerusalem,	1999.	http://userpage.fu-berlin.de/~health/danish.htm).
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7.0 Analyse
I dette afsnit beskrives de analysemetoder, der er blevet anvendt i projektet. Først beskrives de kvantitative ana-
lyser, der som udgangspunkt var en del af projektet. Det vil sige analyserne af BSF- og FST-testene samt start- og 
opfølgningsinterviewene. Efterfølgende beskrives analyserne fra de tre dybdeinterview.

7.1 Analyse af BSF- og FST-testene
Alle data blev tastet ind i og analyseret med statistikprogrammet SPSS v. 15.0/18.0. Der blev anvendt beskrivende 
statistik til at beskrive undersøgelsesdeltagernes karakteristika. 

I alle analyser blev p=0,05 anset for at være statistisk signifikant.

7.1.1 BSF-testene
BSF-testene blev opgjort ifølge de anvisninger, der er angivet for den enkelte test. Den nyudviklede test om lyt-
teforståelse, ”Dompap med ny lyd”, blev opgjort med antal rigtige svar gående fra 0 til 10. Med hensyn til BSF-
testene blev der anvendt beskrivende statistik, idet data blev anvendt til beskrivelse af projektdeltagerne.

7.1.2 FST-testene – kompensationsgrad
Kompensationsgraden, dvs. effekten på den funktionelle læsning som deltagerne opnåede ved at anvende læse-
støttende it-udstyr, udtrykkes som forskellen mellem scoringen i læsetesten FST ved T1 (uden brug af udstyr) og 
FST ved T2 (med brug af udstyr). For at analysere forskelle mellem testresultaterne ved T1 og T2 anvendtes par-
rede T-test. Analyserne blev foretaget på baggrund af n=89. Analyserne blev foretaget for såvel tekstlæsning som 
dokumentlæsning. For at afgøre om kompensationsgraden havde ændret sig mellem T2 og T3, dvs. efter at pro-
jektdeltagerne havde brugt udstyret et år, blev resultaterne for FST på de to tidspunkter sammenlignet ved hjælp 
af en parret Wilcoxon Signed-Rank Test. I disse analyser indgik de projektdeltagere, der havde været med i hele 
projektet, dvs. n=64.

Til at analysere hvorvidt der var sammenhæng mellem undersøgelsesdeltagernes basale/sproglige forudsætninger 
og kompensationsgraden, blev der anvendt lineær regression. 

7.1.3 Prædiktorer
Ved analyse af prædiktorer er det en fordel, at der indgår så mange data som muligt, da det giver mulighed for 
mere detaljerede analyser inkl. confounder-kontrol. Ved hjælp af en parret Wilcoxon Signed-Rank Test analyse-
rede vi derfor, om der var forskel på effekterne (kompensationsgraden) for de 64 kursister, der deltog i T3, og de 
89, der deltog ved T2. For tekstlæsning var resultaterne ens, uanset om analysen gjaldt de 64 eller de 89 kursister, 
hvorimod FST-dokumentlæsning lå lidt lavere ved T1 for de 64 kursister (median 10) end for de 89 (median 11). 
Se tabel 5. På baggrund af denne analyse besluttede vi at anvende gruppen af de 89 kursister (T2) ved analyse af 
prædiktorer for effekter af pc-udstyret.

Tabel 5. FST-score ved baseline (T1), efter kursisten havde fået udstyret og lært at bruge det (T2) og et år efter T2 
(T3), samt signifikans af ændringer mellem måleresultaterne

Test FST score (Skala 0-30) Ændring Ændring

n
T1 

Median
T2 

Median
T3 

Median
T1-T2 

p-værdi
T2-T3 

p-værdi

FST-tekstlæsning (skala 0-30) 64 23 26 25 <0,0001* 0,974

FST-dokumentlæsning (skala 0-15) 64 10 12 12 <0,0001* 0,229

FST-tekstlæsning (skala 0-30) 89 23 26 - <0,0001* -

FST-dokumentlæsning (skala 0-15) 89 11 12 - <0,0001* -

*statistisk	signifikant

Ved analysen af prædiktorer fremgik det, at var en betydelig loftseffekt ved FST-tekstlæsningstesten. Dette betød, 
at det ikke ville være muligt at påvise forbedringer af tekstlæsning hos de kursister, der scorede højest, og som 
udgjorde en betydelig del af de deltagende kursister. I analysen af prædiktorer udgik derfor de projektdeltagere, 
der scorede så højt i FST ved T1, at de ikke havde mulighed for at forøge deres resultat med mere end fem points i 
FST-tekstlæsning og tre point i FST-dokumentlæsning. Dette betød, at der herefter kun indgik 52 projektdeltagere 
i analysen af prædiktorer for god effekt af læsestøttende it-udstyr med hensyn til tekstlæsning, og tilsvarende 74 
projektdeltagere i analysen af prædiktorer for god effekt ved dokumentlæsning. Mere detaljerede beskrivelser 
findes i Bilag 7. 
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Følgende prædiktorer blev undersøgt: alder, køn, skoleuddannelse, bevillingsgrundlag, auditiv hukommelses-
spændvidde, arbejdshukommelse, lytteforståelse, fonologisk ordforråd, fonologisk forarbejdning, self-efficacy, 
forventninger til at få læsestøttende it-udstyr, samt FST-score ved T1. Data blev først dikotomiseret (delt i to). Da 
der var usikkerhed om, hvordan dikotomiseringen mest meningsfuldt skulle foretages, blev tekstlæsningsdata 
eksplorativt opdelt på tre måder, nemlig mellem kvartilerne, og der blev dermed foretaget tre analyser af hver 
prædiktor. Tekstlæsning blev kun delt ved medianen. Næste skridt i analysen var gennemførelse af bivariate ana-
lyser ved hjælp af Chi-2-test, hvorefter de prædiktorer, der var statistisk signifikante, indgik i en logistisk regres-
sionsanalyse.

7.2 Analyse af interviewundersøgelsen
Interviewdelen består af startinterviewet ved T1 og opfølgningsinterviewet ved T2 samt de udvalgte dybdeinter-
view, der fandt sted efterfølgende.

7.2.1 Start- og opfølgningsinterview
Alle data blev opgjort som frekvenser med tilhørende procentangivelse. Alle data er opgjort kvantitativt, idet del-
tagerne havde mulighed for supplerende kommentarer af kvalitativ karakter.

Det testedes, om kursisternes frekvens i brugen af pc havde ændret sig fra start- til opfølgningsinterviewet i for-
hold til spil, mail, internet i øvrigt, til skrivning og til oplæsning med syntetisk tale. En parret analyse, Wilcoxon 
Signed-Rank test, anvendtes til at teste, om andelen af de kursister, der ændrede deres frekvens, var statistisk sig-
nifikant.

Det testedes, hvorvidt de forventninger, kursisterne havde til læserelaterede aktiviteter, blev indfriet i forhold til 
”om kursisten læste hurtigere nu”, ”om kursisten havde lettere ved at forstå, hvad vedkommende læste”, ”om 
kursisten havde mindre brug for hjælp fra andre til at læse” og ”om kursisten var blevet fri for læserelaterede 
problemer”. En parret analyse, McNemars test, anvendtes. Kursister, der svarede ”ved ikke”, udelukkedes fra ana-
lysen, således at variablen kunne behandles som dikotom. Det testedes, om andelen af kursister, som ved baseline 
havde eller ikke havde en forventning om forbedring, og som ved opfølgningen havde oplevet det modsatte 
(diskordante par), var statistisk signifikant.

Det testedes, om kursisternes self-efficacy ændrede sig fra start- til opfølgningsinterview. En parret analyse, t-test, 
anvendtes, idet de gennemsnitlige forskelle kunne beskrives ved en normalfordeling. 

Det testedes, om kursister, der i startinterviewet angav at have problemer med at læse i konkrete situationer, 
benyttede deres pc med syntetisk tale i de pågældende situationer ved opfølgningen som værende udtryk for 
udnyttelse af pc´ens potentiale. Følgende situationer sammenlignedes: ”Avis, ugeblad, reklame”, ”Telefonbøger”, 
”Breve fra myndigheder og andre”, ”Bøger (ikke fagbøger)”, ”Børnenes lektier”, ”Det, kursisten selv har skrevet”, 
”E-mail”, ”Køreplaner” og ”Brugsanvisninger o. lign.”. Endelig blev der i startinterviewet spurgt til ”Internet-
tet generelt” i forhold til ”Madopskrifter, bestilling af rejser, netbank og chat på internettet”. En parret analyse, 
McNemars test, anvendtes. Kursister, der svarede ”ikke relevant” blev udelukket af analyserne, så variablen blev 
dikotom.

7.3 Analyse af dybdeinterview
Analyserne blev foretaget ud fra en helhedsopfattelse af interviewdeltagernes livssituation, idet det baserer sig 
på to teoretiske rammer. Det gælder for det første WHO´s handicapforståelse og terminologi kaldet ICF (Lange, 
2005), hvor analysen handler om deltagelse i job, uddannelse og privatliv som pc-læsere, og Knud Illeris lærings-
teori (Illeris, 2006), hvor deltagernes samlede læringspotentiale som pc-læsere er centralt.

Analyserne bestod af to lag, hvor det første var portrætter af de tre informanter. I disse portrætter beretter in-
formanterne om deres liv som ordblinde i forhold til skole, uddannelse, arbejde og privatliv. Portrætterne var 
beskrivende, og informanternes liv blev beskrevet gennem direkte citater og sammenskrivning af deres udsagn – 
både før de fik kendskab til læsekompenserende it-udstyr og efterfølgende, hvor de nu som pc-læsere kendte og 
anvendte udstyret.

I det andet analyselag blev deltagernes udsagn vurderet i forhold til de to teoretiske rammer og problemformule-
ringer, der lyder 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?
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Hvilke strategier kan med det som udgangspunkt fremme deres brug af it i uddannelse, erhverv og privatliv?

I denne del af analysen blev informanternes udsagn vurderet i detaljer i en ad hoc-analyse (Kvale, 1999), idet der 
særligt blev fokuseret på deres læring og potentialer i forhold til Illeris’ læringstrekant og de tre læringsdimen-
sioner: indholdsdimensionen, drivkraftsdimensionen og samspilsdimensionen. Analysen sammenfattedes og blev 
relateret til informanternes resultater fra de kvantitative data. For en mere detaljeret analysebeskrivelse henvises 
til Arendal, 2010.
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8.0 Resultater
Resultaterne fra projektet er opdelt i 4 afsnit, hvor deltagerne beskrives i første afsnit. Herefter beskrives resulta-
terne fra de tre delundersøgelser hver for sig, i form af FST-testen, opfølgningsinterviewet og dybdeinterviewet.

8.1 Om deltagerne
I det følgende beskrives de projektdeltagerne, der deltog ved T1, T2 og T3. Data stammer fra startinterviewet, dvs. 
T1.

Projektdeltagernes gennemsnitsalder var 31,3 år, hvor den yngste var 17 år og den ældste 58 år. Der var 33 mænd 
og 31 kvinder. 

Næsten halvdelen var gået ud af folkeskolen uden afgangsprøve, og under en fjerdedel havde HF enkeltfag eller 
en gymnasial ungdomsuddannelse. Se tabel 6.

Tabel 6. Skolemæssigt afsluttende grunduddannelse (N= 64)

Skolemæssig baggrund Antal (%)

7. klasse eller mindre 0

8., 9. eller 10 klasse uden afgangsprøver 30 (47)

9., 10 klasse afgangsprøver eller realskoleeksamen 17 (27)

HF enkeltfag eller gymnasial ungdomsuddannelse 14 (22)

Andet 3 (5)

I forhold til beskæftigelse var gruppen blandet. I tabel 7 ses fordelingen i fire hovedbeskæftigelsesområder.

Tabel 7. Hovedbeskæftigelse ved projektstart (T1) (N=64)

Hovedbeskæftigelse ved projektstart Antal (%)

Studerende 39 (44)

Ufaglærte, faglærte arbejdere og lærlinge 26 (29)

Arbejdsløse, i revalidering, pensionister m.m. 22 (25)

Selvstændige erhvervsdrivende 2 (2)

Projektdeltagernes læsevanskeligheder havde været kendte og langvarige for næsten alle deltagere, og 60 af de 
64 kursister (94%) havde modtaget læse- eller specialundervisning i forskellige institutioner. Tabel 8 viser, hvor 
denne undervisning havde fundet sted, idet det skal bemærkes at adskillige deltagere havde modtaget en sådan 
undervisning i flere undervisningssammenhænge.

Tabel 8. Institutioner, hvor projektdeltagerne havde fået læse- eller specialundervisning (N=60).

Institutionstype Antal bekræftende svar (%)

I folkeskolen 59 (98)

VUC o. lign. 20 (33)

Aftenskole o. lign. 19 (32)

Teknisk skole/Handelsskole 6 (10)

Gymnasial uddannelse 5 (8)

Videregående uddannelse 4 (7)

Andre steder 11 (18)
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Projektdeltagerne oplevede, at læsevanskelighederne gav forskellige problemer i deres hverdag, fx havde mange 
problemer med at læse breve fra myndigheder, bøger, undertekster på tv, og det, de selv havde skrevet. Se mere i 
tabel 9.

Tabel 9. Dagligdagsaktiviteter, hvor kursisterne oplevede problemer (N=64)*.

 Ja Nej Ikke relevant

n (%)  n (%) n (%)

Breve fra myndigheder og andre 49 (77) 14 (22) 1 (2)

Undertekster på tv 43 (67) 19 (30) 2 (3)

Bøger (ikke fagbøger) 43 (67) 18 (28) 3 (5)

Det, du selv har skrevet 41 (64) 21 (33) 2 (3)

Brugsanvisninger o. lign. 40 (63) 17 (27) 4 (6 )

Internettet 37 (58) 19 (30) 8 (13)

Avis, ugeblade, reklamer 32 (50) 28 (44) 3 (5)

Vejskilte 30 (47) 33 (52) 1 (2)

Telefonbøger 26 (41) 32 (50) 5 (8)

E-mail 25 (39) 29 (45) 10 (16)

SMS’er 22 (34) 33 (52) 9 (14)

Køreplaner 22 (34) 39 (61) 3 (5)

Børnenes lektier 17 (27) 8 (13) 37 (58)

*	I	de	tilfælde,	hvor	der	ikke	er	64	svar,	skyldes	det	manglende	svar	på	spørgsmålet

I forhold til arbejde og uddannelse oplevede 52 projektdeltagere (81%), at læsevanskelighederne gav dem proble-
mer med at læse, mens 11 deltagere (17%) ikke oplevede dette. En deltager svarede ikke på spørgsmålet. 

De oplevede læsevanskeligheder medførte, at deltagerne måtte forsøge at begå sig på anden vis i forhold til den 
nødvendige læsning i hverdagen. Mest markant er det, at det er den nærmeste familie efterfulgt af venner, kolle-
ger, studiekammerater og andre mennesker, der støtter deltagerne ved oplæsning af tekster. Se tabel 10.

Tabel 10. Hvordan hverdagens læseudfordringer klares (N=64).

Ja (%) Nej (%)

Jeg får min nærmeste familie til at læse det for mig 56 (88) 7 (11)

Jeg får mine venner, kolleger, studiekammerater m.fl. til at læse det for mig 38 (59) 25 (39)

Jeg undgår at have brug for at læse 27 (42) 36 (56)

Jeg smider posten ud 2 (3) 60 (94)

Andet 20 (31) 25 (39)

*	I	de	tilfælde,	hvor	der	ikke	er	64	svar,	skyldes	det	manglende	svar	på	spørgsmålet

Inklusionskriteriet vedr. bevilling af udstyret fordelte sig på forskellig lovgivning. Dog deltog enkelte deltagere i 
projektet, selvom de selv havde finansieret deres udstyr. Før strukturreformen var SOSU-skolerne ikke omfattet af 
SU-styrelsens ordning om Specialpædagogisk Støtte, men de er her placeret i samme kategori. Den bevillingsmæs-
sige fordeling af deltagerne ses i tabel 11.

Tabel 11. Bevilgende myndighed af læsekompenserende it-udstyr til projektdeltagerne (N=64).

Bevilgende myndighed Antal (%)

Lov om Social Service under amtet 24 (38)

SU-styrelsen eller SOSU 21 (33)

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 16 (25)

Selvfinansieret 3 (5)
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Deltagernes basale og sproglige færdigheder som det blev vurderet efter testene i BSF fordelte sig som vist i Tabel 12

Tabel 12. Deltagernes basale og sproglige forudsætninger (N=89).

Type af forudsætning Gennemsnit Standard devia-
tion Spændvidde

Auditiv hukommelsesspændvidde 4,16 0,95 0 – 6

Arbejdshukommelse 2,0 2,0 0 – 4

Lytteforståelse 5,66 1,89 1 – 10

Fonologisk ordforråd 19,25 3,05 11 – 25

Fonologisk forarbejdning 8,64 4,75 0 – 23

8.2 Den kompensatoriske effekt ved pc-læsning
FST-testen, der viser den kompensatoriske effekt ved pc-læsning, er delt i flere afsnit. Afsnittene afspejler dels den 
umiddelbare effekt og anvendelsen efter et år, og dels variationen af effekten, kompensationen ved forskellige 
teksttyper og prædiktorer for effekten.

8.2.1 Den umiddelbare effekt ved pc-læsning
Der skete en markant og statistisk signifikant forbedring af resultaterne af deltagernes præstation FST (T2), når de 
anvendte læsestøttende it-udstyr, i forhold deres præstationer når de ikke anvendte udstyret (T1) (N=89). Dette 
indikerer, at udstyret kompenserer væsentligt for læsevanskeligheder. Hvad angår tekstlæsning var den gennem-
snitlige score uden udstyr 20,5 (SD 7,9) og med udstyr 25 (SD 3,4) (p=0,000), dvs. en gennemsnitlig forbedring på 
4,5 points (15%). Tilsvarende ses for dokumentlæsning et gennemsnit på 9,7 (SD 3,3) uden brug af udstyr og 11,6 
med brug af udstyr (SD 2,3) (p=0,000), en fremgang på 1,9 points (12,7%). Gennemsnitstallene dækker imidlertid 
over en betydelig variation blandt de enkelte deltagere for såvel tekstlæsning om dokumentlæsning. 

8.2.2 Variationer af den kompensatoriske effekt
I det følgende fokuseres på tekstlæsning. Figur 2 viser, at det fortrinsvis er dem med den laveste score i FST-testen 
uden brug af udstyr (T1), der havde den største fremgang. Heraf var der fem, der slet ikke scorede nogen rigtige, 
men som med brug af pc ved T2 scorede 20-25 rigtige. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

Kursister

Æ
n

d
ri

n
g

 i 
s

c
o

re

Figur 2. Variationer i ændring af FST uden (T1) og med læsestøttende it-udstyr (T2). Den sorte prik angiver T1, og 
den anden ende af søjlerne T2.
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Hvis deltagerne på basis af FST-testen uden brug af udstyr opdeles i tre grupper, dvs. ud fra deres udgangspunkt 
(Lav score (0-15), middel score (16-25) og høj score (>26)), fremgår det også tydeligt her, at det især er dem med 
den laveste score, der bliver bedst kompenseret ved pc-læsning. Se tabel 12.

Tabel 12: Sammenligning af kompensationsgrad for tre grupper opdelt på grundlag af FST-score uden brug af læ-
sestøttende it-udstyr ved T1(N=89).

Gruppe på basis af FST-score 
uden brug af pc N FST-score uden 

brug af pc, gns.
FST-score med 
brug af pc, gns.

Kompensationsgrad, 
gns. Ændring p-værdi

Lav score (0-15) 17 6,94 23,29 16,35 0,000

Middel score (16-26) 45 21,19 24,23 3,04 0,006

Høj score (>26) 27 27,22 27,30 0,07 0,063

Det fremgår, at den umiddelbare forbedring af de svageste læseres præstation er meget stor, når de anvender 
læsestøttende it-udstyr. På individniveau ses deltagere, som ikke er i stand til at besvare nogle af opgaverne rigtigt 
ved konventionel læsning (T1), men som ved pc-læsning besvarer næsten alle opgaver rigtigt (T2). Andre delta-
gere forbedrer stort set ikke deres præstation i FST-testen, og nogle deltagere besvarer testen ringere, når de an-
vender pc-læsning frem for udelukkende at anvende konventionel læsning.

8.2.3 Kompensation i forhold til forskellige teksttyper
Figur 3 viser, at der er en vis sandsynlighed for, at der vil være sammenfald mellem at blive kompenseret i forhold 
til både tekstlæsning og til dokumentlæsning. Den statistiske korrelationsanalyse viste et sammenfald på 0,457 
(p=0,001). Et fuldstændigt sammenfald ville have ligget på 1,0 og ingen sammenfald på 0,0. Som det fremgår af 
figuren, kan det ikke nødvendigvis forventes, at en læser, der kompenseres betydeligt i forhold til at læse sam-
menhængende tekster, også vil kunne opnå samme nytte af at anvende læsestøttende it-udstyr til læsning af 
tabeller, køreplaner og tv-programmer. Hvor tekstlæsning fordrer læserens evner til at identificere tekstens ord 
og aktivere egen viden om tekstens begrebsverden, fordrer dokumentlæsning herudover, at læseren fx besidder 
visuelle spatiale kompetencer og kan orienterer sig i skematiske strukturer. Genrekendskab i forhold til forskellige 
typer af dokumenter og evnen til at aflæse figurative og nonfigurative tegn vil have betydning for evnen til at 
læse ’smart’. Det er især de, der har stor nytte af udstyret til tekstlæsning, som i de fleste tilfælde har mindre nytte 
af udstyret til dokumentlæsning. 

Figur 3. Sammenfald mellem niveauerne for effekten af at anvende læsestøttende it-udstyr til tekstlæsning og til 
dokumentlæsning. Der indgår kun projektdeltagere, der højst scorede 24 i FST tekstlæsning og 12 i FST dokument-
læsning (n=52).
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8.2.4 Effekten efter et års anvendelse af pc-læsning
Som det fremgik af tabel 5 var der ikke nogen ændring i resultaterne for deltagernes FST mellem T2 og T3. Der 
sker med andre ord ingen ændring i effekten af at bruge læsestøttende it-udstyr, når projektdeltagerne har an-
vendt det et år. Der er således ingen langtidseffekt – kompensationen, som det beskrives i denne test, sker lige så 
snart udstyret er taget i brug og bliver hverken ringere eller bedre, efter at udstyret har været brugt et år.

8.2.5 Prædiktorer for effekt ved pc-læsning
Netop fordi undersøgelsesresultaterne viser en stor variationen af den kompensatoriske effekt på individniveau, 
vil det være interessant at identificere eventuelle prædiktorer, dvs. faktorer, der kan forudsige sandsynligheden 
for god effekt af læsestøttende it-udstyr. 

Detaljerede resultater af analyserne findes i bilag 8 – her gøres blot rede for hovedresultaterne. 

Hvad angår prædiktorer for kompensatorisk effekt ved tekstlæsning, viste der sig kun at være ganske få, og den 
eneste prædiktor, der gik igen i alle analyser, var et lavt udgangspunkt med hensyn til konventionel læsning, altså 
læsning uden brug af det læsestøttende it-udstyr. I analysen er der kontrolleret for, at køn, alder og andre fakto-
rer kan have været en medvirkende årsag, hvorfor ringe konventionelle læsefærdigheder kan anses for i sig selv 
at være en prædiktor for god effekt. Det vil sige, at når kursisterne scorede FST under 20 uden brug af udstyr, var 
der en endog meget stor sandsynlighed for god effekt af det læsestøttende it-udstyr. 

Et lignende billede sås ved dokumentlæsning. Her var et lavt udgangspunkt, dvs. en FST-score under 10 point uden 
brug af læsestøttende it-udstyr, en prædiktor for god effekt af udstyret. Desuden var alder også en prædiktor, idet 
der var meget større sandsynlighed for, at personer over 33 år havde god effekt af udstyret end yngre personer. 
Skillelinjen ved 33 år skal formentlig ikke tages bogstaveligt, men som udtryk for, at de ældre projektdeltagere 
havde større sandsynlighed for at få god effekt af det læsestøttende it-udstyr.

8.3 Opfølgningsinterview
Opfølgningsinterviewet efter 1 års brug, viser deltagernes egne vurderinger på en række spørgsmål. Bilag 6.

Først beskrives deres generelle anvendelse af pc’en. Herefter beskrives pc’ens betydning for henholdsvis deres læs-
ning og skrivning, for dem personligt, for deres uddannelse og endelig for deres arbejdsliv.

8.3.1 Brug af pc
Deltagerne blev stillet en række spørgsmål om deres anvendelse af udstyret, hvor det første handlede om deres 
generelle brug. Se tabel 13.

I forhold til før projektdeltagerne fik læsestøttende it-udstyr var der flere, der anvendte pc til skrivning, mails og 
brug af internettet i øvrigt. Dette kan delvist forklares ved, at der ved T1 kun var 77%, der havde pc i hjemmet, og 
at alle ved T3 havde det. Men formentlig skyldes det også, at de nu kan læse tekster på pc’en, hvilket understøttes 
af projektets øvrige resultater. Der var ingen ændring med hensyn til brug af pc til spil. 

Tabel 13. Deltagernes brug af pc generelt (N=64*). 

Dagligt (%) Ugentligt (%) Sjældnere (%) Aldrig (%)

Spil 9 (14) 9 (14) 21 (33) 25 (39)

Mail 27 (42) 21 (33) 6 (9) 9 (14)

Internet i øvrigt 47 (73) 10 (16) 3 (5) 3 (5)

Til skrivning 32 (50) 23 (36) 7 (11) 2 (3)

Oplæsning med syntetisk tale 28 (44) 25 (39) 7 (11) 4 (6)

*Hvis	det	samlede	antal	ikke	er	64,	skyldes	det	manglende	besvarelser

Hos de 11 deltagere, der responderede, at de sjældent eller aldrig benyttede oplæsningsprogrammet med synte-
tisk tale, var der tale om flere begrundelser. Ingen af de 11 deltagere begrundede det med, at de fandt det svært 
at finde ud af at bruge pc´en med syntetisk tale.
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To af dem syntes, det var besværligt at bruge; den ene fandt det ”svært at få skannet ind, og brugte ikke læse-
pen”, og den anden havde ikke vænnet sig til programmet.

Fem deltagere mente ikke, programmet egnede sig til deres formål, og to mente delvist, at det ikke egnede sig. 
Deres begrundelser var forskellige og følgende: ”Det egner sig ikke til læsning af Billedbladet” og hos en anden, 
at ”der er billeder i de tekster, der bruges, og det gør det besværligt”. En brugte det kun til fagudtryk/fremmed-
ord, mens en anden ”kun brugte pc-læsning til at læse større opgaver igennem samt til tekster på fremmedsprog. 
Pc-læsning egner sig ikke til læsning af danske tekster pga. tidsforbruget i forhold til læseudbyttet”. En anden 
siger: ”jeg klarede mig fint uden”.

Seks deltagere mente, at der var andre grunde til, at de ikke benyttede oplæsningsprogrammet, tre mente ikke 
der var andre grunde, og en mente delvist, der var andre grunde. Der var en, der ikke besvarede dette spørgsmål. 
Deres begrundelser var for fleste, at de læste udmærket uden, hvad de bl.a. udtrykte således: ” De tekster jeg i 
det daglige har brug for at læse, kan jeg læse selv. Hvis der kommer en sværere tekst, som skal forstås, vil jeg nok 
bruge det”, ”på gymnasiet blev den brugt dagligt, og den skal bruges igen, når studiekravene på uddannelsen 
skærpes. Skal videre med enkeltfags-HF” og endelig ”ViTal har svært ved at huske fremmedord, latinske ord. Hu-
sker bedre det, jeg selv læser.”

Deltagerne blev spurgt, hvor de fik deres digitale tekster fra. Besvarelserne ses i tabel 14, og svarene afspejler den 
meget forskellige deltagersammensætning. Det er således de studerende, der får tekster fra uddannelsesinstitu-
tionen og SU-styrelsen, mens de øvrige muligheder må forventes at gælde alle. 

Tabel 14: Hvorfra hentede deltagerne deres digitale tekster (N=63*).

Som regel (%) Af og til (%) Aldrig (%)

Jeg scanner dem ind 16 (25) 34 (54) 10 (16)

Fra Internettet 22 (35) 21 (33) 17 (27)

Fra e-bibliotek (Fx E17) 4 (6) 8 (13) 48 (76)

Fra uddannelsesinstitution 15 (24) 6 (10) 38 (60)

Fra SU-Styrelsen 10 (16) 2 (3) 44 (70)

Andet 3 (5) 10 (16) 24 (38)

*Hvis	det	samlede	antal	ikke	er	63,	skyldes	det	manglende	besvarelser

37 deltagere fandt det let at få fat i digitale tekster, og 12 vidste det ikke, mens en ikke besvarede spørgsmålet. 

13 deltagere fandt det besværligt at få fat i digitale tekster og deres begrundelser skal ses i forhold til, hvor de fik 
teksterne fra. De fleste i denne gruppe var studerende. De sagde bl.a.: ”Får litteraturliste sent og langsom levering 
fra SPS-gruppen”, ”min studievejleder er dårligt informeret om SPS-konceptet”, ”studievejleder har ikke skaffet 
de ønskede bøger. Travlhed på studiet” og endelig ”skolen har ikke bogen/digital tekst, dårlig tekstkvalitet til 
skanning (kopi af kopi af kopi)”.

I forhold til indskanning påpeges ulempen ved at skanne ind og tilrette teksterne for fejl, og en siger bl.a.: ”inds-
kanning er ikke altid godt – meget tid skal bruges på at rette teksterne igennem”. 

Ved spørgsmål om problemer med den syntetiske tale, havde en kursist ofte problemer med sin pc med syntetisk 
tale, 10 deltagere havde jævnligt problemer, 11 kursister havde sjældent problemer, og der var 36 kursister, som 
ikke havde problemer. Der var fem, der ikke besvarede dette spørgsmål.

Hos de 22 deltagere, som angav at have en eller anden grad af problemer med syntetisk tale, skyldtes det bl.a., at 
programmernes indstillinger skulle ændres. Om dette siges bl.a. : ”Problemer med at fastholde indstillingen for 
læsehastigheden” og ”besværligt at skifte mellem stemmerne og justere hastigheden”. Hos andre begrundes det 
med tekniske fejl, hvor program og computer skal genstartes.

Endelig begrundes det i deres egne ’fejl’ som fx: ”Det er besværligt motorisk med mus at kopiere tekst til ud-
klipsholder”, ”har glemt, at programmet blev lukket ned så stemmen var tavs” og en ”fejl 40” (personen ved com-
puteren).

8.3.2 Pc’ens betydning for læsning og skrivning
Resultaterne beskriver anvendelsen af læsestøttende it-udstyr til både læsning og skrivning. Resultaterne vedrø-
rende læsning omhandler både omfanget og den konkrete anvendelse af oplæsningen.
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Omfanget af anvendelsen ses i tabel 13. Senere omtales anvendelsen til læsning i henholdsvis arbejde og studier 
mere eksplicit.

Der var stor spredning i, hvor meget projektdeltagerne anvendte deres læsestøttende it-udstyr. Ca. halvdelen an-
vendte det som regel eller altid, mens der kun var ganske få, der aldrig anvendte det. Se tabel 13.

Tabel 13. Anvendelsen af læsestøttende it-udstyr til læsning (N=63*)

Bruger du pc med syntetisk tale til læsning? n (%)

Altid 18 (29)

Som regel 11 (18)

Af og til 22 (35)

Sjældent 10 (16)

Aldrig 2 (3)

*Hvis	det	samlede	antal	ikke	er	63,	skyldes	det	manglende	besvarelser

Omfanget af anvendelsen afspejler spredningen i deltagernes konventionelle læsefærdighed, som FST-testen vi-
ste. De der altid anvendte pc-læsning havde måske ikke andre læsemuligheder, og de formodes at være blandt de 
88%, der ved baseline fik den nærmeste familie til at læse op for sig. At et stort flertal altid, som regel eller af og 
til anvendte computeroplæsning viser en meget stor anvendelsesgrad, og at deltagerne anvendte oplæsning, når 
de havde behov for det. Når ca. en tredjedel anvendte oplæsning af og til, er det et udtryk for, at lettere tekster 
formodes læst konventionelt, mens særlige og evt. sværere tekster kræver læsestøttende it.

For at vurdere dette nærmere blev deltagerne bedt om at bedømme deres læsning ved hjælp af udstyret i forhold 
til før, de fik det. Resultaterne fra de deltagere, der anvendte udstyret til oplæsning ses i tabel 14.

Tabel 14: Læsning med computerstøtte i forhold til uden brug af computer (N=61*).

Din læsning ved hjælp af pc med syntetisk tale i forhold til tidligere, hvor 
du ikke brugte udstyret

Ja  
n (%)

Nej  
n (%) Ved ikke n (%)

Læser du mere nu? 51 (84) 10 (16) 0

Læser du hurtigere nu? 44 (72) 10 (16) 7 (12)

Er det mere anstrengende at læse nu? 0 59 (97) 2 (3)

Har du nu lettere ved at forstå, hvad du læser? 56 (92) 2 (3) 3 (2)

Bruger du mindre energi på at læse nu? 43 (71) 10 (16) 8 (13)

Læser du sværere tekster nu? 49 (80) 7 (12) 5 (8)

Har du mindre brug for andres hjælp til at læse nu? 52 (85) 5 (8) 3 (5)

Læser du længere tekster nu? 43 (71) 10 (16) 7 (12)

Læser du flere forskellige typer af tekster nu? 46 (75) 11 (18) 2 (3)

Er det mere besværligt at læse nu? 2 (3) 55 (90) 0

Er du blevet fri for problemer med læsning? 12 (20) 40 (66) 4 (7)

Har du fået mere lyst til at læse, efter at du har fået pc med syntetisk tale? 46 (75) 9 (14) 4 (7)

*Hvis	det	samlede	antal	ikke	er	61,	skyldes	det	manglende	besvarelser

Selv om gruppen er spredt med hensyn til både konventionelle læsefærdigheder og læsebehov som fx studerende 
eller i erhverv, må resultaterne siges at være meget markante for hele gruppen. Det gælder både, hvis læsning 
handler om ’enkle’ tekster, eller det er fagligt ’svære’ tekster, idet næsten alle svarer, at de har lettere ved at forstå 
det de læser. Langt de fleste (80%) mener, at de nu som pc-læsere generelt læser sværere tekster, og endvidere 
læser et stort flertal mere og hurtigere nu. At udstyret også har afsmitning på motivationen for at læse ses tyde-
ligt, idet tre fjerdedele har fået mere lyst til at læse. Det præciseres dog ikke, om det gælder både med og uden 
it-støtte. Det er ikke blevet hverken mere anstrengende eller mere besværligt at læse med udstyret.

Hvor det ved baseline viste sig at 88% fik familie til at oplæse og 59% fik venner m.m. til dette, mener 85% af del-
tagerne nu, at de har mindre brug for andres hjælp til oplæsning. 
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En medvirkende faktor til at pc-en bliver brugt flittigt kan være omgivelsernes opbakning, idet langt de fleste 
venner og familie er positivt stemte over for brugen af den, og halvdelen angiver endog, at de synes, det er 
spændende. Det fremgår også, at kun ganske få ikke kendte til familie og venners holdninger om deres brug af 
udstyret, hvilket vidner om en stor åbenhed om emnet. Et lille mindretal havde fået irriterede reaktioner. Et irrita-
tionsmoment, der blev nævnt, var samleveres forskellige udtalelser, som dels omhandlede et ”besværligt udstyr”, 
”irritation ved læsning i sengen”, ”jalousi” og en ”irriterende syntetisk stemme, hvis deltageren ikke anvendte 
hovedtelefoner”.

Se tabel 15.

Tabel 15: Kursisternes venner og families reaktion på brugen af læsestøttende it-udstyr (N=62*). 

Hvad synes din familie og venner om, at du bruger pc med syntetisk tale Ja 
 n (%)

Nej 
n (%) Ved ikke n (%)

Det er godt, du har fået en pc med syntetisk tale 57 (93) 0 4 (7)

Det er mærkeligt, at du bruger pc med syntetisk tale til læsning 3 (5) 55 (90) 3 (5)

Det er spændende, at du bruger pc med syntetisk tale til læsning 48 (79) 3 (5) 10 (16)

Det er irriterende, når du bruger pc med syntetisk tale til læsning 7 (12) 50 (82) 4 (7)

Andet 8 (13 ) 27 (44) 4 (7)

*Hvis	det	samlede	antal	ikke	er	62,	skyldes	det	manglende	besvarelser

Samlende må resultaterne for den generelle anvendelse af udstyret til læsning beskrives som meget markante og 
positive. Anvendelsen er stor og finder sted i det omfang, det er nødvendigt for den enkelte deltager. Der læses 
generelt væsentligt mere, hurtigere, og især er forståelsen af indholdet blevet bedre end uden brug af oplæsnin-
gen. Samtidig er motivationen for at læse steget. Forholdet til omgivelserne er ændret, idet afhængigheden af 
pårørendes oplæsning er faldet, samtidig med at disse ser positivt på deltagernes anvendelse af udstyret. 

Efter beskrivelsen af resultaterne i forhold til læsning vender vi os mod resultaterne i forhold til skrivning. På trods 
af at projektet primært, og i sit udgangspunkt, beskæftiger sig med læsning/pc-læsning, valgte vi at medtage en-
kelte spørgsmål omkring skrivning og brug af udstyret i denne sammenhæng, idet skrivning for nogle kan være 
hovedformålet med at få udstyret bevilget. Ved skrivning er det ikke kun den syntetiske tale og oplæsning af ord 
og egne frembragte tekster, deltagerne svarer i forhold til, men også de såkaldte ordforslagsprogrammer, der er 
en del af det bevilgede udstyr. Ingen af deltagerne anvendte i projektet talegenkendelse til skrivning.

Ved spørgsmål om, hvorvidt deltagerne anvendte deres pc til skrivning, svarede 60 deltagere (95%) ja, og 3 del-
tagere (5%) nej. Det var forventeligt, at de studerende ville skrive ved hjælp af pc’en, men det viste sig, at selv 
deltagere med meget svære læsevanskeligheder anvendte pc’en til skrivning. I afsnittet om dybdeinterview af tre 
deltagere med meget svære læsevanskeligheder i ufaglærte jobs uden skrivekrav ses der desuden nærmere på de-
res anvendelse af pc til skrivning. 

Som det fremgår af tabel 16, mener deltagerne, at udstyret har en positiv indflydelse på deres skrivning. De mest 
fremtrædende resultater ses ved, at langt de fleste deltagere mener, at de nu skriver mere, skriver færre fejl, og at 
de har brug for mindre hjælp fra andre til skrivning. Med hensyn til tekstens indhold ser deltagerne også en klar 
fordel i udstyret, idet de nu bruger større ordforråd og vælger ord, der passer bedre. De bruger ikke kun ord de 
kan stave og anvender derfor i højere grad ord fra deres mundtlige ordforråd. Motivationen for skrivning er høj-
net, idet et stort flertal har fået mere lyst til at skrive, og næsten ingen mener, at det er blevet mere besværligt at 
skrive på computeren.

Tabel 16. Kursisternes vurdering af deres skrivning ved hjælp af pc-udstyr, i forhold til tiden inden udstyret blev 
taget i brug (N=60*)
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Din skrivning ved hjælp af pc med syntetisk tale i forhold til tidligere, hvor 
du ikke brugte udstyret?

Ja 
N (%)

Nej 
n (%)

Ved ikke 
n (%)

Skriver du mere nu? 49 (82) 11 (18) 0

Skriver du hurtigere nu? 35 (58) 21 (35) 4 (7)

Skriver du færre fejl nu? 48 (80) 5 (8) 6 (10)

Skriver du mere for sjov, end du gjorde, før du fik pc med syntetisk tale? 40 (67) 17 (28) 3 (5)

Bruger du mindre energi på at skrive nu? 44 (73) 11 (18) 5 (8)

Bruger du et større ordforråd nu? 48 (80) 11 (18) 1 (2)

Har du fået brug for mindre hjælp fra andre til skrivning? 49 (82) 10 (17) 1 (2)

Skriver du længere tekster nu? 44 (73) 9 (15) 6 (10)

Er det blevet mere besværligt at skrive? 1 (2) 58 (97) 1 (2)

Kan du altid skrive det, du har brug for? 25 (42) 34 (57) 1 (2)

Har du fået mere lyst til at skrive? 48 (80) 8 (13) 4 (7)

Vælger du nu i højere grad de ord, der passer bedst, i stedet for kun at bruge dem, 
du ved, hvordan staves?

46 (77) 7 (12) 7 (12)

Passer dit skriftlige ordforråd bedre til dit mundtlige ordforråd nu? 37 (62) 11 (18) 12 (20)

*Hvis	det	samlede	antal	ikke	er	60,	skyldes	det	manglende	besvarelser

Samlende kan det konkluderes, at resultaterne vedrørende anvendelse af it-støtte til skrivning er markant positive. 
Det skal understreges, at deltagernes besvarelser beskriver den samlede anvendelse af hele deres bevilgede udstyr, 
i form af både pc, stavekontrol, oplæsning og ordforslagsprogram m.m. Samtidig sker vurderingen, efter at de har 
anvendte udstyret i mindst et år, hvor deltagerne dels har fået erfaring i at anvende udstyret, og dels i forskelligt 
omfang har fået undervisning i at bruge udstyret og de særlige programmer i skrivningen.

8.3.3 Pc’ens personlige betydning
I undersøgelsen ønskede vi at få deltagernes vurdering af udstyrets betydning ved mere personlige forhold. For-
hold, der ikke direkte omhandler deres vanskeligheder med læsning og skrivning, men derimod kan være afledt 
af de ændrede læse- og skrivefærdigheder, som udstyret har bidraget med.

Som det fremgår af tabel 17, vurderede langt de fleste af deltagerne, at deres læsestøttende it-udstyr havde haft 
enten høj eller nogen grad af positiv betydning for alle de forhold, de var blevet spurgt om. Undtaget var forhold, 
der omhandlede det at omgås andre mennesker, hvor kun ca. en tredjedel mente, at det havde haft positiv betyd-
ning for dette.

Vurderingen af høj eller nogen grad af positiv betydning er størst, hvad angår følelsen af selvstændighed med 
83%, mod på nye udfordringer med 76% og øgning af selvtilliden med 75%.

Tabel 17. Den positive betydning af læsestøttende it-udstyr for kursisterne personligt (N=63).

Har brug af pc’en med syntetisk tale haft en positiv 
betydning for:

I høj grad

n (%)
I nogen grad 

n (%)
I mindre grad 

n (%)
Slet ikke 

n (%)
Ved ikke n 

(%)

Din selvtillid? 24 (38) 23 (37) 8 (13) 4 (6) 4 (6)

Din åbenhed om dine læsevanskeligheder? 34 (54) 11 (18) 7 (11) 10 (16) 1 (2)

Din følelse af selvstændighed? 25 (40) 27 (43) 7 (11) 1 (2) 3 (5)

Dit mod på nye udfordringer? 22 (35) 26 (41) 7 (11) 7 (11) 1 (2)

Din tro på, at du kan få den uddannelse, du ønsker dig? 21 (33) 18 (29) 6 (10) 8 (13) 10 (16)

Din tro på, at du kan få det arbejde, du ønsker dig? 20 (32) 22 (35) 6 (10) 6 (10) 9 (15)

Dit samarbejde med kolleger eller studiekammerater? 21 (33) 16 (25) 8 (13) 8 (13) 10 (16)

Hvordan du omgås andre mennesker? 13 (21) 10 (16) 15 (24) 17 (27) 8 (13)

En måde at undersøge, om projektdeltagerne fik lettere ved at tackle problemer, er at se på deres såkaldte self-
efficacy. Det blev gjort ved en test, der kunne resultere i en skala fra 0 til 4, hvor 4 er højest mulige niveau af self-
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efficacy. Ved T1 lå projektdeltagernes niveau gennemsnitligt på 2,99, og ved T3, dvs. ved projektets afslutning på 
3,14, en næsten signifikant stigning (p=0,06). Se tabel 18. Det vil sige, at projektdeltagernes generelle tro på at 
kunne løse problemer var steget, efter at de havde fået it-udstyr og havde haft det i et år. En del af denne stig-
ning kan dog skyldes tilfældigheder, idet den ikke var helt statistisk signifikant.

Tabel 18: Den gennemsnitlige self-efficacy ved T1 (før test) og ved projektets afslutning, T3. samt den opnåede 
forskel.

Self-efficacy

T1: gns. (+ SD) 
n=64

T3: gns. (+ SD) 
n=62

Forskel: gns. (+ SD) 
n=62

p-værdi

2,99 (0,52) 3,14 (0,77) 0,15 (0,60) 0,06

Deltagerne blev også bedt om at vurdere, om de fandt det pinligt at anvende udstyret. Her svarede 76%, at de al-
drig fandt det pinligt, mens 21% i varierende grad fandt det pinligt. Som eksempler på situationer, der vurderedes 
som pinlige, nævnes: ”Jeg kan være bange for, at folk tror jeg er dum, fordi jeg anvender et hjælpemiddel”, ”ord-
blindheden kan virke pinlig i forhold til lærerne”, ”ikke-forstående lærere med negative bemærkninger” og ”jeg 
synes, det er pinligt at bruge nogle ting for at kunne noget, som andre godt kan. Sikkert et levn fra min skoletid”.

Som det er set tidligere, medfører anvendelsen af udstyret markant øgede læse- og skrivekompetencer. Men det 
er med ovenstående resultater væsentligt at konstatere, at læsestøttende it-udstyr har betydning for brugeren på 
andre måder, idet det også medfører markante positive ændringer på det personlige plan. Samtidig må det også 
konstateres, at en femtedel af deltagerne oplever pinlige situation i form af omgivelsernes manglende anerken-
delse af brugen af hjælpemidler.

Emner, der omhandler deltagernes personlige udbytte af udstyret, behandles yderligere ved de efterfølgende 
dybdeinterview.

Det blev også undersøgt, i hvilken udstrækning det læsestøttende it-udstyr havde betydning for deltagernes fri-
tidsaktiviteter. Med fritidsaktiviteter menes her aktiviteter, der ikke indgik i arbejde eller uddannelser, og dermed 
kan fritidsaktiviteter også anses for at være hverdagsaktiviteter. 

Den mest udbredte anvendelse af udstyret i fritiden er i forhold til det, deltagerne selv skrev (87%). Dette må tol-
kes som en anvendelse af computeren med både tekstbehandling, ordforslagsprogrammer og oplæsning af egne 
tekster. Ved e-mail kan anvendelsen både være i forhold til skrivning og læsning af e-mails. Ved specifikke læseak-
tiviteter anvendte ca. halvdelen af deltagerne computeren til læsning af breve og informationsskrivelser fra kom-
mune og andre myndigheder samt ved læsning af aviser, ugeblade og reklamer på internettet. Læsningen kunne 
både foregå direkte via digitale tekster på computeren og internettet, eller det kunne være læsning af indskan-
nede tekster fra fx kommunen. Se tabel 19.
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Tabel 19. Projektdeltagernes brug af pc-udstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter/hverdagsaktiviteter (N=63)

Bruger du pc’en med syntetisk tale til læsning af: Ja 
n (%)

Nej 
n (%)

Ikke relevant 
n (%)

Det du selv har skrevet 55 (87) 7 (11) 1 (2)

E-mail 41 (65) 19 (30) 3 (5)

Informationsskrivelser fra kommunen m.v. 33 (52) 29 (46) 1 (2)

Avis, ugeblade, reklamer på internettet 32 (51) 27 (43) 4 (6)

Breve fra myndigheder og andre 31 (49) 30 (48) 2 (3)

Bøger (ikke fagbøger) 25 (40) 36 (57) 2 (3)

Telefonnumre, adresser m.v. på internettet 20 (32) 38 (60) 5 (8)

Madopskrifter på internettet 18 (29) 41 (65) 4 (6)

Køreplaner på internettet (fx Rejseplanen) 18 (29) 41 (65) 4 (6)

Netbank 16 (25) 44 (70) 3 (5)

Chat på internettet 16 (25) 42 (67) 5 (8)

Brugsanvisninger o. lign. 16 (25) 45 (71) 2 (3)

Bestilling af rejser på internettet 13 (21) 43 (68) 7 (11)

Andre fritidsaktiviteter, hvor du bruger pc med syntetisk tale?* 12 (19) 27 (43) 0

Børnenes lektier 9 (14) 16 (25) 38 (60)

*Der	blev	fx	nævnt:	bestyrelsesarbejde,	klubarbejde,	politisk	arbejde,	Messenger,	hobbyfagblade,	strikkeopskrifter.

Projektdeltagerne blev spurgt, om det, at de havde fået læsestøttende it-udstyr, havde betydet, at de var gået i 
gang med nye fritidsaktiviteter. Det var der syv, der var: To var begyndt at have computer som interesse, en havde 
nu fået kontakt med venner via e-mail, en var begyndt at læse skønlitteratur, en var begyndt at skrive digte, og en 
var begyndt at gå til danskundervisning.

Men det læsestøttende it-udstyr understøtter dog ikke alle situationer i forbindelse med fritidsinteresser. Fx når 
man i forbindelse med porcelænsmaling skal læse, hvad der står på dåserne med farve, når man skal låne bøger 
på biblioteket, når man skal læse de sedler, der er opslået i boldklubben, eller håndskrevne kommentarer på gym-
nastikopvisningsprogrammer. I forbindelse med prøven til D-licens som radioamatør er det ikke tilladt at bruge pc, 
og udstyret dur ikke, når tingene går hurtigt ved politiske møder.

8.3.4 Pc’ens betydning for uddannelse
Da en del af deltagerne var under uddannelse på fuld tid, har vi valgt her at fokusere særligt på denne gruppe og 
deres anvendelse af udstyret. Som omtalt tidligere har en del studerende fået læsestøttende it-udstyr, en såkaldt 
it-rygsæk, fra SU-styrelsen, mens andre har fået udstyret via anden lovgivning. 

Ud af de 64 deltagere, der deltog i hele projektet, angav de 31 at være i gang med en uddannelse, hvor de anven-
der deres udstyr. Det følgende afsnit omhandler disse 31 deltagere.

Et centralt spørgsmål er, hvorvidt denne gruppe selv mener, at det bevilgede udstyr har betydning for deres ud-
dannelsesforløb.

Resultaterne er markante og viser en meget stor effekt af udstyret for de studerende – se tabel 20. Samtlige del-
tagere mener således, at anvendelsen af udstyret har haft stor eller nogen betydning for gennemførelsen af deres 
uddannelse. Heraf mener 81%, at betydningen endda har været stor. For næsten alle deltagere har udstyret haft 
stor eller nogen betydning for, at de lettere kan overkomme læsemængden, hvor kun 10% ikke finder, at det har 
nogen betydning. Ligeledes mener næsten alle, at det har haft stor eller nogen betydning for, at de har fået en 
bedre eksamen. En enkelt studerende mener ikke dette er tilfældet.

De øvrige resultater omhandler kortere tid for uddannelsernes gennemførelse, og tid til aktiviteter ud over studi-
erne vurderes også markant positive, selvom vurderingerne her er knap så markante.
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Tabel 20. Betydningen af pc med syntetisk tale for de 31 kursisters uddannelsesforløb (N=31)

Hvilken betydning har pc’en med syntetisk tale for, 
at du:

Stor betydning 
n (%)

Nogen betyd-
ning n (%)

Ingen betyd-
ning n (%)

Ved ikke n 
(%)

kan gennemføre/har gennemført din uddannelse? 25 (81) 6 (19) 0 0

kan gennemføre/har gennemført din uddannelse hurtigere? 9 (29) 8 (26) 9 (29) 4 (13)

har fået lettere ved at overkomme læsemængden på din 
uddannelse?

19 (61) 8 (26) 3 (10) 1 (3)

får/har fået en bedre eksamen? 21 (68) 6 (19) 1 (3) 3 (10)

har fået mere tid til aktiviteter ud over studierne? 12 (40) 9 (29) 9 (29) 1 (3)

har fået lettere ved at læse tekster på et fremmedsprog? 11 (36) 3 (10) 13 (42) 4 (13)

I forlængelse af forrige afsnits beskrivelser af familie og venners holdning til det, at projektdeltagerne bruger it-
udstyr, blev de studerende spurgt om de medstuderende holdning til det, at projektdeltageren bruger it-udstyr. 
81% af deltagerne mener her, at studiekammeraterne anser det for godt, at de anvender udstyret, og 65% mener, 
at de finder det spændende. Kun henholdsvis 10% og 13% mener, de medstuderende finder det mærkeligt eller 
irriterende. Af eksempler på både positive og negative kommentarer fra deltagerne nævnes: ”Kan hurtigt komme 
igennem og finde relevant materiale” og ”nogle synes det er snyd”, og endelig: ”Oplever at blive set på som en, 
der søger opmærksomhed… oplever ikke samme legalitet som en kørestolsbruger eller en, der bruger briller”.

Et stort flertal har positive erfaringer med de medstuderendes holdninger til deres brug af udstyr, og der må kon-
stateres en stor accept blandt studerende i anvendelsen af udstyret i uddannelse. Dog oplever nogle kommenta-
rer, der gør, at de føler sig anderledes.

De studerende blev ligeledes spurgt, om der var situationer, hvor de havde brug for at læse, men hvor det var 
svært eller umuligt at anvende pc med syntetisk tale. Som et uddrag fra disse beskrivelser var det mest omtalte 
tema vedrørende tekster, der udleveres til gruppearbejde, eller lige før eller i timerne. At disse ikke kunne nå at 
blive skannet ind blev omtalt som den største forhindring. Andre emner var, at ”dårlige kopier er svære at skan-
ne”, og praktiksituationer, hvor en sygeplejerskestuderende nævnte manglende ”mulighed for at bruge pc med 
syntetisk tale på sygehusets afdelinger”.

Sammenholdes resultaterne fra dette afsnit om de studerende med resultaterne beskrevet tidligere om værdien 
for deltagernes læsning og skrivning for hele målgruppen, må konklusionen være klar: De studerende har meget 
stor gavn at det bevilgede udstyr i deres respektive uddannelser, både i forhold til gennemførelsen og kvaliteten 
af uddannelsen og på det personlige plan. Men der er fortsat udfordringer i forhold til omgivelsernes accept af 
anvendelsen og adgangen til digitale tekster i undervisningen.

8.3.5 Pc’ens betydning for arbejdslivet
Det kunne måske forventes, at bevillingen af it-udstyret kunne påvirke projektdeltagernes forsørgelsesgrundlag, 
men det var ikke tilfældet i løbet af projektforløbet. I alt 24% havde ændret forsørgelsesgrundlag mellem T1 og 
T3, men der var ikke nogen bestemt retning i de bevægelser, der fandt sted. Nogle gik fx fra at være fagligt arbej-
der til at blive studerende, mens andre gik den modsatte vej. Men forventningen om ændring i forsørgelsesgrund-
lag var måske ikke realistisk, da det ofte indebærer at tage en uddannelse for at ændre sit forsørgelsesgrundlag, 
hvilket som regel strækker sig over flere år. 

Projektdeltagernes forsørgelsesgrundlag ved projektets afslutning (T3) ses i tabel 21. Her fremgår det, at der er 
tale om en meget blandet gruppe rent beskæftigelsesmæssigt, og den består både af deltagere med fuldtidsarbej-
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de, arbejdsløse, kontakthjælpsmodtagere og fuldtidsstuderende med studiejob. Dette betyder, at deltagerantallet 
vil variere i de forskellige delundersøgelser i det følgende afsnit.

Tabel 21. Kursisternes forsørgelsesgrundlag ved T3, projektets afslutning (N=63, en ubesvaret)

Hovedbeskæftigelse/forsørgelsesgrundlag n (%)

SU/studerende 23 (37)

Ikke-faglært arbejder/specialarbejder 19 (30)

Faglært arbejder 5 (8)

Pensionist 5 (8)

Arbejdsløs (a-dagpenge) 2 (3)

Arbejdsløs (kontanthjælp) 2 (3)

Funktionær/tjenestemand 2 (3)

Lærling/elev 2 (3)

Flexjob 1 (2)

Langtidssyg 1 (2)

Under revalidering 1 (2)

Deltagerne blev bedt om at kategorisere deres jobsituation i forhold til det første interview ved T1. Resultatet ses 
i tabel 22.

Tabel 22. Deltagernes jobsituation ved projektafslutning i forhold til projektstart (N=63, en ubesvaret)

N (%)

Jeg har mistet mit job siden sidste interview og har ikke fået et andet 1 (2)

Jeg havde ikke et job ved det sidste interview og har ikke fået et siden da 10 (16)

Jeg havde ikke et job ved det sidste interview, men har fået et siden da 6 (10)

Jeg har skiftet job efter sidste interview (inkl. skift fra studiejob til heltidsjob) 11 (18)

Jeg har samme job som ved sidste interview, men har skiftet jobfunktioner 11 (18)

Jeg har samme job, som jeg havde ved sidste interview, og har ikke skiftet 
jobfunktioner 

14 (22)

Andet 0

Ikke udfyldt 10 (16%)

Den deltager, der mistede sit job og ikke havde fået et nyt, måtte ikke opgive sit daværende job på grund af sine 
læsevanskeligheder.

Af de ti deltagere, der ikke havde et job, og som heller ikke havde fået et siden, mente én at det ville blive meget 
lettere at få et job på grund af it-udstyret; fem mente, at det ville blive lidt lettere; tre mente det ikke ville blive 
lettere, og én deltager vidste det ikke.

Af de seks deltagere, der mente det ville blive lettere at få et job, mente to, de lettere kunne skrive gode ansøg-
ninger, mens øvrige begrundelser bl.a. var: ”Fordi, man kan læse de fagbøger, man bliver undervist i”, og fordi 
man ”kan læse jobannoncer, instruktioner og litteratur”.

Af de 17 deltagere, som siden sidste interview havde fået et job eller skiftet job, mente to, at det havde haft be-
tydning, at de benyttede læsestøttende it-udstyr, og 13 mente ikke, at det havde haft nogen betydning. To havde 
undladt at svare.

De, der mente, at det havde haft betydning, begrundede det med: ”Større selvtillid til at søge job – mulighed for 
at læse og skrive, hvis nødvendigt”.

Af de 11 deltagere, som havde skiftet jobfunktion, mente to, at det at have læsestøttende it-udstyr havde be-
tydning for, at de havde skiftet jobfunktion, hvorimod seks ikke mente, at det havde haft nogen betydning. De 
øvrige tre deltagere havde ikke besvaret spørgsmålet. De, der mente, det havde haft betydning, gav følgende 
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eksempler: ”Er ikke bange for at bruge computer, selv med tysk stemme” og ”har sagt ja til flere funktioner pga. 
hjælp fra computeren”.

Deltagere der anvender udstyret i deres job
De 42 deltagere, der var i job, blev efterfølgende spurgt om deres anvendelse af pc med syntetisk tale i deres ar-
bejde. Her svarede 12 deltagere (29%), at de benyttede udstyret på jobbet, 25 (60%) benyttede ikke pc, og der var 
fem, der ikke besvarede spørgsmålet.

At der samlet set kun er 12 deltagere (29%), der anvender deres udstyr i forbindelse med deres job, må betegnes 
som et lavt antal. Mange studerende med deltidsjob må formodes at kunne honorere de læse- og skrivekrav, de 
møder, uden hjælp af udstyret. Ligeledes må det formodes, at flere ufaglærte med svære læsevanskeligheder har 
valgt erhverv med meget få læse- og skrivekrav. Dette beskrives nærmere i de følgende dybdeinterview, hvorefter 
emnet behandles i den efterfølgende diskussion.

De følgende resultater tager herefter udgangspunkt i de 12 kursister, som angav at de benyttede pc med syntetisk 
tale i forbindelse med deres job.

Syv projektdeltagere mente, at pc’en var en hjælp på jobbet, tre, at den delvist var en hjælp, og én mente ikke, 
den var en hjælp. Endelig var der én, der ikke vidste, om det var en hjælp. Otte af de ti kursister beskrev, hvordan 
pc´en hjalp dem på deres job, og flere angav oplæsning af mails, mødeindkaldelser, fagtekster, brugsanvisninger, 
arbejdsmanualer, lagerlister m.m., og i uddrag nævnes konkret: ”Det går hurtigere” og ”hvis der er svært læse-
stof, tager jeg det med hjem for at skanne det ind og få læst op”.

Blandt de deltagere, der anvendte udstyret på jobbet, mente flertallet således, at det var en hjælp. Også selvom 
hjælpen til tider bestod i at inddrage fritiden til indskanning og oplæsning.

Samtidig angav ni deltagere, at de ikke havde problemer med at anvende udstyret i arbejdet, mens tre oplevede 
det modsatte. De problemer, der beskrives, handler om, at der kan være fortrolige dokumenter på arbejdsplad-
sens pc, og at sedler er håndskrevne og ikke kan skannes ind.

De 12 deltagere blev spurgt om kollegernes syn på deres anvendelse af udstyret, og resultaterne ses i tabel 23. 

Blandt dem, der havde en mening om spørgsmålet, oplevede alle således en stor opbakning og accept fra kol-
legerne med hensyn til deres anvendelse af udstyret. De fleste kolleger fandt det godt og spændende, og ingen 
fandt det irriterende, mens kun en enkelt deltager havde mødt kolleger, der fandt det mærkeligt.

Tabel 23: Kollegers meninger om brug af pc med syntetisk tale (N=12).

Spørgsmål 65: Hvad synes dine kolleger om at du bruger pc med syntetisk tale til 
læsning. Synes de fleste, at:

Ja 
N

Nej 
n

Ved 
ikke n

det er godt, du har fået en pc med syntetisk tale? 8 0 3

det er mærkeligt, at du bruger pc med syntetisk tale? 1 7 4

det er spændende, at du bruger en pc med syntetisk tale? 8 0 4

det er irriterende, når du bruger pc’en med syntetisk tale? 0 10 2

andet? 1 3 2

Afslutningsvis spurgtes ind til efteruddannelse, og her havde tre af de 12 deltagere været på efteruddannelse. De 
tre deltagere, der havde været på efteruddannelse, mente alle, at det at have læsestøttende it-udstyr havde haft 
betydning for, at de var blevet tilbudt efteruddannelse. Én af de tre mente delvist, at det var nyttigt at have pc’en 
med på efteruddannelsen, en anden mente ikke, det var nyttigt. Den tredje havde ikke besvaret spørgsmålet.

Alle kursister gav eksempler på hvorfor pc´en var/ikke var nyttig: ”Fik ikke lov at bruge den, de skulle klare sig 
uden”, ”’delvist’ fordi skanneren brød sammen”, ”nyttig i forbindelse med truckcertifikat, oplæsning af teori og 
anden beskrivelse/skriftlig materiale”.

Som en samlende konklusion for de 12 deltagere, der anvendte udstyret på jobbet, må dette antal på 29% af 
deltagere i arbejde betegnes som lavt. Samtidig mente syv af deltagerne dog, at det var en hjælp at anvende 
udstyret, og at det kun gav få problemer. Der blev oplevet stor accept fra kollegernes side med hensyn til deres 
anvendelse af udstyret.

Alle 63 deltagere blev afslutningsvis spurgt, om de mente, at læsestøttende it-udstyr havde nogen betydning 
for deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Af disse var der 19 kursister (30%), der vurderede, at udstyret ingen 
betydning havde for deres tilknytning til arbejdsmarkedet, fire kursister (6%) vurderede, at pc´en kun havde lidt 
betydning, 12 kursister (19%) vurderede, at pc´en havde nogen betydning, syv kursister (11%) vurderede, at det 
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havde haft stor betydning, og 13 kursister (21%) vidste det ikke. Der var otte kursister (13%), der ikke besvarede 
spørgsmålet.

I en foreløbig konklusion på anvendelse af udstyret i arbejdslivet, må det konstateres at teknologien ikke anven-
des og udnyttes i det omfang, som potentialet i den øvrige del af undersøgelsen kunne lægge op til. Denne kon-
statering diskuteres senere, idet sidste del af undersøgelsen præsenteres i form af tre dybdeinterview af udvalgte 
deltagere.

8.4 Dybdeinterview
Disse dybdeinterview er som nævnt tidligere medtaget som en del af Projekt Pc-læsnings samlede analyse og 
resultater, men de er indarbejdet fra en selvstændig masterafhandling. Det er kun en del af denne masteraf-
handling, som medtages her, og for det fulde udbytte af resultater og de øvrige perspektiver og konklusioner fra 
masterafhandlingen henvises til denne (Arendal, 2010). Masterafhandlingen udgives samtidig med nærværende 
rapport og kan hentes samme sted som rapporten.

Resultaterne, der medtages her, tager udgangspunkt i de to analyselag, der er omtalt tidligere. I denne rapport 
perspektiveres resultaterne yderligere i forhold til Projekt Pc-læsning. Første del af resultaterne består af tre por-
trætter, hvor de hver især præsenteres. Da et af formålene med at medtage disse dybdeinterview i denne rapport 
er at supplere de kvantitative resultater fra projektet, medtages disse portrætter i deres fulde længde. De vil såle-
des beskrive de tre informanters egen vurdering af deres liv før og efter, de blev pc-læsere.

I anden del af resultaterne analyseres de læringsmæssige konsekvenser af ordblindheden og informanternes po-
tentialer som pc-læsere mere detaljeret. Afslutningsvis opsamles og perspektiveres på begge analyselag.

8.4.1 Portrætter af de tre informanter
Informanterne blev udvalgt efter kriterier beskrevet tidligere, og de viste sig alle at være ufaglærte mænd. Alde-
ren var spredt, idet de var henholdsvis 23, 40 og 56 år, hvorved de repræsenterer forskellige livserfaringer. Nav-
nene er fiktive, og identificerbare detaljer er udeladt. Beskrivelserne er en sammenskrivning af interviewene, der 
alle er foretaget i efteråret 2008, og teksterne i kursiv er direkte citater af deres egne udsagn.

Peter Hansen
Peter Hansen er 40 år gammel og betegner sig selv som svært ordblind. Han er gift og har 2 døtre på 9 og 5 år. 
Familien bor på landet i en nedlagt landbrugsejendom, som de selv har sat i stand og fortløbende forbedrer. Huset 
ligger ca. 5 km fra en mindre by i Jylland.

Peters tid i Folkeskolen bar præg af hans massive læse- og skrivevanskeligheder. Fra omkring 4. klasse blev han be-
tegnet som ordblind og kom til specialundervisning samtidig med, at han forblev i sin klasse. Han ”følte det pin-
ligt 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 specialunder-
visningen”. 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 7 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 på 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 personligt en ”stærkere rygrad” til at ”tackle sin ordblindhed”. Det var her, han mødte sin nuværende 
kone, der ligesom ham selv også er ordblind, dog i 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 om-
gangskredsen, 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, 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, el-
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ler han læser digitale tekster direkte på internettet. Anvendelsen af it-hjælpemidler har givet en ”stor uafhængig-
hed – 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. 

Siden grundskolen har Peter arbejdet som ufaglært arbejder, dels på landet og dels i forskellige produktions-
virksomheder. 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 ma-
skinerne, 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 opstil-
linger tager han manualer m.m. med hjem, og skanner disse ind på computeren til tekstgenkendelse og oplæs-
ning. 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 arbejdsop-
gaver, 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 
til et job, 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 kun-
ne erhverve en sådan uddannelse, ligesom han også mener at kunne varetage begge jobtyper efter uddannelsen.

Han er positiv overfor 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 undervisningsma-
terialet. Han havde dog foretrukket at få teksterne udleveret digitalt, så han havde undgået indskanning af disse. 
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 bru-
ger 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. Der er flere børnebørn. 

Jens har ikke noget positivt at sige om sin tid i Folkeskolen. Han blev placeret ”nede bagi – 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 efterskole6, 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 år 1994 testet ordblind, men læreren 
6	 	Jens	bruger	selv	udtrykket	efterskole,	men	det	er	uklart,	hvilken	type	af	skole	der	er	tale	om.
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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- el-
ler 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.

Jens mener ikke hans ordblindhed har hindret ham i hans 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 ham 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 læs-
ning, og kravet til læsning og skrivning i det daglige arbejde er også nu minimalt. Læsning består primært af kon-
krete 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 produk-
tionshallen. 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 for-
hold 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 skrivningen. ”Det gi-
ver 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 Jyl-
land.

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 mobbet, men herefter blev han mobbet af de 
øvrige børn på skolen, hvorfor skolegangen ikke var 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 ef-
terskole, men efter ½ 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 han fandt mange ligesindede venner, der ligesom han selv var ord-
blinde. 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 
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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 med, 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 tek-
sten, 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 med 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 kurserne var korte, og lærerne fandt det ikke nødvendigt med computeroplæsning. Han fik derfor medkursi-
ster 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 last-
biler. 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 nøgle-
ord 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 nyligt 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 medspil-
lere i alliancen”. Oplæsningen fungerer fint, og med brug af ordforslag gør han sig fuldt forståelig. Her bruger 
han også talegenkendelsen, Dictus7, 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 
efterfølgende 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 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 her-
til, har Rasmus ingen planer om at følge flere læsekurser. Dels har han intet 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 me-
ner ikke, det vil blive et problem. Hans fremtidige ønskejob er at blive urmager, og han mener godt at kunne er-
hverve sig 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 stadigt vil blive bedre. 

7	 	Dictus	er	et	dansk	talegenkendelsesprogram,	hvor	brugeren	dikterer	hele	sætninger	i	en	mikrofon,	hvorefter	dette	skrives.	www.dictus.dk	
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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 igen-
nem. Det kan jeg selv gøre – jeg kan klare mig selv”.

8.4.2 Sammenfatning af portrætterne
I denne sammenfatning er informanternes deltagelse i uddannelse, erhverv og privatliv centralt. De er synligt på-
virket af deres ordblindhed, og senere yderligere af deres anvendelse af it-hjælpemidler. 

Under informanternes tid i folkeskolen, hvor de ikke har anvendt it-hjælpemidler, har aktiviteterne omkring læs-
ning, skrivning og boglig læring været centrale. Her har alle informanter haft meget store vanskeligheder, og 
ingen af dem har lært aktiviteten at læse. Den boglige skoleform har betydet, at skolens svar på deres vanskelig-
heder har været en segregering til specialundervisning eller specialklasser. I interviewene er det tydeligt, at den 
manglende deltagelse har haft stor følelsesmæssig påvirkning på dem, idet de selv bruger betegnelserne ”pinligt” 
(Peter), ”føle sig dum” (Jens) og ”mobbet” (Rasmus) og ”at have opbygget en forsvarsmur” (Rasmus) om den på-
virkning på deres person, som de husker, at den manglende deltagelse har medført.

På trods af ordblindhedens påvirkning af dem mener de at have deltaget i det privatliv, de måtte ønske. Undtagel-
sen kan være deltagelse, hvor aktiviteten er læsning, som fx ved undertekster i biograf 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 været hjælpere. It-hjælpemidlerne har for Peter og Jens ændret dette, ved at de nu 
selv skanner ind og læser, og de føler, at de nu i højere grad kan deltage uden omgivelsernes hjælp. Alle tre læser 
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 om, at de nu som pc-læsere har øget deres 
mulighed for deltagelse, idet de selv kan læse det, de ønsker. 

Ingen af de tre har erhvervet sig en uddannelse, og en af begrundelserne er deres ringe læsefærdigheder. It-støt-
ten har ændret deres deltagelse på kurser og uddannelse, og de har nu alle deltaget på efteruddannelseskurser. 
Peter og Jens har anvendt deres udstyr på disse, og begge påpeger, at de ville have sagt nej til kursusdeltagelse 
uden denne støtte. Endvidere påpeger de, at skolen kunne støtte yderligere, hvis de ikke selv skulle indskanne, 
og teksten i stedet var udleveret digitalt. Alle tre mener, at de som pc-læsere og med digitale lærebøger vil kunne 
deltage og erhverve en faglig uddannelse. 

Arbejdsmæssigt har de alle deltaget og haft arbejde gennem hele livet. Deltagelsen har været betinget af deres 
valg af erhverv, som har stillet minimale krav til læsning og skrivning samtidig med, at arbejdskolleger har støttet 
gennem oplæsning og skrivning. De mener dog nu, 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, stiller de ikke krav herom, men indskanner selv arbejdsrelevante tekster i fritiden. 
Rasmus mener, måske fordi han er yngre, at omgivelserne ændrer sig gennem den teknologiske udvikling, og at 
læsning og skrivning i traditionel forstand derved bliver mindre aktuelt. 

8.4.3 Informanternes læringspotentiale og kompetencer 
I det følgende beskrives nogle centrale problemfelter, som informanternes portrætter viser i en læringsteoretisk 
forståelsesramme. 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. Det andet er samarbejdet med andre og det sociale og følelsesmæssige aspekt, når 
læsning og skrivning er foregået gennem andres oplæsning og skrivning på deres vegne. Det tredje er samarbej-
det om kommunikationen med andre i såvel privat, uddannelses- og erhvervssammenhæng. Begreber som selv-
stændighed og uafhængighed er centrale, og de kræver en lidt nærmere omtale. 

I denne del relateres ovenstående problemfelter og informanternes portrætter til Illeris’ forståelsesramme (Illeris, 
2006). Informanternes udsagn og mening beskrives i forhold til de tre nedenstående læringsdimensioner, idet en-
hver læring er under påvirkning af alle tre dimensioner.

Læringens indhold
Indholdsdimensionen er helt central, idet den handler om tilegnelse af viden, forståelse af teksternes indhold og 
de færdigheder, der udvikles heraf. Altså elementer, der knyttes an til læsning.

Informanternes konventionelle læsefærdigheder, altså uden brug af it-støtte, er meget ringe, da det netop var 
forudsætningen for valget af disse informanter.

De siger selv om deres læsefærdigheder:

Jens: ”Børnebørnene, der går i skole, kan jeg slet ikke hjælpe, ham, der lige er blevet 8 år, læser bedre end jeg”
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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”.

Deres læsevanskeligheder er så massive, at de ikke har været i stand til klare sig selv. De er ikke i stand selvstæn-
digt 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.

Mens informanternes konventionelle læsning reelt er ikke-eksisterende, forholder det sig helt anderledes, når de 
læser som pc-læsere. 

De siger selv om deres pc-læsefærdigheder:

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 ViTal8. 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 at oplæsningen, og de kan umiddelbart forstå teksten og anvende indholdet 
i andre sammenhænge.

Som overgang til drivkraftdimensionen skal kort nævnes en læring kaldet transformativ eller signifikant læring, 
som her er beskrevet af Rogers: ”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, 2006:58)

Denne form for læring går langt ud over det faktum, at pc-læsning kun omfatter tilegnelse af viden og færdighe-
der, idet det ændrer personligheden.

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” betyder, at det nu er let at læse det, de 
ønsker. Både Peter og Rasmus siger, at de med udstyret vil kunne erhverve sig den faglige uddannelse, de drøm-
mer om som henholdsvis mekaniker og urmager. Der er således sket en ændring i deres adfærd, deres handlemu-
ligheder og deres egen opfattelse af de kvalifikationer og kompetencer, de besidder. En ændring, der påvirker 
drivkraftdimensionen, idet den er medvirkende til at påvirke deres motivation, følelser og vilje.

Læringens drivkraft
Drivkraftsdimensionen omfatter på det individuelle plan motivation, følelser og vilje. Det handler om de person-
lige, emotionelle aspekter ved personen, selvom disse selvfølgelig altid er opstået ud fra og i samspil med omgi-
velserne. For informanterne har deres opvækst, skolegang, og senere liv som ordblinde sat sig markante spor i 
forhold til det emotionelle.

Om den indflydelse skolegangen har haft på deres følelser, udtrykker de sig forskelligt. Jens, der som den ældste 
ikke umiddelbart blev sendt til specialundervisning, siger: ”Min tid i Folkeskolen har nok været at sidde nede bagi 
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 flyttet til en specialklasse, da ordblindheden blev opdaget, 
siger: ”Inden specialklassen blev jeg ikke mobbet så meget, det var først, da jeg blev erklæret ordblind, at man så 
blev mobbet med det”. 

De bruger alle tre formuleringen ”ikke at kunne følge med de andre” om deres skolegang. Selvom informanterne 
i kraft af deres forskellige alder, har gået i skole på tre forskellige tidspunkter, har de forskellige tilbud alle haft en 
negativ indflydelse på deres oplevelse af skoletiden. Samtidig skal det påpeges, at det ikke er lykkedes skolen gen-
nem læseundervisning at lære informanterne at læse eller skrive, heller ikke den yngste, Rasmus på 23 år, der har 
fået meget specialundervisning. De negative skoleoplevelser påvirker fortsat samme Rasmus i form af manglende 
motivation til både at modtage læseundervisning og til at tage en uddannelse, idet han siger: Jeg er skoletræt, og 
gider ikke sidde på en pind som i Folkeskolen. 
8	 	Computerens	oplæsningsprogram	med	syntetisk	tale
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Ingen af de tre begrunder deres manglende uddannelse udelukkende med ringe læsefærdigheder. Manglende 
motivation og vilje er også et væsentligt argument.

De har alle stor vilje til at arbejde, og de udtrykker glæde og tilfredshed ved at have et job. Viljen til at inddrage 
fritiden i arbejdet er der også, idet de 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 drivkraftper-
spektiv, har det været tydeligt at begge dele har været stærkt påvirket af samspillet med omgivelserne. Dette skyl-
des, at læse- og skrivevanskeligheder netop er en kommunikationsvanskelighed, så det individuelle samspil med 
omgivelserne er centralt i forståelsen af informanterne.

Læringens samspil
Samspilsdimensionen omfatter handling, kommunikation og samarbejde.

Som det er påpeget, er samspillet med omgivelserne afgørende for informanterne, men her fokuseres særligt på 
dette samspil.

Informanternes tilegnelse af viden via oplæsning fra andre mennesker er udtryk for et socialt samspil. De har al-
tid fået deres nærmeste sociale relationer til at læse op for sig i form af forældre, konen, venner og kammerater. 
Ligeledes har de fået andre til at skrive det nødvendige. Også de ’officielle’ sociale relationer som bank og kom-
mune er en del af denne støtte, og de foretrækker den personlige kontakt med personer herfra frem for at læse 
og skrive selv. 

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 som pc-læsere. Jens siger om værdien 
af udstyret: ”Det har den store betydning, at du ikke er afhængig af andre – du er fri”. Peter udtrykker det såle-
des: ”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 Ekstrabladet9 – men nu kan jeg læse det, jeg vil, og snakke med om det på 
arbejdet”. 

Rasmus udtrykker det 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 det 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 udtryk-
ker noget tilsvarende, idet han ved datterens skole og spejderaktiviteter melder sig til at medvirke. I en sådan si-
tuation 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 udadvendt og handlingsorienteret, og lysten til sociale aktiviteter øges, idet han som pc-læser ingen 
problemer har med bl.a. den megen læsning i sit bestyrelsesarbejde.

Handlingskompetencen i forhold til arbejdet har også ændret sig, men da it-udstyret er relativt nyt for dem, er 
ændringerne hidtil kun små. Især Peter og Jens anvender dog udstyret ved indskanning og læsning af maskinma-
nualer m.m., og de er alle tre bevidste om 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 udtryk-
ker 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. 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”.

8.4.4 Sammenfatning af dybdeinterviewene
Masterafhandlingen anvender Illeris’ brede definition af begrebet kompetence, der lyder således: Kompetence er 
et helhedsbegreb, der integrerer alt, hvad der skal til for at magte en given situation eller sammenhæng (Illeris, 
2006:143). 

Udgangspunktet for at vurdere ordblindes kompetencer er ofte en læsetest, og de tre informanter er via test alle 
erklæret svært ordblinde. De kan ikke læse konventionelt, og de var afhængige af andres oplæsning. Men nu kan 
de med brug af skanner og digitale tekster som pc-læsere tilegne sig den viden og de informationer, de har brug 
for. 

9	 	Den	digitale	udgave	på	internettet,	som	han	får	læst	op	af	computeren.
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Som noget centralt viser resultaterne, at it-støtte er mere end et spørgsmål om simpel oplæsning af tekst for ord-
blinde, og dermed er det mere end en simpel kompensation for ringe læsefærdigheder.

It-støtten har øget informanternes skriftsproglige kompetencer markant, men livet som pc-læser ændrer person-
ligheden. Et helt afgørende element er den erkendelsesmæssige transformation (Illeris, 2006:76), der flytter per-
sonen 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 ef-
teruddannelse, så er der utrolig gode muligheder for en ordblind”. 

It-støtten er et generelt og kompetenceforøgende redskab, der i bred forstand ”åbner en helt ny verden for Jens”, 
som hans kone udtrykker det. 

Det centrale i disse resultater er at fastslå, at pc-læsning for voksne ordblinde ikke er begrænset til snæver vurde-
ring af videnstilegnelse gennem oplæsning. Det ændrer personens selverkendelse, selvtillid, motivation og poten-
tialer.

Informanterne har kun været pc-læsere i 1-2 år af deres liv, og selvom Rasmus er blevet præsenteret for det tidli-
gere, er det først i voksenalderen, at han er begyndt at anvende det. De kan alle se en række potentialer som pc-
læsere, men de anvender ikke disse optimalt endnu.

8.4.5 Informanternes øvrige resultater i Projekt Pc-læsning 
Her skal informanternes svar i opfølgningsinterviewet i Projekt Pc-læsning sammenholdes med de efterfølgende 
dybdeinterview. 

Idet vi sammenholder informanternes svar i opfølgningsinterviewet, svarede de som kort beskrevet i det følgende. 

De tre informanter svarede således ”altid” (2) eller ”som regel” (1) til, 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, at udstyret har en positiv betydning for deres selvtillid, selvstændighed og tro på, at de kan få 
det arbejde, de ønsker. Peter og Jens svarer begge ”ja” til, at pc-læsning 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 ar-
bejde. 

Informanternes svar bekræfter således det forventede i projektet, men dybdeinterviewene har medvirket til at 
supplere og nuancere svarene. 

De bruger således alle oplæsningen meget, og personligt har det øget deres selvtillid og selvstændighed, hvil-
ket bekræftes i ovenstående resultater. At både Peter og Jens svarede, at de anvendte det i deres arbejde, og at 
Rasmus svarede, at han ikke gør det, bekræftes kun til dels i interviewene, 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 de-
res 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 for-
ventning og alternativer for dem. Om indskanning af arbejdsmanualer mente Peter, at det ”slet ikke fungerede” 
med det komplicerede layout, men han forstår dog det oplæste bedre, end hvis han skulle læse det uden støtte. I 
de fleste andre sammenhænge finder de det brugbart, uden det dog er problemfrit.

Deres svar i nævnte sammenhæng kan ikke ses som tegn på, at virksomheden stiller digitale tekster til rådighed 
på arbejdspladsen, og at udstyret blev anvendt i den sammenhæng. Tværtimod har interviewene vist, at dette 
ikke er tilfældet, og heller ingen af dem har stillet krav herom. Muligheden har været nævnt i Jens’ tilfælde, men 
det er først under interviewene, at denne mulighed for alvor går op for de tre informanter.

Interviewresultaterne har i forhold til Projekt 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 viser ovenstående resultater, hvordan 
ordblindheden gennem livet har påvirket informanterne personligt og socialt og i forlængelse heraf, hvordan it-
støtten har ændret på disse forhold.

Det kan konstateres, at interviewundersøgelsens resultater generelt underbygger de svar og resultater, som Pro-
jekt Pc-læsning har givet, idet det som ovenfor skal konstateres, at interviewene bibringer en nuancering til gavn 
for tolkningen af svarene i projektets spørgeskemaundersøgelse. 
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9.0 Diskussion og perspektivering
Den følgende diskussion er disponeret i forhold til undersøgelsens tre resultatdele: FST, der beskriver den kom-
pensatoriske effekt, interviewundersøgelsen, der kvantitativt beskriver deltagernes vurdering af værdien ved pc-
læsning, og endelig det kvalitative interview af tre udvalgte deltagere.

Efter diskussionen perspektiveres dette i forhold til implementering og ændringer i praksis i uddannelse og er-
hverv. 

9.1 Diskussion

FST – den kompensatoriske effekt 
Undersøgelsen dokumenterer en markant forbedring af læsefærdighederne, når voksne med utilstrækkelig læs-
ning anvender oplæsningsprogrammer som støtte for læseprocessen. Som pc-læser kompenseres voksne med util-
strækkelige konventionelle læsefærdigheder væsentligt. Den kompensatoriske effekt optræder umiddelbart efter 
læserne begynder at anvende læsestøttende it-udstyr. Efter et års brug er effekten uændret. 

Der ses betydelige individuelle forskelle ved den kompensatoriske effekt. Det er klart de svageste læsere, som 
kompenseres mest. Denne gruppes præstation ved læsning af sammenhængende tekster tredobles når de pc-
læser i forhold til uden it-støtten. For de bedre læseres vedkommende ses mere begrænsede fremgange. Enkelte 
af de relativt gode læsere klarer sig på kort sigt dårligere som pc-læsere ved FST end ved anvendelse konventionel 
læsning.

Det kan umiddelbart virke overraskende, at voksne med en relativt god læsning alligevel ansøger om kompen-
serende hjælpemidler i form af en it-rygsæk. En forklaring kan være, at den største gruppe blandt deltagerne er 
studerende. Baseline-interviewet viste, at de studerende først og fremmest regnede med at få nytte af udstyret til 
at kunne læse lange tekster hurtigere og derfor ikke skulle bruge så lang tid på at læse pensum. Desuden ville de 
benytte pc-læsning til at læse svære eller udenlandske ord og til skrivning. De oplevede ikke i så stort omfang som 
andre deltagere at have problemer med hverdagslæsning. Det kan derfor ikke forventes, at de studerendes nytte 
af udstyret ville kunne måles alene med FST, som består af kortere tekster. 

En stor del af deltagerne har på trods af deres relativt gode læsning omfattende fonematiske afkodningsvanske-
ligheder. Fra undersøgelser ved vi, at nogle svage afkodere har været i stand til at kompensere og udvikle relativt 
gode tekstlæsefærdigheder på trods af deres ringe afkodning (Arnbak, Elbro, 2000). På baggrund af projektets 
resultater vil man således ikke kunne forvente, at denne gruppe på trods af deres afkodningsvanskeligheder vil 
kunne opnå en større effekt af at anvende læsestøttende strategier ved korte og relativt lette tekster. Derimod 
kan de allersvageste læsere forvente en ganske markant effekt også på dette område.

Læsevanskeligheder kommer forskelligt til udtryk. De kan karakteriseres af de forskellige basale og sproglige 
forudsætninger, som er nært relateret til læsning. Undersøgelsen kan ikke identificere enkelte af disse forudsæt-
ninger som særligt betydningsfulde for styrken af den kompensatoriske effekt. Ingen delfærdigheder inden for 
områderne hukommelse, sprog eller afkodning kan på baggrund af undersøgelsen alene anvendes som prædiktor 
for en kompensatorisk effekt ved anvendelse af læseteknologi. 

Da den almindeligt anerkendte forståelse af læseprocessen, ses som et resultat af en afkodnings- og en forståel-
sesproces, The simple view: Læsning = Afkodning X Forståelse (Dalby, 1992), kan dette virke noget overraskende 
på baggrund. Da læseteknologi udelukkende kan støtte afkodningen, kunne det forventes, at læsevanskeligheder 
med baggrund i afkodningsvanskeligheder kompenseredes mere effektivt end læsevanskeligheder på baggrund 
af forståelsesvanskeligheder. Når dette tilsyneladende ikke er tilfældet, kan det hænge sammen med, at præsta-
tioner i FST ud over afkodnings- og læseforståelsesfærdigheder også fordrer, at læseren kan træffe hensigtsmæssi-
ge valg på baggrund af teksten, og at ”The simple view” er for simpel til at beskrive læseprocessens kompleksitet. 
Andre faktorer som motivation, begavelse, eksekutive kompetencer, digitale færdigheder m.v. vil ligeledes have 
betydning for besvarelsen. Disse er variabler, som ikke indgår i undersøgelsen.

Analysen af mulige basale og sproglige prædiktorer svækkedes i nogen grad af, at testlærerne ikke i alle tilfælde 
fulgte vejledningerne for afvikling af de enkelte test. Afviklingen af BSF 10 (helordsgenkendelse) viste sig at være 
så problematisk, at resultaterne blev taget helt ud af undersøgelsen.

Der blev kun identificeret få prædiktorer, der kan forudsige, hvorvidt en person vil have nytte af læseteknologi. 
Hvad angår tekstlæsning, er det udelukkende omfanget af de konventionelle læsefærdigheder, der har betydning 
for den kompensatoriske effekt. Hvis kursisten har et lavt udgangspunkt, er der størst sandsynlighed for, at kursi-
sten får god nytte af udstyret i form af at kunne forstå tekster. Men det ser også ud til at have betydning, om kur-
sisten har en realistisk og afstemt forventning om, i hvilket omfang udstyret kan hjælpe. 
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I forhold til dokumentlæsning er det også først og fremmest et lavt udgangspunkt i FST-dokumentlæsning, der 
har stor betydning for sandsynligheden for, at kursisten får nytte af læseteknologi med hensyn til evnen til at læse 
dokumenter. Desuden er der størst sandsynlighed for, at den ældste gruppe af kursister får størst nytte af udstyret. 
I praksis betyder det, at FST kan anvendes til at afgøre, om en person umiddelbart kan få nytte af pc-udstyr til læs-
ning af tekster og dokumenter.

Analysen er begrænset af FST’s loftseffekt, og af at data ikke har været normalfordelte, hvilket har betydet, at vi 
dels har måttet reducere antallet af kursister, som kunne indgå i analysen, og dels at vi har måttet dikotomisere 
data, hvilket reducerer kvaliteten af informationerne. Det, at testen blev gentaget, kunne eventuelt forventes at 
medføre en indlæringseffekt, sådan at der var større sandsynlighed for, at testpersonen ville give det samme svar 
ved den anden test som i den første test. Men da testpersonerne ikke får facit at vide, er denne indlæringseffekt 
ikke særlig sandsynlig. Det skal endvidere bemærkes, at de kursister, der opnåede den største effekt af det læ-
sestøttende it-udstyr, kun i få tilfælde kom igennem hele testen og typisk gav op efter de første spørgsmål. I de 
tilfælde kan der derfor ikke være tale om indlæringseffekt.

Undersøgelsen viser, at der er en vis sandsynlighed for, at der vil være sammenfald mellem den kompensatoriske 
effekt i forhold til at læse både sammenhængende tekster og dokumenter som fx køreplaner, prislister m.v. Men 
der er også læsere, som kompenseres betydeligt i forhold til den ene type af tekster og ikke den anden.

En ting er, i hvor høj grad deltagerne kompenseres for utilstrækkelige læsefærdigheder, når de anvender læsestøt-
tende teknologi. En anden ting er, om de bliver bedre til at honorere de læsekrav, de møder på arbejdspladsen 
eller i deres uddannelse. Men vi kan ikke på baggrund af FST sige noget om, i hvor høj grad læsestøttende it kan 
bidrage til, at voksne i læsevanskeligheder kan opnå tilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder i forhold til de 
krav, de møder i samfundet, da det ikke er undersøgt, hvilke krav der stilles til voksne på arbejdspladser og ud-
dannelser. På baggrund af de kvalitative interviews kan undersøgelsen dog belyse deltagernes oplevede forskelle i 
deres muligheder for at opfylde de læsekrav, de møder i deres dagligdag.

Interviewundersøgelsen
Opfølgningsinterviewet, der er foretaget efter deltagerne har anvendt udstyret over et år, er udtryk for deltager-
nes egen vurdering af effekten. Denne del af undersøgelsen viser modsat FST ikke den umiddelbare effekt, idet 
den erfaring, deltageren har fået i uddannelse, erhverv og privatliv, samt den undervisning der evt. har fundet 
sted undervejs, har indflydelse på resultatet. 

Opfølgningsinterviewet viser meget klart, at læsestøttende it-udstyr har en stor og markant værdi for alle delta-
gerne i undersøgelsen. Et stort flertal anvender således deres udstyr til såvel læsning som til skrivning. 

I forhold til læsning siger et stort flertal, at de med udstyret nu læser mere, hurtigere, har lettere ved at forstå 
teksterne, læser længere og sværere tekster, flere forskellige teksttyper, samt at de nu har mindre brug for andres 
hjælp til læsning. Der er således mange områder, hvor såvel de svært ordblinde, som deltagere med mindre læse-
vanskeligheder, profiterer af it-støtten. I forlængelse af resultaterne fra FST er det her klart, at også de bedre læ-
sere, hvoriblandt der er en del studerende, har stor gavn af deres bevilgede it-rygsæk til læsning af studiemateria-
ler. Der kan imidlertid være problemer ved pc-læsning, idet teksterne ikke altid er tilgængelige i digital form. Det 
gælder bl.a. de studerende, hvor ikke alle materialer leveres digitalt af studiestedet eller af SU-styrelsen, og hvor 
den studerende ikke kan læse udleverede tekster til undervisningen. I nogle tilfælde kan de – omend med besvær 
– selv indskanne teksterne, mens det kan være umuligt ved spontant udleverede tekster. Også blandt ansatte i job, 
kunne det være umuligt at bruge it-støtten, idet de tekster, der skulle læses, ikke var digitale eller kunne gøres 
tilgængelig på det bevilgede udstyr. Her måtte de ligeledes – ofte i fritiden – selv indskanne maskinmanualer m.m. 
i et svært tilgængeligt layout.

I forhold til skrivning siger et stort flertal, at de med udstyret nu skriver mere, skriver hurtigere, skriver færre fejl, 
bruger et større ordforråd og skriver længere tekster. Samtidig siger de, at de nu vælger de ord, der passer ind 
i sammenhængen, og som passer bedre til deres mundtlige ordforråd, samt at de har mindre brug for hjælp fra 
andre til at skrive. Også i forhold til skrivning er det således på mange områder, at udstyret hjælper deres skriftlige 
fremstilling. Selvom der vil være stor forskel mellem de skriftlige kompetencer for de svært ordblinde og ufaglær-
tes skrivning af fx e-mail, og de studerendes skriftlige studieopgaver, viser undersøgelsen, at de skriftlige kompe-
tencer øges klart for alle grupper. 

I undersøgelsen ”Unge ordblinde skriver løs med it” blandt elever på ordblindeefterskoler (Clausen, 2009), vistes 
en umiddelbar effekt af elevernes stavefærdighed, når de anvendte et ordforslagsprogram, mens effekten af en 
efterfølgende og særlig undervisning ikke viste yderligere signifikant fremgang. Om der i Projekt Pc-læsning har 
været en umiddelbar effekt på stavningen vides ikke, men vi formoder her, at erfaringen gennem et år og evt. 
undervisning i anvendelsen af programmet har øget såvel stavning som den skriftlige fremstilling. Modsat nærvæ-
rende opfølgningsinterview viste undersøgelsen blandt efterskoleeleverne ikke et øget tempo eller de samme ten-
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denser som ovenstående, men der er så stor forskel på de to undersøgelser, at de ikke umiddelbart kan sammen-
lignes. Undersøgelsen blandt efterskoleeleverne foregik over en relativt kort undervisningsperiode, og med unge 
ordblinde, der i en testlignende situation måske mangler den motivation, der skal til for at få det fulde udbytte 
af programmet (ibid). Opfølgningsinterviewet var derimod ingen test, men bestod af en samtale med voksne del-
tagere, der gennem uddannelse og erhverv gennem et år har opnået kendskab til og motivation for korrekt stav-
ning og skrivning med it-støtte.

Også på det personlige plan viste opfølgningsinterviewet, at it-støtten havde betydning for deltagerne. De mente, 
at deres selvstændighed, selvtillid samt tro på nye udfordringer, uddannelse og arbejde var øget markant. Dette 
bekræftedes i spørgsmålene om self-efficacy, der viste en næsten signifikant fremgang på denne type personlige 
spørgsmål. Projektdeltagerne havde som udgangspunkt lavere grad af self-efficacy (2,99) end i en undersøgelse 
hvor der indgik 153 danskere10, og hvor det samme redskab til undersøgelse af self-efficacy blev brugt. Disse 
scorede 3,29, men idet projektdeltagerne ved et-års-opfølgningen scorede 3,14, nærmede de sig dette niveau. At 
anvendelsen af it-støtte påvirker ordblinde positivt er påvist flere steder i andre undersøgelser (Kock Clausen 2005, 
Föher 2003, NUH 2006, Arendal 2010).

Blandt de deltagere, der var i uddannelse, vurderedes udstyret som værende af stor værdi. Alle mener de, at det 
har haft betydning for deres uddannelse, og otte ud af ti, at betydningen har været stor for deres gennemførelse 
af uddannelse, mens ni ud af ti mener, at det har haft stor eller nogen betydning for at overkomme læsemæng-
den, og for at de har fået en bedre eksamen. Selvom der har været situationer med gruppearbejde, manglende 
digitale tekster og praktikophold, hvor udstyret ikke kunne anvendes, har værdien af udstyret samlet set været 
stor for de studerende. Effekten blandt de studerende er måske som forventet, og det må konstateres, at it-støtte 
til studerende, som den praktiseres i dag, har en klart gavnlig effekt.

I erhvervslivet er situationen mere blandet, og kun tre ud af ti deltagere har anvendt udstyret i erhverv. Dette skyl-
des dels, at mange studerende ikke har haft brug for udstyret i deres studiejob, og dels at flere ufaglærte i fuld-
tidsjob har valgt job, hvor de ikke skulle læse eller skrive. De deltagere, der trods alt har brugt udstyret i erhverv, 
har haft stor glæde af det, men opfølgningsinterviewet viser desværre, at der fortsat er langt til en optimal udnyt-
telse af udstyret. Vi havde således håbet, at se en større anvendelse og en større effekt af it-støtte i erhvervslivet, 
men vi må erkende, at dette ikke var tilfældet i undersøgelsen. Blandt de, der svarede, at de anvendte udstyret i 
erhverv, viste det sig senere for bl.a. de tre i dybdeinterviewet, at det i stedet var i fritiden, at de indskannede og 
læste arbejdsrelateret materiale. Om det også gjaldt andre deltagere vides imidlertid ikke.

Der kan være flere grunde til den ringe anvendelse i erhverv, og nogle af disse perspektiveres efterfølgende.

Flere deltagere udtrykte dog, at de mente, at deres jobsituation var forbedret, og at de med deres udstyr både 
kunne varetage større udfordringer i deres nuværende erhverv, turde tage efteruddannelse og ikke var så bange 
for at skifte til andre jobs. Kun tre ud af ti mente, at deres udstyr havde betydning for deres tilknytning til arbejds-
markedet. Dette kan dog tolkes på flere måder, idet de svært ordblinde netop havde valgt ufaglærte jobs med få 
skriflige krav, og de studerende måske mente at kunne honorere kravene i kommende erhverv.

Dybdeinterview
Hvor opfølgningsinterviewet handler om alle deltagere, viser dybdeinterviewet kun vurdering og analyse fra tre 
udvalgte deltagere, der alle var mænd i ufaglærte jobs. De var svært ordblinde og kunne slet ikke læse konventio-
nelt, men de blev fuldt kompenseret og forstod som pc-læsere teksten til fulde.

De havde alle haft det svært i deres skoletid med psykiske knæk til følge, og selv den yngste på 23 år havde trods 
specialundervisning ikke lært at læse. De havde gennem hele livet været afhængig af andre menneskers oplæsning, 
men de er nu uafhængig af dette, og de betegner netop denne uafhængighed som den største værdi af udstyret. 

Idet dybdeinterviewene beskriver hele livssituationen og de brede læringskompetencer, er det dog i særlig grad 
det personlige område, der er interessant. At de tre svært ordblinde forstår oplæst tekst og dermed kan tilegne sig 
ny viden og færdigheder er en bekræftelse på, hvad der fremkom allerede i FST. Men de udtrykker fortsat, at de 
jo ikke kan læse selv. De er således splittede, idet de både erkender, at de nok aldrig lærer at læse og betegner sig 
som pc-læsere samtidig med, at de fortsat ønsker at være normallæsere som alle andre. 

Tilegnelse af viden og færdigheder er muligt for dem, og erkendelsen af derved at kunne erhverve en uddannelse 
eller bestride mere bogligt krævende erhverv flytter deres selvopfattelse. At de fra at føle sig stigmatiserede og 
udenfor til nu – trods læsevanskelighederne – at føle sig ligeværdige, er en vigtig erkendelse hos dem, og det har 
stor indflydelse på deres liv. 

Men skønt de er motiverede for efteruddannelse og mener, at de nu kunne erhverve sig den uddannelse, de ønsker, 
vil de dog ikke tage denne uddannelse. Mens de to ældste synes de er for gamle (40 og 56 år), er den yngste på 23 

10		http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm.	Den	stikprøve,	der	er	anvendt,	er	ikke	beskrevet,	så	deltagernes	køn,	alder	og	erhverv	er	ikke	kendt.	
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år så træt at skolen, at han ikke vil påbegynde en uddannelse. Det er således tankevækkende, hvordan en dårlig 
skolegang med specialundervisning og modning kan forhindre en måske ellers opnåelig uddannelse for en svært 
ordblind ung mand. 

Selvom deltagerne føler sig ligeværdige, udnytter de ikke deres nye potentiale til fulde. Dette kan skyldes, at de 
efter mange års stigmatisering har brug for mere end blot et år for at udnytte det potentiale, som de ellers kan se 
er til stede.

Ingen af de tre anvendte deres udstyr på deres arbejde, selvom de to havde angivet dette i opfølgningsinterviewet. 
Selvom de var åbne om deres ordblindhed på arbejdet, stillede de ikke krav om brug af udstyret på jobbet eller 
krav om adgang til digital tekster på fx virksomhedens intranet. De tog arbejdsrelateret materiale med hjem til 
indskanning og oplæsning, på trods af at tekstgenkendelse af vanskeligt tekstlayout voldte en del vanskeligheder. 
Om virksomheden ville og kunne stille digitale materialer til rådighed, vidste de ikke, da de ikke i tilstrækkelig grad 
havde forhørt sig om dette. En større åbenhed og information om mulighederne blandt såvel virksomhedernes an-
satte som ledelsen må formodes at kunne ændre på dette.

Alle tre mener, at deres deltagelse i hverdagens aktiviteter i erhverv og fritid er væsentligt øget med brug af udsty-
ret, og de ser flere muligheder for dette fremover. Sammen med ovenstående opfølgningsinterview må det konsta-
teres, at svært ordblindes personlige og sociale kompetencer kan forøges væsentligt gennem pc-læsning

9.2 Perspektivering
Det er især de meget svage læsere med uddannelsesmæssig svag baggrund, som får det ringeste udbytte af læse-
undervisningen (Pilegaard Jensen og Holm 2000). Projekt Pc-læsning viser, at netop gruppen af meget svage læsere 
kompenseres allermest af at anvende læsestøttende it. Undersøgelsen viser også, at der er tale om en ”her-og-nu-
effekt”, der virker umiddelbart efter, at interventionen påbegyndes. Læsestøttende it vil derfor være et oplagt 
alternativ for de voksne, som på grund af et nyt job eller en ny uddannelsessituation pludselig oplever skærpede 
læsekrav, frem for at skulle påbegynde et længere specialundervisningsforløb. På baggrund af undersøgelsens re-
sultater må det være påkrævet at revurdere indsatsmulighederne for især den svagest læsende del af den voksne 
befolkning. I hvor høj grad kompenserende teknologier skal supplere eller erstatte en undervisningsindsats, og 
hvordan de to former for læseinitiativer kan understøtte hinanden, er et oplagt felt for fremtidige undersøgelser. 
Men med Projekt Pc-læsning står det klart, at især de meget svage læsere på relativ kort tid vil kunne udvide ikke 
blot deres læsepotentiale, men hele deres livspotentiale ganske betydeligt i forhold til et læseundervisningsinitiativ 
med ensidig satsning på læsetræning.

Undersøgelsens resultater må endvidere have konsekvenser for indholdet af ordblindeundervisning for voksne, vok-
senspecialundervisningen og Forberedende Voksenundervisning (FVU). Ved tilrettelæggelse af undervisningen må 
underviseren inddrage de muligheder, der ligger i at deltagerne ved anvendelsen af it-støtte umiddelbart kan opnå 
en betydelig bedre funktionel læsning og skrivning. Ligesom underviseren må tilrettelægge en undervisning, som 
sigter mod at optimere deltagerens anvendelse af den læsestøttende teknologi – både i forhold til undervisningen 
på kort sigt og til efterfølgende uddannelse og erhverv.

Voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder har mulighed for at søge hjælpemidler inden for rammerne af lov-
givning knyttet til forskellige sektorer. Som baggrund for fx bevillinger efter Serviceloven foretages som regel en 
udredning af en lang række delfunktioner for at vurdere hjælpemidlets mulige kompensatoriske effekt. På bag-
grund af Projekt Pc-læsnings resultater vil en sådan udredning kunne forenkles, idet undersøgelsen alene peger på 
konventionelle læsefærdigheder som eneste stærke prædiktor for den kompensatoriske effekt. 

Med den umiddelbart store effekt som projektet peger på, bør en mere udbredt anvendelse af læse- og skrivestøt-
tende teknologi være oplagt – både i uddannelse og erhverv. En anvendelse af denne type software generelt på 
alle computere, hvor dette er muligt, vil kunne understøtte de skriftsproglige kompetencer for mennesker i læse- 
og skrivevanskeligheder. Desuden vil en bred og generel anvendelse nedbringe stigmatiseringen for de ordblinde, 
der er nødsaget til at anvende støtten samtidig med, at det kan være et supplement til læsning, stavning og skriv-
ning for alle borgere.

Det gælder fx også ved læsning og skrivning af engelsk, tysk eller andre sprog, idet udstyret umiddelbart fungerer 
på andre sprog, og som sådan kan støtte os alle. Der er således brug for en holdningsændring, hvor potentialet i 
den ny teknologi fremhæves på bekostning af maskinforskrækkelse og synet på it-støtte som en ’læsekrykke’ for 
en handicappet borger. Læsning og skrivning med de teknologiske muligheder, der anvendes i denne undersøgelse, 
er udtryk for en kulturteknik, der blot afspejler samfundets udvikling. Målet må være at anvende de til enhver tid 
bedst mulige redskaber på den mest optimale måde, såvel for ordblinde som for alle andre borgere i dagens Dan-
mark.
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10.0 Konklusion
Projekt Pc-læsning dokumenterer på flere punkter en stor og væsentlig værdi i anvendelse af it-støtte til en bred 
gruppe af ordblinde borgere. 

I forhold til læsning viser undersøgelsen, at den umiddelbare værdi ved pc-læsning for især for svært ordblinde er 
stor, og at oplæsningen kan være afgørende for deres selvstændige tilegnelse af skriftlige informationer. Effekten 
er umiddelbar, kræver kun lidt instruktion og ændres ikke markant ved længere tids brug. For ordblinde i knap så 
store læsevanskeligheder betyder oplæsningen ligeledes øgede læsekompetencer, og efter de studerende egen 
vurdering medfører det en større faglig forståelse og en bedre uddannelse. 

Også ved skrivning viser it-støtten sig at være markant, og såvel de svært ordblinde deltagere, og deltagere med 
lidt bedre skrivefærdigheder har stor gavn af it-støtten. 

Såvel i forhold til læsning og skrivning øger it-støtten således deltagernes skriftsproglige kompetencer. Det er dog 
forskelligt, hvordan og i hvilket omfang afhængig af såvel den ordblindes vanskeligheder som af job, uddannelse 
og privatliv.

På det personlige plan har it-støtten også haft stor betydning. For et overvejende flertal har anvendelsen af it-
støtten bl.a. betydet øget selvtillid, øget følelse af selvstændighed samt en større åbenhed om deres læsevanske-
ligheder. De har fået mere mod på nye udfordringer og for de flestes vedkommende en øget tro på, at de kan 
erhverve sig den uddannelse og få det erhverv, de ønsker sig. Uafhængigheden af andres oplæsning fremhæves 
blandt de tre meget svært ordblinde som den væsentligste værdi ved it-støtten.

Især blandt de studerende viser undersøgelsen en stor udbredelse og anvendelse af it-støtten. På arbejdsmarkedet 
er anvendelsen af deltagerens bevilgede udstyr mindre udbredt. Dels har deltagere med de største læsevanskelig-
heder valgt et erhverv, der kræver få skriftlige kompetencer, dels fungerer deres udstyr ikke optimalt på virksom-
hederne, og endelig er det svært for deltagerne selv at indskanne tekster, ligesom digitale tekster på virksomhe-
den kun bruges i mindre grad af deltagerne. 

Selvom projektet således dokumenterer en stor værdi for ordblinde, viser det samtidig et stort og uudnyttet po-
tentiale i anvendelsen af it-støtte. I uddannelse har de studerende stor gavn af deres bevilgede it-rygsække, men 
der er en række udfordringer, og der er brug for yderligere optimering. På arbejdsmarkedet viser projektet kun en 
lille anvendelse af it-støtte, og potentialet og mulighederne er kun i ringe grad implementeret på arbejdsmarke-
det. 

Både i uddannelse og erhverv er der store perspektiver i at udnytte it-støtten til ordblinde i langt højere grad, end 
tilfældet er i dag. I forhold til en øget udnyttelse af de potentialer, som undersøgelsen viser og perspektiverer, vil 
projektet kort pege på tre væsentlige indsatsområder/temaer:

Udbredt anvendelse af it-støtte
Med den umiddelbart store effekt, som projektet peger på, bør en mere udbredt anvendelse af læse- og skri-
vestøttende teknologi være relevant – både i uddannelse og erhverv. Installation af software i form at læse- og 
skrivestøttende programmer på de maskiner, der anvendes i såvel uddannelse som på arbejdspladserne, vil give 
ordblinde umiddelbar mulighed for såvel oplæsning af skriftligt materiale på computerne og støtte til stavning og 
skrivning. En udbredt og accepteret anvendelse, hvor alle kan have gavn af og nytte at teknologien, kan samtidig 
minimere den fortsatte stigmatisering, der er en følge af det individuelle fokus, der kan være på den enkelte ord-
blinde gennem en eventuel test og efterfølgende særlig læseundervisning. 

Udbredt anvendelse af digitale tekster
I forlængelse af ovenstående og med den stadig større udbredelse af internet og intranet i uddannelse og på 
virksomhederne bør der satses på digitale og tilgængelige udgaver af alt relevant skriftligt materiale. Næsten alt 
skriftligt materiale er i udgangspunktet fremstillet digitalt, og det bør bibeholdes og stilles til rådighed i digital 
form – eventuelt som et supplement til trykte udgaver. Såvel gennem de kommercielle markedskræfter som gen-
nem politiske indsatser bør tilgængeliggørelsen af digitale bøger, uddannelsesmaterialer og andre skriftlige mate-
rialer i uddannelse og erhverv fremmes.

Et holdningsskifte til læsning og skrivning
Læsning og skrivning er ikke et mål i sig selv, men derimod et middel til skriftlig kommunikation. Gennem pc-læs-
ning og ved anvendelse af it-støtte kan ordblinde optimere og øge deres skriftsproglige kompetencer væsentligt. 
Til stor gavn for både den enkelte og for samfundet. Den teknologiske udvikling har medført, at et holdnings-
skifte til læsning og skrivning ganske langsomt er undervejs. Kulturteknikkerne læsning og skrivning er imidlertid 
stærkt bundet til trykte medier, hvorfor en bevidst indsats vil fremme dette holdnings- og fokusskifte.



49

Med et fokus på læring og tilegnelse af viden og kompetencer bør såvel faglige uddannelser og uddannelse og 
undervisning af den enkelte ordblinde borger inddrage de teknologiske muligheder optimalt. It og anvendelse af 
it-støtte for ordblinde bør i langt højere grad end i dag accepteres og implementeres i såvel uddannelse af læse-
fagligt personale og ordblinde på hele uddannelsesområdet.

I arbejdsmæssig sammenhæng er der ofte fokus på den enkelte medarbejders manglende læse- og skrivekompe-
tencer med eventuelle efterfølgende læse- og skrivekurser for den enkelte til følge. Et holdnings- og fokusskifte 
mod virksomheden selv og en digital tilgængeliggørelse af virksomhedens skriftlige kommunikation kunne være 
en mulighed. Gennem en øget brug af ovennævnte it-støtte, teknologiske platforme og digitale tekster, vil en 
ressourcemæssig optimering være relativ enkel at gennemføre i mange virksomheder. Hidtil skjulte ressourcer vil 
kunne anvendes såvel i efteruddannelse som i virksomhedens hverdag – til gavn for både den enkelte medarbej-
der og virksomheden.

Afslutningsvis skal to centrale perspektiver påpeges: 
For det første:

Danmark er i august 2009 tiltrådt FN’s handicapkonvention, og denne står foran implementering i både uddannel-
se og erhverv. Konventionen flytter fokus fra den enkeltes borgers handicap til inklusion og ligeværdig deltagelse 
for alle – på trods af et eventuelt handicap som fx ordblindhed. Projekt Pc-læsning peger med sine resultater og 
perspektiver på en meget enkel, effektiv og relativt billig måde at understøtte konventionens intentioner i for-
hold til ordblinde. Med et fokus på it-støtte, teknologiske muligheder, digitale tekster og et holdningsskifte mod 
andre og ligeværdige skriftlige kommunikationsmuligheder, kan ordblindes stigmatisering i samfundet mindskes, 
og deres reelle potentiale optimeres.

For det andet:

For det andet kan projektets resultater være relevante for en langt større gruppe af borgere. Det gælder primært 
personer med en mindre grad af læse- og skrivevanskeligheder, men også borgere helt uden disse vanskeligheder 
kan erfaringsmæssigt have gavn af denne nye teknologi. Det gælder fx til læsning og skrivning af fremmesprog 
og som et supplement til øvrige programmer som fx stave- og grammatikkontroller. Ligeledes kan alle borgere 
vælge at få en tekst oplæst med syntetisk tale fra computeren under fx bilkørsel, eller man kan via oplæsningspro-
grammet konvertere teksten til en lydfil (mp3) og lytte til den under løbeturen. Den teknologiske udvikling bety-
der, at det der i projektet kaldes særlig it-støtte, om ganske få år vil være almindelig og udbredt teknologi. Hvis 
alle anvender teknologien, er kulturteknikken ændret og accepteret, og med denne accept må stigmatiseringen 
af ordblindes anvendelse af teknologien formodes at forsvinde. 
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English Summary
This national project is a study of the effect and value of ict support for adults in Denmark. The participants are 
adult dyslectics – all of them having been through the process of applying for, being screened and finally being 
granted ict.

The study is divided into three parts. Firstly, the participants’ text reading skills are tested with and without the use 
of ict and the state of their reading difficulties is examined. The reading support consists of a computer that reads 
the text aloud simultaneously with the participant’s reading.

Secondly, interviews are conducted. The participants evaluate the use of the equipment in education, work and 
spare time.

Thirdly, selected participants are interviewed in-depth about their situation in general.

The results show that dyslectics are compensated substantially for their reading difficulties when using ict support. 
Dyslectics reading via ict immediately read and understand the contents of the text. Especially dyslectics with consi-
derable difficulties achieve the strongest effect of the ict support.

The study shows that ict support is beneficiary for both people with heavy dyslexia – several of which participated 
in this study and were employed as unskilled workers – and students who generally through education are used to 
meeting stricter requirements with regard to reading and who often only have slighter reading difficulties. All the 
participants reckon that they have had great use of the ict support and among those participants who are students 
the ict support is believed to have made a difference in their education. The estimation of the value of the ict sup-
port varies, though, depending on matters related to education or employment.

In-depth interviews underline the above. Three persons with heavy dyslexia share their life experiences before 
and after they were granted ict. They have had great use of the equipment, and it has had an impact in both their 
private and professional lives. In particular, the individual difference is underlined and the independence from the 
help from others in order to read is the most important aspect for the three interviewees. They now have the cou-
rage and faith necessary to believe in further education and in a line of work where the requirements for reading 
and writing are greater.

Altogether, the study shows that ict support has a substantial and positive effect for people with dyslexia of vary-
ing degrees – both students and workers. However, the study also shows that ict support is used only to a limited 
extent in the workplace and that it is not used optimally when taking its potential into consideration.

The project identifies three initiatives aiming to optimize the use of ict support:

• A broad and general use of ict support in both education and employment.

• General use of digital and accessible texts in both education and employment.

• A change in attitude towards reading and writing by means of ict so that it will be accepted as an equal culture 
technique.

See the full documentation and this English summary on the project-website at: www.hmi.dk/pc-laesning. 
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Bilag 1. Tjekliste vedr. undervisning af pc-læsere
Projekt Pc-læsning har til formål at undersøge, i hvor høj grad læsestøttende it i form af syntetisk tale er i stand til 
at kompensere for manglende konventionelle læsefærdigheder.

Undervisningen af pc-læsere er opfølgende undervisning efter afprøvning og bevilling af hjælpemidler for dyslek-
tikere.

Det er af væsentlig betydning for projektet og dets resultater, at undervisningen har sikret at deltagerne kan be-
tjene deres udstyr og hjælpemidler.

Tjekliste for nødvendige færdigheder ved brug af pc-læsning

Nødvendige færdigheder Funktionen beherskes

Håndtering af vindue Ikke Med lærerstøtte Selvstændigt

Luk vindue

Luk, gendan, minimér

Håndtering af filer

Åbn, luk, gem

Håndtering af syntetisk tale i Word

Markere ord, sætning, afsnit

Brug af læsebjælke

Brug af genveje til oplæsning

Valg af oplæser

Indstilling af læsehastighed

Oplæsning af enkeltord m. dobbeltklik

Oplæsning af linje, sætning, afsnit, hel tekst

Spaltelæsning

Læsning af tekstboks

Læsning af tabeller

Andet

Mus, scrollefunktion

Zoom – større/mindre dokumentlæsning
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Bilag 2. Frafaldsanalyse
I tabel 6.1 vises udvalgte baggrundsdata fordelt mellem henholdsvis studiepopulationen og de to grupper af kursi-
ster, som faldt fra i løbet af projektforløbet.

Begge frafaldsgrupper var yngre end studiepopulationen. Men aldersforskellen var ikke statistisk signifikant. Der 
var flere kvinder end mænd, der faldt fra i projektperioden. Denne andel var statistisk signifikant større i frafald 
II (p=0,01). Den gennemsnitlige self-efficacy var for begge grupper af frafald lavere end hos studiepopulationen. I 
frafald II var den gennemsnitlige self-efficacy statistisk signifikant lavere (p<0,01). Der var en statistisk signifikant 
større andel, der var diagnosticeret som ordblind i studiepopulationen end i frafaldsgruppe I (p=0,02). Andelen 
af kursister med den højeste FST-score (> 26) var højere i studiepopulationen end i frafald I, hvilket var statistisk 
signifikant (p=0,04). I forhold til de resterende baggrundsdata var der ikke markante forskelle mellem studiepopu-
lationen og de to grupper af frafald. 



54

 Bilagstabel 6.1. Frafaldsanalyse. Sammenligning af baggrundsdata hos frafald og blivende kursister mellem 

Tabel 1: Sammenligning af baggrundsdata hos frafald og blivende kursister ved første follow-up.

 Studiepopulation 
(N=64) Frafald I (N=28) Forskel (p-værdi) Frafald II (N=29) Forskel (p-værdi)

Alder, median (min.-maks. år) 30 (17-58) 28 (18-46) 0,4 26 (17-49) 0,5

Køn, mænd/kvinder (%) 33/31 (52/48) 9/19 (32/68) 0,09 7/22 (24/76) 0,01

Skoleuddannelse (%)  

7. klasse eller mindre samt  
8., 9. eller 10. klasse uden afgangs-
eksamen

30 (47) 11 (39) 0,5 10 (35) 0,26

9., 10. eller realskole eksamen 17 (27) 11 (39) 0,22 11 (38) 0,27

HF enkeltfag eller gymnasial ung-
domsuddannelse 14 (22) 6 (21) 0,96 6 (21) 0,9

Andet 3 (5) 0 0,24 2 (7) 0,66

  
Gennemført erhvervsuddannelse 
(%)*  

Ja 24 (39) 11 (39) 0,96 10 (35) 0,7

Nej, men jeg er stadig i gang 9 (15) 4 (14) 0,98 6 (21) 0,46

Nej, jeg begyndte, men stoppede / 
ikke gået igang 29 (47) 13 (46) 0,98 13 (45) 0,86

Missing 2 0 0

  

Selfefficacy, mean (SD) 2,99 (+0,5) 2,86 (+0,6) 0,32 2,66 (+ 0,5) 0,003

 

Diagnosticeret ordblind, ja/nej (%) 57/0 (100/0)* 21/2 (9/9)* 0,02 25/0 (100/0)* Analyse ikke mulig

 7 missings (5 missings)
(1 ved ikke og 3  

missings)
 
FST læsescoringer ved alm. Tekst-
læsning (%) *

0-15 points 15 (23) 7 (26) 0,8 3 (10) 0,14

16-25 points 32 (50) 18 (67) 0,14 16 (55) 0,64

> 26  points 17 (27) 2 (7) 0,04 10 (35) 0,44

Missing 0 1 0

  

Bevillingsmyndighed (%) *  

Lov om aktiv beskæftigelse 16 (25) 3 (11) 0,14 6 (21) 0,71

Servicelovgivningen under amtet 24 (38) 10 (37) 0,97 9 (32) 0,62

SU-styrelsen eller SOSU 21 (33) 13 (48) 0,17 13 (46) 0,21

Selvfinansieret 3 (5) 1 (4) 0,83 0 0,24

Missing 0 1 1

Frafald I: De kursister, der kun deltog i baselineinterview eller i baseline og 1 års opfølgning

Frafald II: De kursister, der kun deltog i baseline og ”efter” 

* ”Ved ikke” -svar og missings er udeladt af bortfaldsanalysen
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Bilag 3. FST – Læsning tekst nr. 3

Eneboer var millionær 

Jens Lyn boede alene med 15 katte i en gammel togvogn. 

Da han døde, efterlod han sig en formue skjult i malerbøtter og dunke. 

Af Ulla Søgaard Thomsen

På Let dansk 2003

I april døde eneboeren Jens Lyn.  

Han var 84 år, og i næsten 60 år havde han boet i en gammel togvogn ved landsbyen 

Uhre i Midtjylland. 

Jens Lyn havde ikke mange udgifter. 

Han betalte 300 kroner om året i leje for sin grund. 

Vandet hentede han i en brønd, han selv havde gravet. Han havde ingen el og hverken tv eller køleskab. Om vin-
teren varmede han togvognen op med brændeovn. 

Det eneste han brugte penge på var øl og kattemad. Engang imellem gik han på den lokale kro. Ellers levede han 
af rugbrødsmadder, kogt flæsk og grøntsagerne fra sin køkkenhave. 

Jens Lyn samlede på cykler. Da han døde, havde han 2-300. Han var også medlem af den lokale cykelklub. Her fik 
han en del gode venner. Selv om han var lidt sær, kunne de fleste godt lide ham. Han var altid mild og venlig. 

Da Jens Lyns døde, tilbød vennerne fra cykelklubben at rydde togvognen. De ville samle ting til en udstilling om 
ham. Skifteretten kunne ikke finde nogen familie til Jens Lyn. Så i august fik cykelklubben lov til at tømme vog-
nen. 

Det viste sig, at Jens Lyn havde gemt andet end gamle ting. 

I togvognen fandt vennerne flere poser med penge. 300.000 kroner i alt. 

De ringede til den lokale bankdirektør, men de fortalte ikke noget til andre. De var bange for, at folk ville komme 
og rode alle Jens Lyns ting igennem. 

Da de var færdige med at rydde togvognen, blev jorden undersøgt. Graveholdet fandt hurtigt en malerbøtte med 
pengesedler. Og i køkkenhaven lå der en plastik pose med 32.000 kroner. 

Jens Lyn havde 1,2 millioner kroner skjult rundt omkring. Nu passer et vagtværn på, at ingen uvedkommende gra-
ver efter flere penge. 

Da Jens Lyn ingen familie havde, tilhører pengene staten. Men en mand fra Odense mener, at pengene er hans. 

Han påstår nemlig, at han er søn af Jens Lyn. Det vil han prøve at bevise. Han vil have lavet en dna-analyse af hår 
og sved fra en af Jens Lyns gamle cykelhjelme. 

På Let dansk 2003
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Bilag 4. FST Dokumentlæsning tekst 2 
 

Velkommen til FDM 
Benzinpriser.dk

Benzinpriser.dk giver dig overblik over 
benzin- og dieselpriserne i Danmark netop nu 
altså de landsdækkende listepriser. FDM
Benzinpriser.dk drives i samarbejde me
Forbrugers

d
tyrelsen.

AKTUELLE LANDSPRISER

Bemandet tank

92 BF 9.83 9.83 9.81 - 9.79 - - - 9.81 - 9.68 - 
95 BF 9.89 9.89 9.87 - 9.85 - - - 9.87 - 9.72 - 
98 BF 10.12 10.18 10.18 - 10.05 - - - 10.17 - 9.92 - 

95/LUX 10.18 10.38 10.10 - 10.02 - - 10.10 - - - 
Diesel

-
8.98 8.98 8.98 - 8.81 - - - 8.94 - 8.65 - 

Ubemandet tank

92 BF 9.77 - - 9.76 9.74 9.72 9.76 9.74 9.74 9.74 9.68 9.70 
95 BF 9.82 - - 9.82 9.80 9.78 9.82 9.80 9.80 9.80 9.72 9.76 
98 BF 10.06 - - - 10.00 - 10.11 - 10.10 - 9.92 - 

95/LUX 10.12 - - - 9.97 - 9.89 9.97 10.08 10.03 - - 
Diesel 8.98 - - 8.77 8.73 8.71 8.77 8.73 8.73 8.77 8.65 8.69 

Disse lister er sidst opdateret 25.08.2005 11:54

* BF=Blyfri benzin 

* 95 oktan+luksus dækker over dels almindelig 95 oktan med blyerstatning, 
dels de forskellige selskabers luksusbenzin: Ultima 95 (Statoil), V-Power 
(Shell), NITRO3000 (Hydro Texaco), Dynamic (Q8).  
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Bilag 5. Før spørgeskema 
ID __________ 

                                                                                  (Udfyldes af HMI) 

 

 
 

 
Dato for interview __________________ 
 
Kursistens navn ______________________________________________ 
 
Cpr-nummer     _______________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________ 
 
Tlf. nr.   __________________________ 
 
E-mail   __________________________ 

Interviewers navn _____________________________________________ 
 
Institution og Amt ____________________________________________   
Tlf. nr.   ___________________________ 
 
E-mail   ___________________________ 
 
Bevilgende myndighed 

1 Kommunen (Lov om aktiv beskæftigelse, evt. anden lovgivning) 
2 Amtet (Serviceloven) 
3 S.U. Styrelsen  
4 Arbejdsformidlingen (Lov om aktiv beskæftigelse) 
5 Andet, hvad? ________________________________________ 
6 Bevilling ikke afgjort 
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Baggrundsspørgsmål 
1. Hvilken skoleuddannelse har du? 
 1 7. klasse eller mindre 

2 8. klasse 
3 9. klasse uden afgangsprøve 
4 9. klasse med afgangsprøve 
5 10. klasse uden afgangsprøve 
6 10. klasse med afgangsprøve / realeksamen 
7 HF enkeltfag 
8 Studentereksamen / HF / HHX / HTX / IBB 
9 Andet, hvilken?______________________________________ 

2. Har du gennemført en erhvervsuddannelse? Der er fire svar muligheder: 
1 Ja   
2 Nej, jeg begyndte på en erhvervsuddannelse, men stoppede 

3 Nej, men jeg er i gang med en erhvervsuddannelse
4 Nej → 4 

 
3. Hvilken erhvervsuddannelse er det? 

1 Specialarbejder / arbejdsmarkedskurser 
2 HG / Teknisk Skole Basisår / PGU / EGU / SoSu hjælper uddannelse 
3 Teknisk Skole / lærlinge- eller HG uddannelse (ud over basisår) / SoSu assistent 
4 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 
5 Mellemlang videregående uddannelse (3 – 4 år) 
6 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 
7 Andet, hvilken? ___________________________________________ 

4. Hvad er din erhvervserfaring? Jeg læser nu fem muligheder op. Vælg den, der passer 
bedst.

1 Ingen  
2 Begrænset (fra studiejobs, praktik og lignende)  
3 Nogen (fra flere kortere ansættelser, projektansættelser o.lign.)
4 Flere års erhvervserfaring  
5 Andet. Uddyb venligst:___________________________________ 
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5. Hvad er din hovedbeskæftigelse / forsørgelsesgrundlag for tiden? 
1 Selvstændig landmand 11 Arbejdsløs (a-dagpenge) 
2 Selvstændig erhvervsdrivende i øvrigt 12 Arbejdsløs (kontanthjælp) 

3 Medhjælpende ægtefælle 13 Flexjob 

4 Faglært arbejder 14 Skånejob 

5 Ikke faglært arbejder / specialarbejder 15 Efterlønsmodtager 

6 Funktionær / tjenestemand 16 Langtidssyg 

7 Lærling, elev 17 Værnepligtig 

8 Studerende 18 Under revalidering 

9 Pensionist 19 Andet, hvad? 

10 Hjemmearbejdende husmor / husfar  

 
6. Bruger du en pc derhjemme? 

1 Ja  2 Nej

7. Her kommer nogle spørgsmål om brug af computer. Hvor ofte bruger du: 
Dagligt Ugentligt Sjældnere Aldrig 

a. Spil 1 2 3 4

b. Mail 1 2 3 4

c. Internettet i øvrigt 1 2 3 4

d. Til skrivning 1 2 3 4
e. Oplæsningsprogram med syntetisk 
tale 

1 2 3 4

Om at være ordblind 
8. Er det blevet undersøgt, om du er ordblind? 

1 Ja  
2 Nej → 13 
99 Ved ikke → 13 

 
9. Angiv årstal: _____________________  
10. Viste undersøgelsen, at du er ordblind? 

1 Ja  
2 Nej → 13 
99 Ved ikke → 13 

11. Hvordan reagerede du på at få det at vide?  
 Ja Nej
a. Ked af det 1 2
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b. Lettet 1 2

c. Bekræfter egen formodning  1 2

d. Overrasket  1 2

e. Andet, hvad? 1 2

 
 
12. Ved du hvad ordblindhed er?

1 Ja  2 Nej
Hvis ja, beskriv:__________________________________________ 

 

13. Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvem der har fået at vide, at du har 
læsevanskeligheder? Der bliver først spurgt om familie, derefter om venner, og til sidst om 
arbejde / uddannelse 

a. Hvem i familien har fået at vide, at du har læsevanskeligheder? 
1 Ingen 

2 Kun den nærmeste familie (ægtefælle, kæreste, forældre, børn o. lign.) 
3 Hele / næsten hele familien 

b. Hvem blandt dine venner har fået at vide, at du har læsevanskeligheder? 
1 Ingen 

2 Kun en lille gruppe venner 
3 De fleste venner 

c. På dit arbejde / på studiet, hvem har fået at vide, at du har læsevanskeligheder? 
1 Ingen
2 Kun en lille gruppe kollegaer / studiekammerater 
3 De fleste kollegaer / studiekammerater 

 

14. Oplever du, at det er et problem, hvis andre får at vide, at du har læsevanskeligheder? 

     1 Nej, aldrig 3 Ofte 

     2 Af og til 4 Altid / næsten altid 
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15. Synes du, det er flovt at have læsevanskeligheder? 

     1 Nej, aldrig 3 Ofte 

     2 Af og til 4 Altid / næsten altid 

 

16. Tror du eller har du troet, at dine læsevanskeligheder skyldtes, at du var dårligt begavet? 
1 Nej, aldrig 
2 Ja, førhen 
3 Ja, det tror jeg stadigvæk 

17. Sker det, at andre opfatter dig som dum, når de får at vide, at du har læsevanskeligheder?  

     1 Nej, aldrig 3 Ofte 

     2 Af og til 4 Altid / næsten altid 

18. Har du på grund af dine læsevanskeligheder nogensinde været nødt til at: 
 Ja Nej Ikke 

relevant
a. ophøre med en uddannelse? 1 2 99

b. skifte arbejdsopgaver? 1 2 99

c. ophøre med et arbejde?      1 2 99

d. lade være med at deltage i et kursus? 1 2 99

e. lade være med at deltage i foreningsarbejde? 1 2 99

f. undlade at gøre noget du gerne ville? Hvad? 1 2 99

   

19. De næste 10 påstande handler om at tackle problemer, som man møder i hverdagen. For 
hver påstand skal du svare på, hvordan den passer på dig. Du skal give det svar, der først 
falder dig ind. Nogle af påstandene ligner hinanden meget, men det er vigtigt, at du alligevel 
svarer på alle spørgsmålene.  
Hvor godt passer denne påstand på dig? (Dette spørges der om for hver af de 10 påstande).
 

Passer
slet
ikke

Passer
en

smule

Passer
nogen-
lunde

Passer
præcist

a. Jeg kan løse selv de sværeste problemer, 
hvis jeg prøver ihærdigt nok. 

1 2 3 4

b. Hvis nogen modarbejder mig, kan jeg få 
min vilje ved at gøre en ekstra indsats. 

1 2 3 4

c. Det er let for mig at sætte et mål og nå 
det. 

1 2 3 4
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d. Jeg er god til at klare uforudsete 
situationer.  

1 2 3 4

e. Jeg har mange personlige ressourcer at 
trække på, når der pludselig opstår nye 
situationer. 

1 2 3 4

f. Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg 
vil.

1 2 3 4

g. Jeg kan bevare roen i vanskelige 
situationer, fordi jeg stoler på min egen 
evne til at løse problemer. 

1 2 3 4

h. Når jeg står over for et problem, kan jeg 
som regel finde mange forskellige 
løsninger.

1 2 3 4

i. Hvis jeg er trængt op i en krog, er det let 
for mig at finde en udvej. 

1 2 3 4

j. Lige meget hvad der sker i mit liv, føler 
jeg, at jeg nok skal klare det. 

1 2 3 4

Kompenserende foranstaltninger 
20. Har du tidligere fået specialundervisning eller anden lignende undervisning på grund af 

dine læsevanskeligheder? 
1 Ja  2 Nej → 22 

 
21. Hvor modtog du denne undervisning? 

 Ja Nej
a. I folkeskolen 1 2

b. I HF / HHX / HTX / gymnasiet 1 2

c. På Teknisk Skole / Handelsskole  1 2

d. På videregående uddannelse 1 2

e. På VUC o.lign. 1 2

f. På aftenskole o.lign. 1 2

g. Andre steder, hvor? 
 

1 2
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22. Har du fået bevilget studiestøtte timer, sekretærhjælp eller lignende støtte til at afhjælpe 
dine læsevanskeligheder? 

1 Ja   2 Nej  
 
23. Har du indtil nu anvendt teknologiske hjælpemidler til at afhjælpe dine 

læsevanskeligheder, fx diktafon, computer, læsepen? 
1 Ja, hvilke?   2 Nej 

_____________________________________________________________ 
 
Behov for oplæsning af tekster 
 
24. Har du problemer / besvær med at læse på dit arbejde / uddannelse?

1 Ja  2 Nej  → 27 

25. Hvad har du problemer med at læse på dit arbejde / uddannelse? Fortæl: (Spørgsmål om 
hverdagen kommer senere) 
_____________________________________________________________ 

 
26. Hvis / når du får en computer til oplæsning af tekster, tror du så, det vil få betydning for 
dig med hensyn til at: 

 Ja Nej Ikke 
relevant / 
ved ikke 

a. kunne gennemføre din uddannelse? 1 2 99 

b. kunne gennemføre din uddannelse hurtigere? 1 2 99 

c. få en bedre eksamen? 1 2 99 

d. få lettere ved at klare arbejdsopgaver? 1 2 99 

e. kunne fastholde dit arbejde? 1 2 99 

f. få bedre muligheder for nye jobfunktioner?    1 2 99 

g. få nye jobmuligheder? 1 2 99 

h. få bedre efteruddannelsesmuligheder? 1 2 99 

i. Andet. Fortæl: 1 2 99 
 
_______________________________________________________________ 

27. Har du problemer med at læse noget af det følgende?
 Ja Nej Ikke

relevant
a. Avis, ugeblade, reklamer 1 2 99

b. Telefonbøger 1 2 99
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c. Undertekster på tv    1 2 99

d. Breve fra myndigheder og andre 1 2 99

e. Bøger (ikke fagbøger) 1 2 99

f. Børnenes lektier 1 2 99

g. Det du selv har skrevet 1 2 99

h. E-mail 1 2 99

i. Internettet    1 2 99

j. SMS’er 1 2 99

k. Køreplaner 1 2 99

l. Vejskilte 1 2 99

m. Brugsanvisninger o. lign. 1 2 99

n. Andre hverdagsting? Uddyb venligst: 1 2 99
 
______________________________________________________________ 

 
28. Hvis / når du får en computer til oplæsning af tekster, hvilken betydning tror du det får 

for dig i hverdagen?  
1 Ingen betydning → sp.30 
2 Kun lidt betydning 
3 Nogen betydning 
4 Stor betydning 
99 Ved ikke → sp. 30 

 
29. Prøv at forklare, hvordan du tror, at computeren kan få betydning for dig i hverdagen: 

_____________________________________________________________ 
30. Hvad gør du, når du har problemer med at læse? (generelt, ikke kun i hverdagen)

 Ja Nej
a. Jeg undgår at have brug for at læse 1 2

b. Jeg smider posten ud 1 2

c. Jeg får min nærmeste familie til at læse det for mig  1 2

d. Jeg får mine venner, kolleger, studiekammerater m.fl. 
til at læse det for mig 

1 2

e. Andet, hvad? Fortæl: 1 2

______________________________________________________________ 

31. Hvilken betydning tror du en computer til oplæsning vil få for dig generelt? 
 Ja Nej
a. Ingen betydning 1 2
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b. At jeg vil kunne forstå tekster bedre end nu 1 2

c. At jeg vil kunne læse hurtigere end nu  1 2

d. At jeg bliver fri for problemer med læsning 1 2

e. At jeg slipper for at bede andre om hjælp til at læse 1 2

f. Andet, hvad? Fortæl: 1 2
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Bilag 6. Et års-opfølgnings-spørgeskema 
 

ID __________ 
                                                                                (Udfyldes af HMI) 

 

Pc-læsning 
 
Dato for interview __________________
 
Kursistens navn ___________________________________________ 
 
Cpr-nummer ___________________________________________

Adresse _________________________________________________ 
 
Tlf. nr.   __________________________ 
 
E-mail   __________________________ 

Interviewers navn _________________________________________ 
 
Institution og Kommune / Region  ___________________________ 
 
Tlf. nr.   ___________________________ 
 
E-mail   ___________________________ 
 
 
Bevilgende myndighed 

Udfyldes kun, hvis kursistens bevilling ikke var afgjort ved første interview.  
1 Kommunen (Lov om aktiv beskæftigelse, evt. anden lovgivning) 
2 Amtet (Serviceloven) (Hvis efter 1.1.2007, Kommunen) 
3 S.U. Styrelsen (Lov om Specialpædagogisk Støtte) 
4 Arbejdsformidlingen (Lov om aktiv beskæftigelse) 

5 Andet, hvad? ________________________________________ 
 
Denne side kan udfyldes før interviewet 

Indledning: fortæl kursisten at 
 Der ikke findes rigtige eller forkerte svar. Det vigtige er at få dit svar! 
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Om brug af pc 
1. Vi starter med nogle spørgsmål om brug af pc. Hvor ofte bruger du: 

Dagligt/næsten 
dagligt

Ugent-
ligt

Sjæld-
nere

Aldrig

a. Spil 1 2 3 4

b. Mails 1 2 3 4

c. Internettet i øvrigt 1 2 3 4

d. Til skrivning 1 2 3 4

e. Oplæsningsprogram med 
syntetisk tale 

1  
→ sp. 3

2 
→ sp. 3

3 
→ sp. 2

4 
→ sp. 2

 

2. Her kommer forskellige forslag til grunde til, at du ikke eller kun sjældent bruger din pc 
med syntetisk tale. Skyldes det, at:

 Ja Nej Delvis 

a. Det er for besværligt at bruge 1 
Hvorfor?

2 3 
Hvorfor?

    

b. Det er svært at finde ud af at bruge pc’en med 
syntetisk tale 

 1 
Hvad er 
svært?

2 3 
Hvad er 
svært?

    

c. Det egner sig ikke til det, jeg skal bruge det til  1 
Til hvad?

2 3 
Til hvad?

    

d. Fordi du tror, at andre synes, det er mærkeligt, 
at jeg bruger pc med syntetisk tale 

 1 2 3

e. Er der andre grunde til, at du ikke bruger din pc 
med syntetisk tale? 

 1 2 3

Hvis ja, beskriv:    

Her slutter interviewet for dem, der har svaret, at de aldrig bruger pc med syntetisk tale til 
hverken skrivning (sp. 1d) eller læsning (sp. 1e).
 
3. Tager du pc’en med syntetisk tale med dig rundt? 

1 Ja
2 Af og til 
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3 Nej  sp. 6 

4. Hvordan er det at have pc’en med syntetisk tale med rundt? 
1 Det er let  sp. 6 
2 Det er besværligt  
99 Ved ikke  sp. 6 

 
5. Hvorfor er det besværligt at have pc’en med rundt? 

 
 
 

 
6. Hvor får du dine digitale tekster fra? 

 Som regel Af og til Aldrig 

a. Jeg scanner dem ind 1 2 3

b. Fra Internettet 1 2 3

c. Fra e-bibliotek (Fx E17, 
forskningsbibliotek) 

1 2 3

d. Fra uddannelsesinstitution  1 2 3

e. Fra SU-Styrelsen 1 2 3

f. Andet 1 2 3

Beskriv: 

 
7. Er det let eller besværligt for dig at få fat i digitale tekster?  

1 Det er let  sp. 9 
2 Det er besværligt 

99 Ved ikke  sp. 9 

8. Hvad gør det besværligt at få fat i digitale tekster?

9. Har du problemer med at få pc’en med syntetisk tale til at fungere? 
1 Ja, ofte 
1 Ja, jævnligt 
1 Ja, men sjældent 
2 Nej  sp. 13 
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10. Hvilke problemer har du haft med pc’en med syntetisk tale? 

 
 
 

 
11. Hvem henvender du dig til, når du har problemer med at få pc’en med syntetisk tale til at 

fungere?
 Ja Nej

a. Leverandøren 1 2

b. Din sagsbehandler  1 2

c. Den lærer der har instrueret dig i brug af pc’en med 
syntetisk tale 

1 2

d. Din studievejleder 1 2

e. Den it-ansvarlige 1 2

f. Venner 1 2

e. Familie 1 2

g. Andre der også bruger pc med syntetisk tale 1 2

h. Andre 1 2

Hvis ja, hvem?

12. Får du den hjælp, du har behov for, til løsning af problemerne? 
1 Altid 
2 Som regel 
3 Sjældent
4 Aldrig 

13. Deltager du i et netværk med andre, der også bruger pc med syntetisk tale? 
1 Ja  sp. 15 2 Nej Ja  sp. 16

14. Ville du gerne deltage i et sådant netværk? 
1 Ja sp. 16     
2 Nej sp. 16 

15. Hvad er det for et netværk du deltager i?
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16. Da du fik din pc med syntetisk tale, hvor mange timers instruktion i brug af udstyret fik 
du ca.? Antal timer: ____ 

17. Hvordan var omfanget af instruktionen? Var det: 
1 For omfattende? 
2 Passende? 

3 Ikke nok? 
99 Ved ikke 

18. Fik du lært de færdigheder, du senere har haft brug for? 
1 Ja  sp. 20 
2 Delvist  sp. 20  
3 Nej
99 Ved ikke  sp. 20 

19. Hvilke mangler var der ved instruktionen? 

20. Har du siden modtaget yderligere instruktion i brug af pc med syntetisk tale? 
1 Ja 2 Nej  sp. 22 

21. Hvor mange timer er det ca.? Antal timer:_______ 

22. Har du siden sidste interview fået dansk- og/eller ordblinde undervisning? 
1 Ja 2 Nej  sp. 24

 
23. Hvor mange timer er det ca. i alt? Antal timer:_______ 

Pc’ens betydning for din læsning og skrivning 
24. Bruger du pc med syntetisk tale til læsning? 
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1 Altid
2 Som regel 
3 Af og til 
4 Sjældent 
5 Aldrig  sp. 27

 
25. De følgende spørgsmål handler om din læsning ved hjælp af pc med syntetisk tale i forhold 
til tidligere, hvor du ikke brugte udstyret.  

Ja Nej Ved 
ikke

a. Læser du mere nu? 1 2 99 

b. Læser du hurtigere nu 1 2 99 

c. Er det mere anstrengende at læse nu? 1 2 99 

d. Har du nu lettere ved at forstå, hvad du læser? 1 2 99 

e. Bruger du mindre energi på at læse nu? 1 2 99 

f. Læser du sværere tekster nu? 1 2 99 

g. Har du mindre brug for andres hjælp til at læse 
nu?

1 2 99 

h. Læser du længere tekster nu? 1 3 99 

i. Læser du flere forskellige typer af tekster nu? 1 3 99 

j. Er det mere besværligt at læse nu? 1 3 99 

k. Er du blevet fri for problemer med læsning? 1 3 99 

l. Har du fået mere lyst til at læse efter at du har fået 
pc med syntetisk tale? 

1 3 99 

 

26. De næste spørgsmål handler om, hvad din familie og venner synes om, at du bruger pc 
med syntetisk tale til læsning (spørgsmål om kolleger eller studiekammerater kommer 
senere). Synes de fleste, at

 Ja Nej Ved 
ikke

a. det er godt, du har fået en pc med syntetisk tale 1 2 99

b. det er mærkeligt, at du bruger pc med syntetisk 
tale til læsning? 

1 2 99

d. det er spændende, at du bruger pc med syntetisk 
tale til læsning? 

1 2 99

e. det er irriterende, når du bruger pc med syntetisk 
tale til læsning? 

1 2 99
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f. Andet? 1 2 99

Hvis ja, beskriv: 

 
27. Bruger du pc til skrivning? 

1 Ja 2 Nej  sp. 29 

28. De følgende spørgsmål handler om din skrivning ved hjælp af pc med syntetisk tale i 
forhold til tidligere, hvor du ikke brugte udstyret. 

Ja Nej Ved 
ikke

a. Skriver du mere nu? 1 2 99 

b. Skriver du hurtigere nu? 1 2 99 

c. Skriver du færre fejl nu? 1 2 99 

d. Skriver du mere for sjov, end du gjorde før du fik 
pc med syntetisk tale? 

1 2 99 

e. Bruger du mindre energi på at skrive nu? 1 2 99 

f. Bruger du et større ordforråd nu? 1 2 99 

g. Har du fået brug for mindre hjælp fra andre til 
skrivning?

1 2 99 

h. Skriver du længere tekster nu? 1 2 99 

i. Er det blevet mere besværligt at skrive? 1 2 99 

j. Kan du altid skrive det, du har brug for? 1 2 99 

k. Har du fået mere lyst til at skrive? 1 2 99 

l. Vælger du nu i højere grad de ord, der passer bedst, 
i stedet for kun at bruge dem, du ved, hvordan 
staves? 

1 2 99 

m. Passer dit skriftlige ordforråd bedre til dit 
mundtlige ordforråd nu? 

1 2 99 

 

Betydningen af pc’en med syntetisk tale for dig personligt 
29. De næste 10 påstande handler om at tackle problemer, som man møder i hverdagen. De er 
generelle og handler ikke om brug af pc. For hver påstand skal du svare på, hvordan den 
passer på dig. Du skal give det svar, der først falder dig ind. Nogle af påstandene ligner 
hinanden meget, men det er vigtigt, at du alligevel svarer på alle spørgsmålene.  
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Hvor godt passer denne påstand på dig?
Passer 

slet
ikke

Passer
en

smule

Passer
nogen-
lunde

Passer
præcist

a. Jeg kan løse selv de sværeste problemer, 
hvis jeg prøver ihærdigt nok. 

1 2 3 4

b. Hvis nogen modarbejder mig, kan jeg få 
min vilje ved at gøre en ekstra indsats. 

1 2 3 4

c. Det er let for mig at sætte et mål og nå 
det. 

1 2 3 4

d. Jeg er god til at klare uforudsete 
situationer.  

1 2 3 4

e. Jeg har mange personlige ressourcer at 
trække på, når der pludselig opstår nye 
situationer. 

1 2 3 4

f. Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg 
vil.

1 2 3 4

g. Jeg kan bevare roen i vanskelige 
situationer, fordi jeg stoler på min egen 
evne til at løse problemer. 

1 2 3 4

h. Når jeg står over for et problem, kan jeg 
som regel finde mange forskellige 
løsninger.

1 2 3 4

i. Hvis jeg er trængt op i en krog, er det let 
for mig at finde en udvej. 

1 2 3 4

j. Lige meget hvad der sker i mit liv, føler 
jeg, at jeg nok skal klare det. 

1 2 3 4

30. Har brug af pc’en med syntetisk tale haft en positiv betydning for: 

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet
ikke

Ved
ikke

a. Din selvtillid? 1 2 3 4 99 

b. Din åbenhed om dine 
læsevanskeligheder? 

1 2 3 4 99 

c. Din følelse af selvstændighed? 1 2 3 4 99 

d. Dit mod på nye udfordringer  1 2 3 4 99 

e. Din tro på at du kan få den 
uddannelse, du ønsker dig? 

1 2 3 4 99 
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f. Din tro på at du kan få det 
arbejde, du ønsker dig? 

1 2 3 4 99 

k. Dit samarbejde med kolleger 
eller studiekammerater? 

1 2 3 4 99 

l. Hvordan du omgås andre 
mennesker? 

1 2 3 4 99 

31. Synes du, det er pinligt at bruge pc med syntetisk tale?  
1 Nej, aldrig  sp. 33 
2 Sjældent 
3 Af og til 
4 Ofte
5 Altid / næsten altid 
99 Ved ikke  sp. 33 

32. Beskriv de hvilke situationer, hvor det er pinligt at bruge pc med syntetisk tale 
 
 
 
 

Betydningen af pc’en med syntetisk tale for dine 
fritidsaktiviteter 
Med fritidsaktiviteter menes alle aktiviteter, der ikke indgår i arbejde eller uddannelse, fx: 
madlavning, gå til gymnastik, slægtsforskning, engelsk, tage på højskole, foreningsarbejde. 
 
33. Bruger du pc’en med syntetisk tale til læsning af:  

 Ja Nej Ikke 
relevant

a. Avis, ugeblade, reklamer på Internettet 1 2 99

b. Telefonnumre, adresser m.v. på Internettet 1 2 99

c. Madopskrifter på Internettet 1 2 99

d. Bestilling af rejser på Internettet 1 2 99

e. Internet bank 1 2 99

f. Chat på Internettet 1 2 99

g. Køreplaner på Internettet (fx Rejseplanen) 1 2 99

h. Breve fra myndigheder og andre 1 2 99
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i. Informationsskrivelser fra kommunen m.v. 1 2 99

j. Bøger (ikke fagbøger) 1 2 99

k. Børnenes lektier 1 2 99

l. Det du selv har skrevet 1 2 99

m. E-mail 1 2 99

n. Brugsanvisninger o. lign. 1 2 99

o. Andre fritidsaktiviteter, hvor du bruger pc med syntetisk tale? Beskriv: 

34. Er der fritidsaktiviteter, hvor du har brug for at læse, men hvor pc med syntetisk tale ikke 
kan bruges? 

1 Ja   
2 Nej  sp. 36 

3 Ved ikke  sp. 36 

35. Hvilke fritidsaktiviteter er det, og hvorfor kan pc’en med syntetisk tale ikke bruges?
 
 

 
36. Er du begyndt på nye fritidsaktiviteter, fordi du har fået pc med syntetisk tale?

1 Ja   
2 Nej  sp. 38 

3 Ved ikke  sp. 38 

37. Hvilke aktiviteter er det? 
 
 

 
Betydning af pc’en med syntetisk tale for uddannelse og 
arbejdsliv 

38. Hvad er din hovedbeskæftigelse / forsørgelsesgrundlag for tiden? (Vælg det der passer 
bedst)

1 Selvstændig landmand 11 Arbejdsløs (a-dagpenge) 
2 Selvstændig erhvervsdrivende i øvrigt 12 Arbejdsløs (kontanthjælp) 

3 Medhjælpende ægtefælle 13 Flexjob 
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4 Faglært arbejder 14 Skånejob 

5 Ikke faglært arbejder / specialarbejder 15 Efterlønsmodtager 

6 Funktionær / tjenestemand 16 Langtidssyg 

7 Lærling, elev 17 Værnepligtig 

8 Studerende 18 Under revalidering 

9 Pensionist 19 Andet, hvad? 

10 Hjemmearbejdende husmor / husfar  

 
 
Brug af pc’en med syntetisk tale i forbindelse med uddannelse 
 
39. Hvilke af de følgende udsagn passer bedst på din uddannelsessituation? 

Læs først alle svarmuligheder op.
Sæt kun ét X  

a. Jeg er ikke under uddannelse og har ikke været det siden 
det sidste interview 

1  sp. 46

b. Jeg er startet på en uddannelse siden sidste interview og er 
stadig i gang med den 

2

c. Jeg er startet på en uddannelse siden sidste interview, men 
er droppet ud 

3

d. Jeg er i gang med en uddannelse, som jeg allerede var 
startet på ved sidste interview 

4

e. Jeg har afsluttet en uddannelse siden sidste interview 5

f. Andet, beskriv 6  

40. Hvad hedder uddannelsen?  __________________________________ 
41. Bruger du / brugte du pc med syntetisk tale på din uddannelse? 

1 Ja   2 Nej  sp. 44
 

42. Hvilken betydning har pc’en med syntetisk tale for, at du:

 Stor
betyd-
ning

Nogen
betyd-
ning

Ingen
betyd-
ning

Ved
ikke

a. kan gennemføre/har gennemført din 
uddannelse? 

1 2 3 99 

b. kan gennemføre/har gennemført din 
uddannelse hurtigere? 

1 2 3 99 
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c. har fået lettere ved at overkomme 
læsemængden på din uddannelse? 

1 2 3 99 

d. får/har fået en bedre eksamen? 1 2 3 99 

e. har fået mere tid til aktiviteter ud over 
studierne? 

1 2 3 99 

f. har fået lettere ved at læse tekster på et 
fremmedsprog? 

1 2 3 99 

43. De næste spørgsmål handler om, hvad dine studiekammerater synes om, at du bruger pc 
med syntetisk tale til læsning og/eller skrivning. Synes de fleste, at

 Ja Nej Ved 
ikke

a. det er godt, du har fået pc med syntetisk tale 1 2 99

b. det er mærkeligt, at du bruger pc med syntetisk tale 1 2 99

d. det er spændende, at du bruger pc med syntetisk tale 1 2 99

e. det er irriterende, når du bruger pc med syntetisk 
tale

1 2 99

f. Andet
Hvis ja, beskriv: 
 

1 2 99

44. Er der situationer på uddannelsen, hvor du har brug for at læse, men hvor det er svært 
eller umuligt at anvende pc med syntetisk tale?  

1 Ja   
2 Nej  sp. 46 

3 Ved ikke  sp. 46 

45. Hvilke situationer er der er tale om? Beskriv: 
 

 
Brug af pc’en med syntetisk tale i forbindelse med arbejde 

46. Hvilket af de følgende udsagn passer bedst på din jobsituation? 
Ved job forstås betalt arbejde, inkluderer også deltids- og studiejobs, fleksjob m.v.
Læs først alle svarmuligheder op.

Sæt kun ét X 
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Jeg har mistet mit job siden sidste interview og har ikke 
fået et andet 

1  sp. 47 

Jeg havde ikke et job ved det sidste interview og har ikke 
fået et siden da 

2  sp. 49 

Jeg havde ikke et job ved det sidste interview, men har 
fået et siden da 

3  sp. 51 

Jeg har skiftet job efter sidste interview (inkl. skift fra 
studiejob til heltidsjob) 

4  sp. 51 

Jeg har samme job som ved sidste interview, men har 
skiftet jobfunktioner 

5  sp. 53 

Jeg har samme job som jeg havde ved sidste interview og 
har ikke skiftet jobfunktioner  

6  sp. 55 

Andet, beskriv 
 

7  sp. 55 

47. Har du måttet opgive jobbet på grund af dine læsevanskeligheder? 
1 Ja   2 Nej  sp. 49

48. Hvilke problemer havde du? 
 

49. Tror du, at pc’en med syntetisk tale vil gøre det lettere for dig at få et job? 
1 Ja, meget lettere  
2 Ja, lidt lettere  
3 Nej  sp. 66
99 Ved ikke  sp. 66 

 
50. Hvorfor tror du, pc’en med syntetisk tale vil gøre det lettere for dig at få et job?

(Gå efter svar til sp. 66) 
 

51. Har pc’en med syntetisk tale haft betydning for at du har fået jobbet? 

1 Ja   
2 Nej  sp. 55 
99 Ved ikke  sp. 55 

 
52. Hvilken betydning har det haft? Efter svar  sp. 55
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53. Har pc’en med syntetisk tale haft betydning for, at du har fået nye jobfunktioner? 

1 Ja   
2 Nej  sp. 55
99 Ved ikke  sp. 55 

 
54. Hvilken betydning har det haft? 

 
 
55. Hvilket job har du? ___________________________________________ 

56. Bruger du pc med syntetisk tale på dit arbejde? 
1 Ja   2 Nej  sp. 66 

57. Hjælper pc’en med syntetisk tale dig i dit arbejde? 
1 Ja   
2 Delvist
3 Nej  sp. 59 
99 Ved ikke  sp. 59 

58. Beskriv helt konkret hvordan pc’en med syntetisk tale hjælper dig i dit arbejde 
 
 

59. Har du problemer med at bruge pc’en med syntetisk tale til dine jobfunktioner? 
1 Ja   2 Nej  sp. 61 

 
60. Beskriv problemerne  

 

61. Har du været på efteruddannelse i løbet af det seneste år? 
1 Ja   2 Nej  sp. 65

62. Havde pc’en med syntetisk tale betydning for, at du kom på efteruddannelse? 

1 Ja   
2 Nej 

99 Ved ikke 

63. Var pc’en med syntetisk tale nyttig på din efteruddannelse? 

1 Ja   
2 Delvist
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3 Nej
99 Ved ikke  sp. 65

 
64. Beskriv hvorfor det var nyttigt / ikke nyttigt?  

 

65. De næste spørgsmål handler om, hvad de fleste af dine kolleger synes om, at du bruger pc 
med syntetisk tale til læsning. Synes/syntes de fleste, at

 Ja Nej Ved 
ikke

a. det er godt, du har fået en pc med syntetisk tale 1 2 99

b. det er mærkeligt, at du bruger pc med syntetisk 
tale 

1 2 99

d. det er spændende, at du bruger en pc med 
syntetisk tale 

1 2 99

e. irriterende, når du bruger pc’en med syntetisk 
tale

1 2 99

f. Andet? Hvis ja, bseskriv: 1 2 99

66. Hvilken betydning har pc’en med syntetisk tale for din tilknytning til arbejdsmarkedet?

1 Ingen betydning 
2 Kun lidt betydning 
3 Nogen betydning 
4 Stor betydning 
99 Ved ikke 

 
Generelt 
 
Hvis du skal sige det helt overordnet 
67. Hvilken betydning har pc’en med syntetisk tale så for dig? 

1 Ingen betydning 
2 Kun lidt betydning 
3 Nogen betydning 
4 Stor betydning 
99 Ved ikke 

 
68. I hvor høj grad er dine forventninger til pc’en med syntetisk tale blevet opfyldt?

1 Fuldstændig   
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2 Delvist 

3 Slet ikke
99 Ved ikke 

69. Der er planer om at følge deltagerne i denne undersøgelse over flere år. 
Hjælpemiddelinstituttet vil derfor spørge, om de må kontakte dig igen for at spørge om, 
hvordan det er gået dig? 

1 Ja   
2 Nej

Til sidst vil jeg på projektets vegne sige dig mange tak for din medvirken i 
projektet! Det har været en stor hjælp, og vi håber, at projektets resultater vil 
medvirke til, at ordblinde i fremtiden får den hjælp og støtte, der passer bedst til 
deres situation!
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Bilag 7. Analyse af prædiktorer

Prædiktorer for effekter med hensyn til tekstlæsning
Da vi gik i gang med analysen af prædiktorer, blev vi opmærksomme på, at der var en betydelig loftseffekt ved 
FST-tekstlæsningstesten. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at påvise forbedringer af tekstlæsning hos de 
kursister, der scorede højest, og som udgjorde en betydelig del af de deltagende kursister. Dette fremgår af figur x 
som viser deltagernes score i FST-tekstlæsning, når de ikke anvender læsestøttende it (T1). 
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Bilagsfigur 7.1. Resultaterne af FST-tekstlæsning før kursisterne fik pc-udstyr.

I forbindelse med analysen af prædiktorer for effekten af at anvende pc-udstyr ved tekstlæsning, besluttede vi 
derfor at ekskludere de kursister, der scorede højest ved baseline, dvs., før kursisterne fik udstyr (T1). Ud fra en 
vurdering af, at det skulle være muligt at forbedre sine resultater med 20%, svarende til seks point, blev kursister, 
der scorede ≥25 points, ekskluderet fra analysen. Herefter bestod samplet af 52 kursister. Herved faldt medianen 
for FST-tekstlæsning T1 fra 23 til 18.

Det blev endvidere undersøgt, om effektdata var normalfordelte, hvilket ikke var tilfældet (se figur y). Vi måtte 
derfor dikotomisere vore data. For at identificere prædiktorer blev der derfor anvendt logistiske regressionsana-
lyser. Desuden kan analysen vise, om nogle af de identificerede prædiktorer udkonkurrerer hinanden, således at 
den egentlige prædiktor kan identificeres. Størrelsen af effekten angives med oddsratio (OR), hvor oddsene for ef-
fekt sammenlignes for de to prædiktorer, der sammenlignes. Når effekten er lig med 1 betyder det, at der ikke er 
forskel på de to grupper, og er den under 1, er der størst sandsynlighed for høj effekt for den gruppe, der nævnes 
først af de to, der sammenlignes. Modsat, hvis OR er over 1, så er der størst sandsynlighed for bedst effekt for den 
sidstnævnte gruppe. OR er svær at tolke, idet værdien er eksponentiel, dvs., at en værdi på 4 ikke er dobbelt så 
stor som 2, men mange gange større.

Forud for den logistiske regressionsanalyse blev der foretaget bivariate analyser af sammenhængen mellem for-
ventede prædiktorer og kompensation. Hertil blev der anvendt en Chi-2-test. I tilfælde af n≤5 i en celle, anvendtes 
Fisher’s exact test. Prædiktorer, der var signifikante ved p<0,05 ved den bivariate analyse, indgik de logistiske re-
gressionsanalyser. 
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Bilagsfigur 7.2. Effekter af pc-udstyr med hensyn til tekstlæsning

Forud for analyserne blev data dikotomiseret. Effekten, der gik fra -4 til 26, blev opdelt på tre forskellige måder 
opdelt efter kvartiler (≤2/≥3, ≤5/≥6, ≤11/≥12). 

De forventede prædiktorer for kompensationsgraden var kursisternes alder, køn, skolegang, lovgivningsgrundlag, 
basale og sproglige forudsætninger, self-efficacy, forventninger til pc-udstyrets effekt, samt læsefærdighed uden 
brug af læsestøttende it, altså FST-score ved T1. 

Dikotomiseringen blev i de fleste tilfælde foretaget på basis af medianværdien. Hvad angår skolegang blev der 
foretaget to dikotomiseringer. I den ene opdeltes kursisterne i en gruppe, som havde gået i 7.-10.klasse uden at 
have taget afgangseksamen, og en anden gruppe, som havde gået i 9. eller 10. klasse og havde taget afgangs-
eksamen, realeksamen, HF, studentereksamen eller lignende. I den anden dikotomisering indgik de kursister, der 
havde gået i 7.-10.klasse i en gruppe og i den anden de, der havde taget studenter- eller HF-eksamen eller lignen-
de. Se dikotomiseringerne i tabel y. 

Alle analyser blev foretaget i forhold til de tre måder, effekten blev dikotomiseret på.
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Bilagstabel 7.3. Dikotomisering af prædiktorer for effekt af pc-udstyr med hensyn til tekstlæsning (n=52)§

Prædiktor Dikotomisering

Gruppe 1 beskrivelse
Gruppe 1 n 

(%)
Gruppe 2 beskrivelse

Gruppe 2 n 
(%)

Alder <33 år 27 (51,9) ≥33 år 25 (48,1)

Køn Mænd 28 (53,8) Kvinder 24 (46,2)

Skoleuddannelse 
version 1

7.-10. klasse uden af-
gangsprøve

30 (61,2)
9. klasse med afgangs-
prøve – studentereksa-

men o. lign.
19 (38,8)

Skoleuddannelse 
version 2

7.-10. klasse 43 (87,8)
Studentereksamen o. 

lign.
6 (12,2)

Får SU Modtager ikke SU 43 (82,7) Modtager SU 34 (69,4)

Bevilget ifølge servi-
celoven

Bevilget ifølge anden 
lovgivning

30 (57,7)
Bevilget ifølge servicelo-

ven (amtet)
22 (42,3)

Auditiv hukommel-
sesspændvidde

Lav: 3-4 27 (72,5) Høj: 5-6 14 (27,5)

Arbejdshukommelse Lav: 0 27 (52,9) Høj: 3-4 24 (47,1)

Lytteforståelse Lav: 1-9 36 (73,5) Høj: 10 13 (26,5)

Fonologisk ordfor-
råd

Lav: 11-18 26 (50,0) Høj: Lav: 19-25 26 (50,0)

Fonologisk forar-
bejdning

0-7 33 (66,0) Høj: 8-22 17 (34,0)

Self-efficacy Lav: 1,5-3,0 34 (65,4) Høj: 3,1-4,0 18 (34,6)

Forventninger til pc-
udstyr version 1

Ingen betydning 4 (7,8) Andet 47 (92,2)

Forventninger til pc-
udstyr version 2

Vil komme til at forstå 
tekster bedre

49 (94,2)
Vil ikke komme til at for-

stå tekster bedre
3 (5,8)

Forventninger til pc-
udstyr version 3

Vil komme til at læse 
hurtigere

36 (73,5)
Vil ikke komme til at 

læse hurtigere
13 (26,5)

Forventninger til pc-
udstyr version 4

Vil blive fri for proble-
mer med læsning

27 (54,0)
Vil ikke blive fri for pro-

blemer med læsning
23 (44,2)

Forventninger til pc-
udstyr version 5

Vil slippe for at bede om 
hjælp til at læse

38 (73,1)
Vil ikke slippe for at 
bede om hjælp til at 

læse
14 (26,1)

FST-score ved T1 Lav: 0-18 28 (53,8) Høj: 19-24 24 (46,2)

Når det samlede antal ikke er 52, skyldes det at spørgsmålet er uoplyst.

4. 2 Prædiktorer for effekter med hensyn til dokumentlæsning

Ved testning af deltagernes læsekompetence i forhold til dokumentlæsning uden brug af læsestøttende it-udstyr 
målt med FST ved T1 så vi, ligesom for tekstlæsning, en loftseffekt, men for færre kursister. Se Bilagsfigur 7.4. Vi 
besluttede også for disse analyser at ekskludere de kursister, der scorede så højt, at det ikke var muligt at opnå en 
effekt på 20% af udgangspunktet svarende til 3 point. Således blev kursister, der scorede over 12 ved T1 (maksi-
malt mulige score er 15), ekskluderet. Derved kom samplet til at bestå af 74 kursister, og medianværdien af FST-
dokumentlæsning ved T1 faldt fra 10 til 2.
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Bilagsfigur 7.4. Resultaterne af FST dokumentlæsning før kursisterne fik pc-udstyr.

Som det var tilfældet ved tekstlæsning, var effektdata – forskellen mellem FST-data ved T1 og T2 – for FST-doku-
entlæsning heller ikke normalfordelte (se Bilagsfigur 7.5). Der blev derfor anvendt samme fremgangsmåde for 
analyse af prædiktorer for dokumentlæsning som ved analyse af prædiktorer for tekstlæsning, ligesom de samme 
dikotomiseringer af prædiktorer blev anvendt. 

Den kompensatoriske effekt ved brug af pc-udstyret ved dokumentlæsning blev kun opdelt efter medianen ved 
≤2/≥3, idet der maksimalt kan opnås en effekt på 12 point.

Bilagsfigur 7.5. Effekter af pc-udstyr med hensyn til dokumentlæsning
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Bilag 8. Prædiktorer

Prædiktorer for kompensatorisk effekt ved dokumentlæsning
De bivariate analyser af prædiktorer viste kun få signifikante resultater. 

En enkelt prædiktor var signifikant i alle tre analyser: Hvis kursisterne havde en lav score ved FST-tekstlæsning (0-
18 points af 30 mulige), før de fik udstyret (ved T1), var der størst sandsynlighed for god effekt af pc-udstyret. 

To prædiktorer var signifikante i to analyser. Dels kursistens køn, og dels hvorvidt bevillingen til udstyret var givet 
ifølge Serviceloven. Når effekten var dikotomiseret ved medianen (mellem score på 5 og 6) og ved tredje kvartil 
(mellem score på 11 og 12) var der størst sandsynlighed for en god effekt af at anvende udstyret, hvis bevillingen 
var givet ifølge Serviceloven. En forklaring på dette forhold kan være at Serviceloven som det eneste af de lovom-
råder, der ligger til grund for bevillingerne, betinger en effekt af det bevilligede udstyr. 

Samme sandsynlighed for god effekt sås, når deltageren var en mand. Dette hænger muligvis sammen med, at der 
var en overrepræsentation af mænd blandt de svageste læsere.

Endelig var der to prædiktorer, der kun fremkom i en enkelt af de tre analyser. Da der er foretaget mange analy-
ser kan disse prædiktorer måske være fremkommet ved en tilfældighed. Hvis kursistens fonologiske ordforråd lå 
på et lavt niveau (0-18 på en skala fra 0-25), var der større sandsynlighed for god effekt, når effekten var dikoto-
miseret ved tredje kvartil. Og hvis dikotomiseringen var foretaget ved første kvartil (mellem score 2 og 3), var for-
ventninger en signifikant prædiktor forstået på den måde, at de der mente, at pc-udstyret ikke ville medføre, at 
problemer med læsning ville forsvinde, havde større sandsynlighed for at få god effekt af udstyret. Se Bilagstabel 
8.1. 

Bilagstabel 8.1. Bivariate analyser af prædiktorer for effekter med hensyn til tekstlæsning for kursister, der ved 
første FST scorede mindst 20% under maximumscore (dvs. ≤24 points) (n=52)*

Prædiktor Bivariate analyser

Opdelt ved første 
kvartil ≤2/≥3

Opdelt ved medianen 
≤5/≥6

Opdelt ved tredje 
kvartil ≤11/≥12

p-værdi p-værdi p-værdi

Alder 0,427 0,271 0,244

Køn 0,736 0,002 0,003

Skoleuddannelse version 1 0,498 0,070 0,111

Skoleuddannelse version 2 1,000 0,873 0,159

Får SU 0,415 0,722 0,666

Bevilling ifølge serviceloven 0,224 0,044 0,009

Auditiv hukommelsesspændvidde 0,730 0,588 1,000

Arbejdshukommelse 0,712 0,488 0,105

Lytteforståelse 0,297 0,125 0,246

Fonologisk ordforråd 1,000 0,405 0,048

Fonologisk forarbejdning 0,775 0,272 0,292

Self-efficacy 0,919 0,703 1,000

Forventninger til pc-udstyr version 1 0,292 1,000 0,561

Forventninger til pc-udstyr version 2 1,000 0,603 0,553

Forventninger til pc-udstyr version 3 0,708 0,475 0,451

Forventninger til pc-udstyr version 4 0,030 0,156 0,345

Forventninger til pc-udstyr version 5 0,871 0,279 1,000

FST-score ved T1 0,004 >0,0001 >0,0001

*p-værdier	anses	for	at	være	signifikante	ved	en	værdi	<0,05,	er	markeret	med	fed	skrifttype

Den logistiske regressionsanalyse, hvor dikotomiseringen af effekten blev foretaget ved første kvartil, viste, at der 
var en betydeligt større sandsynlighed for, at kursister der enten scorede lavt ved T1 eller ikke forventede at blive fri 
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problemer med at læse fik god effekt af pc-udstyret. Det vil sige, at disse to faktorer i sig selv forudsiger sandsynlig-
hed for god effekt, når man har kontrolleret for andre faktorer.

Analysen, hvor dikotomiseringen af effekten blev foretaget ved medianen, viste, at der var en ekstremt større 
sandsynlighed for, at de kursister, der scorede lavt ved T1, scorede over 5, dvs. at de ville få en meget god effekt af 
pc-udstyret. Derimod udgik prædiktorerne ”køn” og ”bevilling” af analysen, hvilket betyder, at disse to prædiktorer 
ikke i sig selv forudsiger, om kursisten får god effekt af pc-udstyret, når der tages højde for kursisternes udgangs-
punk i FST-tekstlæsning. 

Den sidste analyse, hvor dikotomiseringen blev foretaget ved tredje kvartil, og hvor prædiktorerne FST-læseniveau 
ved T1, køn, bevilling og fonologisk ordforråd indgik, kunne ikke påvise nogen prædiktorer. Se bilagstabel 8.2.

Bilagstabel 8.2. Logistisk regressionsanalyse af de prædiktorer for god effekt af pc-udstyr ved tekstlæsning, der var 
statistisk signifikante i den bivariate analyse (n=52).

Bivariat analyse Multivariat analyse

Prædiktor
Effekt 

gruppe, n
Effekt 

gruppe, n
p-værdi OR

Sikkerheds-
grænser

p-værdi

Effekt dikotomiseret ved første kvartil: mellem effekt på 2 og 3

FST-tekstlæsning ved T1 Effekt ≤2 Effekt ≥3 0,004 6,90 1,51-31,57 0,013

19-24 11 13

0-18 3 25

Forventer at blive fri for proble-
mer med læsning

0,030 4,94 1,06-23,13 0,042

Ja 11 16

Nej 2 20

Effekt dikotomiseret ved medianen: mellem effekt på 5 og 6

FST-tekstlæsning ved T1 Effekt ≤5 Effekt ≥6 <0,0001 35,93 5,64-216,28 <0,0001

19-24 21 3

0-18 4 24

Køn 0,002 1,27 0,20-7,71 0,819

Kvinde 17 7

Mand 8 20

Bevilling 0,044 2,35 0,45-12,37 0,312

Anden lovgivning 18 12

Serviceloven 7 15

Effekt dikotomiseret ved tredje kvartil: mellem effekt på 11 og 12

FST-tekstlæsning ved T1 Effekt ≤11 Effekt ≥12 <0,0001
analyse 

ikke mulig

19-24 24 0

0-18 16 12

Køn 0,003 7,19 0,58-88,71 0,124

Kvinde 23 1

Mand 17 11

Bevilling 0,009 4,42 0,72-27,03 0,108

Anden lovgivning 27 3

Serviceloven 13 9

Fonologisk ordforråd 0,048 0,46 0,07-3,16 0,443

11-18 17 9

19-25 23 3
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Prædiktorer for kompensatorisk effekt ved dokumentlæsning
Der blev identificeret fire prædiktorer for god effekt af pc-udstyr i forhold til dokumentlæsning: Hvis kursisten var 
over 33 år gammel, ikke havde studentereksamen, HF-eksamen eller lignende, ikke fik SU eller scorede under 9 
point ved FST-dokumentlæsning ved T1, var der størst sandsynlighed for en effekt af pc-udstyret på tre points og 
derover. Se tabel 5.3.

Tabel 5.3. Bivariate analyser af prædiktorer for effekter med hensyn til tekstlæsning for kursister, der ved første 
FST scorede mindst 20% under maximumscore (dvs. ≤12 points) (n=74)*

Prædiktor Bivariate analyser opdelt ved medianen ≤2/≥3

p-værdi

Alder 0,014

Køn 0,064

Skoleuddannelse version 1 0,095

Skoleuddannelse version 2 0,045

Får SU 0,015

Bevilling ifølge Serviceloven 0,071

Auditiv hukommelsesspændvidde 0,337

Arbejdshukommelse 0,316

Lytteforståelse 0,692

Fonologisk ordforråd 0,076

Fonologisk forarbejdning 0,879

Self-efficacy 0,263

Forventninger til pc-udstyr version 1 0,378

Forventninger til pc-udstyr version 2 0,647

Forventninger til pc-udstyr version 3 0,654

Forventninger til pc-udstyr version 4 0,088

Forventninger til pc-udstyr version 5 0,325

FST score ved T1 <0,0001

*p-værdier	anses	for	at	være	signifikante	ved	en	værdi	<0,05,	er	markeret	med	fed	skrifttype

Den logistiske regressionsanalyse viste, at de egentlige prædiktorer for god effekt af pc-udstyr i forbindelse med 
dokumentlæsning var kursistens alder, og hvordan kursisten scorede ved FST-dokumentlæsningstesten. Hvis kursi-
sten var 33 år eller derover eller scorede under 10, før den pågældende fik pc-udstyr (ved T1), var der meget stor 
sandsynlighed for, at de ville få god nytte af udstyret. Ved analysen forsvandt effekterne af kursistens skoleuddan-
nelse, og hvorvidt de fik SU. Disse faktorer var derfor ikke i sig selv prædiktorer. Se tabel å.
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