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HVAD ER ALTERNATIVET? 
 

INDLEDNING: 

Første gang jeg blev introduceret til it-støtte i forbindelse med læsning og skrivning for 6-7 år si-

den, var jeg ærlig talt temmelig skeptisk. Jeg havde på daværende tidspunkt en 4. kl. til dansk og 

tænkte, at eleverne, som havde læse- og skrivevanskeligheder, blot ville læne sig tilbage, slå hjernen 

fra og teknikken til? Hvis jeg havde kunnet spørge nogen, ville jeg måske have fået dette svar: 

”Det er nu absolut lettere at have sin læsekompetence inde i hovedet frem for i en eller anden tekno-

logisk dims som skal oplades, genstartes og slæbes rundt på. Dovenskab kan således næppe være et 

motiv for at anvende læseteknologi. Det er min erfaring, at både børn og voksne vælger at bruge 

læseteknologi, hvis det er en hjælp for dem.”
1
 

Efter at have ruget lidt over spørgsmålet et års tid fik jeg en elev med dysleksi, han blev mit skub til 

at komme i gang med at bruge læse- og skrivestøtte i min undervisning i form af CD-ord. For un-

dervisningen af denne elev åbnede teknologien for nogle muligheder, som han og jeg ikke ville ha-

ve været i stand til at udnytte, inden for de rammer vi havde uden CD-ord.  

Stor var min begejstring herefter, hvis blot elever med behov for hjælp fik adgang til it-støtte, så 

ville de have samme udgangspunkt som elever uden vanskeligheder. De ville kunne deltage mere 

aktivt og ikke føle sig så anderledes.         

Men efter at have arbejdet meget mere med it-støtte i mine klasser og som læsevejleder for mel-

lemtrin og udskoling bliver det mere og mere klart for mig, at så enkelt er det (desværre) ikke. Der 

er mange bump på vejen fra tekniske ressourcer, over lærerkræfter til problemer med selvværdet. 

Mit afgangsprojekt skal derfor føre mig et spadestik dybere ned i den kompenserende It-støtte i for-

hold til læse- og skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning i folkeskolen. Det fører 

mig frem til følgende problemformulering: 

 

PROBELEMFORMULERING: 

Hvad betyder et inklusionsperspektiv for udvikling af god undervisning for en person med dysleksi 

i forhold til skriftsproglige vanskeligheder med kompenserende it? 

Hvis man ønsker give alle de samme rettigheder og muligheder, skal de så behandles forskelligt? 

Er It-støtte forebyggelse eller kompensation? 

                                                           
1
 Jensen (2011) p. 4 
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Kan man være nødt til at ekskludere for at inkludere? 

Er der forskel på, om man er 7, 17 eller 47 år gammel, når det kommer til arbejdet med it-støtte? 

 

METODE  

For at kunne besvare min problemformulering vil jeg først indkredse begreberne dysleksi og inklu-

sion, som udgør spændingsfeltet for en undervisning med it-støtte. Videre vil jeg præsentere selve 

begrebet it-støtte, herunder introducere diskussionen om, hvorvidt læsning med it-støtte er læsning. 

Løbende igennem afsnittet forholdes it-støtte til både dysleksibegrebet og inklusionsbegrebet. 

Jeg præsenterer dernæst en case - Svend - en dreng i min 4. kl. med dysleksi og adgang til it-støtte i 

undervisningen og derhjemme, herunder et undervisningsforløb om engle. 

Så vil jeg samle trådene fra de væsentligste diskussioner i mine foregående afsnit i afsnittet diskus-

sion, for så endelig at konkludere på min problemformulering i slutningen af opgaven. 

Af pladsmæssige hensyn vælger jeg næsten udelukkende at beskæftige mig med de didaktiske im-

plikationer af it-støttet undervisning. Jeg er helt bevidst om, at den tekniske side af sagen pt. er en 

stor hurdle på mange skoler.
2
 Ligesom en præsentation af de mange forskellige typer software hel-

ler ikke levnes megen plads. 

  

DYSLEKSI 

I mange skoleklasser møder vi et eller flere meget umusikalske børn, de profiterer ikke på samme 

måde som resten af klassen af musikundervisningen. De trækker sig, når der skal synges og spilles. 

Helt parallelt hermed er der også børn, der ikke udvikler sig læsemæssigt som forventet på bag-

grund af læseundervisningen. Den store forskel er, at læsning vægtes meget mere end musikalitet i 

vores samfund. 

Læsning er ”… det at opfatte indholdet af skrevne eller trykte tekster, hvor et forestillingsindhold 

genskabes på basis af identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsver-

den” 
3
 

 Eller beskrevet på mest forenklede måde i den såkaldte læseformel:             

L (læsning) = A (afkodning) x F (forståelse). 

                                                           
2
 61,1 % af lærerne udtaler, at de ikke kan bruge it i det omfang de gerne vil i en panelundersøgelse lavet for fagbladet 

”Folkeskolen” 2011. (Bilag X) 
3
 Den store Danske Encyklopædi Bind 12 Gyldendal 1998 
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Mit fokus på begrebet læsning ligger i denne opgave på de funktionelle læsefærdigheder dvs. for-

holdet mellem en persons læsefærdigheder og de læsekrav vedkommende stilles overfor.      

Når læsefærdighederne ikke slår til ift. kravene i hverdagen, er der tale om læsevanskeligheder. 

Vanskelighederne kan have mange årsager f.eks. syns- eller hørevanskeligheder, opmærksomheds- 

og koncentrationsproblemer eller generelle sproglige vanskeligheder. Ordblindhed eller dysleksi er 

specifikke vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip – det fonematiske princip. Såle-

des defineret af professor dr. phil. Carsten Elbro: 

"Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på lang-

som og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært 

ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindel-

ser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din. ”
4
 

Af professor Reid Lyon (Southern Methodist University, Dallas, Texas) i ”Annals of Dyslexia 

1995”: 

”Dysleksi er én af flere forskellige former for indlæringsvanskeligheder. Det er en specifik sproglig 

vanskelighed af medfødt oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med ordafkodning; 

disse skyldes sædvanligvis problemer med fonologisk forarbejdning.  

Disse vanskeligheder med ordafkodning er ofte uventede set i forhold til personens alder og andre 

kognitive - og indlæringsmæssige færdigheder. Vanskelighederne er ikke et resultat af generelle 

udviklingsmæssige eller sansemæssige skader.  

Dysleksi kommer til udtryk i varierende grader af vanskeligheder på forskellige sproglige områder. 

Ofte omfatter det i tillæg til omfattende vanskeligheder med læsning også store vanskeligheder med 

at tilegne sig færdigheder i stavning og skrivning." 

 

Begge definitioner præciserer afkodningsproblemer på grund af langsom og upræcis afkodning af 

bogstaverne og de dertilhørende sproglyd. Det fører til en langsom og usikker afkodning, som igen 

fører til begrænset læseforståelse. 

 

De centrale tegn på ordblindhed er: 

 Mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip. 

 Vanskeligheder med at læse nye ord. 

 Langvarige vanskeligheder med stavning. ”
5
 

Det danske sprog er grundlæggende en alfabetisk skrift, hvor enkeltbogstaver systematisk repræsen-

terer enkelte sproglyd - det fonematiske princip. Men dansk er også præget af mange uregelmæs-

sigheder:  

”Disse uregelmæssigheder skyldes, at det grundlæggende lydprincip bliver modificeret af yderlige-

re nogle principper.”
6
                  

                                                           
4
 Den Store Danske Encyclopædi Bind 14 Gyldendal 1998 

5
 Elbro (2007) p. 72 

6
 Elbro (2006) p. 68 
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I forbindelse med dysleksi handler det primært om anden del af det fonematiske princip om bog-

stavfølger. Visse bogstavfølger fører til at nogle bogstaver får en ændret udtale, betinget af de andre 

bogstaver i ordet, f.eks. vokalglidning før en dobbeltkonsonant (tynd [’tøn᾿] eller huller [’hålᴐ]) 

eller klusilsvækkelse (bukser [’bågsᴐ]). 

Den ordblinde har svært ved at læse nye ord. De bruger kun få kendetegn, når de læser et ord, derfor 

laver de ofte ”vilde fejl” i form af gæt i strid med skriftens lydprincip. Læsningen er som regel bed-

re, når et ord er i en sammenhæng, da det giver mulighed for at udnytte konteksten til at kvalificere 

gættet.  

Afkodningen bliver så svær og energikrævende og præget af sammenbrud, at den anden komponent 

i læseligningen – læseforståelsen begrænses, og motivationen til at blive ved påvirkes negativt. 

 Usikkerheden i udnyttelsen af det fonematiske princip fører endvidere til at de ortografiske repræ-

sentationer i hukommelsen også bliver usikre, så der opstår ordforvekslinger. Oftest vil den ord-

blinde have livslange problemer med læsning og især stavning, som baserer sig på en genskabelse 

af ord efter hukommelsen. 

Læsningens tekniske side afkodningen svarer på det elementære niveau på mange måder til stav-

ningen på elementært niveau, begge dele baserer sig på fonologi, som er den ordblindes store pro-

blem, hvorfor vedkommende ikke på vanlig vis udvikler sin stavning til et mere avanceret ni-veau. 

”Tilsvarende kan man for stavningens del tenke seg at en forholdsvis omstendelig ”beregning” av 

stavemåten på grunnlag av ordets fonologiske struktur dominerer på elementært nivå …. På mer 

avansert ferdighetsnivå er det grunn til at tro at informasjon om alle typer ord kan hentes direkte 

fra den leksikalske hukommelsen.”
7
 

Den ordblindes problemer er meget gennemgribende for en stor del af skolens aktiviteter og det 

videre voksenliv. Men det er ikke umuligt at komme videre. 

”…ordblindhed er en indlæringsvanskelighed. Ordblindhed er vanskeligheder med at bruge skri-

ftens lydprincip. Det er ikke umuligt at lære det, men det er meget vanskeligere for den ordblinde 

end for andre.”
8
 

Hjernen 

I takt med at de tekniske muligheder for at studere menneskets hjerne er blevet forbedrede, har for-

skere forsøgt at udpege steder og processer i hjernen, som er særlige for personer med dysleksi. 

Resultaterne er få og snarere ’indsigter i’ end forklaringer. Men man har kunnet observere forskelle 

mellem normalt læsende og ordblindes hjerner under læsning. Det er primært i den nederste del af 

venstre hjernehalvdel, der er nogle forskelle
9
. Men nok så væsentligt og opmuntrende har man kun-

net observere forandringer efter specifik undervisning. 

                                                           
7
 Bråten (1996) p. 192 

8
 Elbro (2007) p. 73 

9
 Elbro (2007) p. 168-175 
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”Det har vist sig, at ordblindes hjerneaktivitet til en vis grad normaliseres, dvs. kommer til at ligne 

normale læseres lidt mere, når de deltager i undervisning, som hjælper på læsevanskelighederne.” 

Diagnose 

Der foreligger ingen målestok for, hvor store vanskelighederne skal være for at stille diagnosen 

dysleksi. Set ud fra en funktionel forståelse af læsefærdigheder vil funktionsnedsættelsen bestem-

mes af graden af dyslektiske vanskeligheder, men også af hvor stor en rolle læsning spiller for den 

enkelte. Det er praksis, som afgør, hvornår vanskelighederne kræver opmærksomhed og særlig støt-

te og evt. diagnosen dysleksi. Ifølge Elbro hører der 3 trin til, før man med rimelighed kan tale om 

ordblindhed:
10

 

1. Eleven skal have klare vanskeligheder i læsning, der kræver lærerens opmærksomhed. 

2. Disse vanskeligheder skal kunne forklares ved vanskeligheder med afkodning af de enkelte 

ord – beroende på problemer med at udnytte skriftens lydprincip. 

3. Eleven skal ikke have andre vanskeligheder, som på en helt enkel og indlysende måde kan 

forklare vanskelighederne med afkodning. 

For at afgøre, hvorvidt en person har dyslektiske vanskeligheder, er der forskellige muligheder. 

Primært handler det om at analysere de fejl en given elev laver i såvel læsning som stavning. Hvis 

de er kendetegnet ved en ringe grad af bogstavbevaring, altså at alle bogstaver i et læst eller stavet 

ord har fået en konventionel udtale, at der ikke er sat ekstra bogstaver ind, samt at bogstaverne står 

eller læses i den rigtige rækkefølge. Ofte tester man elevens arbejde med at læse nye ord ved at læse 

såkaldte nonsensord, som kræver intensiv brug af det fonematiske princip. I folkeskolen screenes 

eleverne således med DVOs test i 3. klasse. Senere kan man anvende f.eks. Carsten Elbros ordlis-

ter.
11

 

Børn af ordblinde forældre har en forøget risiko for at få alvorlige læsevanskeligheder, flere drenge 

end piger. 

 ”Der kan både være genetisk arv og sociale forhold på spil.”
12

 

 ”Risikoforøgelsen var ca. 4 gange i den aktuelle undersøgelse; men andre undersøgelser har fun-

det endnu højere tal”.
13

 

Årsagerne til ordblindhed kan beskrives på forskellige niveauer som led i en kæde. Faktorer i omgi-

velserne spiller ind på alle led i denne kæde. For underviseren vil flere af niveauerne være uden for 

rækkevidde f.eks. det genetiske, ift. hvilket, det er vigtigt at indskyde, at der ikke findes ”dysleksi-

gener”: 

”Det är således omöjligt att tänke sig att det skulle finnas en eller flera gener, vars specifika funkti-

on skulle vara att bestämma en individs framtida skriftspråkliga förmåga.”
14

  

                                                           
10

 Elbro (2007) p. 103 
11

 http://laes.hum.ku.dk/test/elbros_ordlister/ 
12

 Elbro (1996) p. 18 
13

 Elbro (1996) p. 25  
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Til gengæld kan undervisning faktisk gøre en forskel.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig syste-

matisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv."
16

 

For at kunne arbejde forebyggende med læsevanskelighederne er det naturligvis væsentligt at kunne 

udpege de børn, der muligvis vil få specifikke læsevanskeligheder, så tidligt som muligt. 

”Man ved således i dag, at der hos børn, som senere viser sig at være ordblinde, ofte allerede kan 

iagttages symptomer på sproglig funktionsnedsættelse i førskolealderen. De elementer, man især 

skal være opmærksom på, er følgende: 

 For børn op til 3 år drejer det sig om taleperception (dvs. hvor godt de opfatter, hvad der 

siges til dem), det drejer sig om deres udtryks middellængde, og det drejer sig om talens 

distinkthed (altså hvor klart og tydeligt de formår at udtale ordene). 

 For børn mellem 3 og 5 år drejer det sig om morfologiske færdigheder (dvs. forståelse af 

ordenes betydningsdele) samt fonologiske færdigheder (dvs. evnen til at skelne og udtale 

sproglyde). 

 For børn mellem 5 og 7 år drejer det sig om sproglig hukommelse, bogstavkendskab, tale-

sproglig kompetence samt hurtig benævnelse af ting og begreber.”
17

 

                                                                                                                                                                                                 
14

 Samuelson (2009) p. 81 
15

 Elbro (2007) p. 107 Oversigt Inspireret af U. Frith (1999). 
16

 Elbro i Den Store Dansk Encyklopædi Bind 12 Gyldendal 1998 
17

 Boye (2009) 
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Det er med baggrund i viden som denne, at vi i disse år ser daginstitutionerne uddanne sprogvej-

ledere. Vi bruger også systematisk testning af eleverne i børnehaveklassen, for netop at forsøge at 

fange de elever, som har brug for ekstra opmærksomhed omkring det sproglige. 

 ”Børns sproglige forudsætninger er faktisk bedre til at læseudviklingen end alle andre kendte for-

udsætninger eller omstændigheder ved skolestarten.”
18

  

Det er næsten uundgåeligt, at så fundamentale problemer med skrift- og ofte også talesproget får 

indflydelse på et barns udvikling generelt. Det ansporer alle mennesker at opleve succes. For børn i 

7-12 års alderen handler det selvsagt ofte om succes i skolen, som jo hænger uløseligt sammen med 

læsning og skrivning. Hvis man ofte føler sig utilstrækkelig, er det fristende at trække sig og føle 

mindreværd. Flere internationale undersøgelser underbygger opbygningen af et negativt selvbillede. 

”Barn med dyslexi, som således har en låg läsförmåga, såg sig som mindre intelligenta än barn 

med god läsformåga. De ansåg dessutom att hård ansträngning var förknippad med intelligens och 

eftersom barn med dyslexi ofta får höra att de är lata och inte anstränger sig tillsträckeligt, bliver 

resultatet att barn med dyslexi känner sig ointelligenta”.
19

  

I teenageårene grundlægges en mere moden identitetsfølelse, og der skal næsten umenneskelig styr-

ke til at lægge de tidligere skoleårs nederlag bag sig, samtidig med at endnu flere fag baserer sig på 

læsning i skolens overbygning. Nogle reagerer med en tilsyneladende ligegyldighed, mens andre 

kæmper hårdt og indædt.  

”Er det lykkedes dem at komme i gymnasiet, læser de ofte lektier i døgndrift og går således glip af 

et normalt ungdomsliv”.
20

            

Selvom en uddannelse (ofte rettet mod det praktiske) og et job er i hus, presser læse- og skrive-

kravene sig på i alle brancher. Funktionsnedsættelsen bliver et større og større handicap. 

 ”Dette får en del ordblinde til at frygte for deres job og på den måde bliver dysleksien en kilde til 

manglende social tryghed”.
21

 

Dysleksi anskues i forskningen som en funktionsnedsættelse. Men I praktikerens virkelighed fylder 

følgerne af funktionsnedsættelsen - handicappet rigtig meget. Et handicap H) er en relativ størrelse, 

der afhænger af hvilke krav (K), som stilles til funktionsnedsættelsen (F), og hvor omfattende funk-

tionsnedsættelsen er. Dette kan udtrykkes i en illustrativ pseudoformel: H = F x K
22

, hvor variabler-

ne kan være mellem 1 og 0.  

 

”Man kan altså ikke reducere værdien K til 0 (eller deromkring) ved at sætte en læsemaskine til at 

læse højt for folk. Man kan komme noget af vejen, men langt fra hele vejen.”
23

  

 

                                                           
18

 Elbro (2007) p. 116 
19

 Swalander in Samuelson (2009) p. 186 
20

 Boye (2009) 
21

 Boye (2009) 
22

 Elbro (2011)  
23

 Olsen (2011c). 
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Eftersom diagnosen af dysleksi i et vist omfang er funktionelt betinget, er det svært at sige, hvor 

mange personer med dysleksi, der findes i Danmark. 

 

”Udenlandske undersøgelser vurderer, at 2 - 5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor 

man sætter grænsen for ordblindhed.”
24

  

 

I en dansk skoleklasse sidder der altså i gennemsnit 1-2 elever med dyslektiske vanskeligheder. Der 

er ingen ydre kendetegn på dysleksi; men de elever risikerer at komme til at døje med læseproble-

mer op igennem livet. Det er følgelig en problemstilling praktisk talt alle læseundervisere både 

dansk- og faglærere må have med i deres planlægning og udførelse af undervisningen, der involve-

rer læsning og skrivning.  

 

Min rolle som læsevejleder i den danske folkeskole retter sig mod det, vi kalder normalundervis-

ningen. Når næsten alle lærere møder elever med dyslektiske vanskeligheder må denne udfordring 

også være en del af normalundervisningen. Den særligt tilrettelagte læseundervisning for ordblinde 

kræver lærere med særlig viden; men i realiteten er det ikke altid en mulighed, desuden er eleven jo 

også en del af klassen i alle de andre fag. Her mener jeg, at læsevejlederen sammen med skolens 

pædagogiske Servicecenter og den pædagogiske it-vejleder skal være med til at støtte lærernes ar-

bejde med de ordblinde børn, så de også rykker fremad.  

I det følgende tager jeg derfor fat i begrebet inklusion, for barnets udvikling hænger uløseligt sam-

men med dets trivsel i klassen. 

 

 

INKLUSION 

I juni 1994 afsluttes den første store internationale konference om den inkluderende skole med den 

såkaldte Salamancaerklæring, som Danmark tiltræder sammen med næsten 100 andre lande verden 

over. Målet er at sikre uddannelse for alle – også børn med særlige behov: 

”7. Det grundlæggende princip i den inklusive skole er, at alle børn så vidt muligt skal gennemgå 

læreprocessen sammen, uanset hvilke vanskeligheder de måtte have at slås med, og uanset hvor 

forskellige de er.”
25

 

16 år senere i 2010 gennemfører KL sammen med staten en rapport ”Specialundervisning i folke-

skolen – veje til en bedre organisering og styring”
26

, der dokumenterer, at vi bruger 30 % af uddan-

nelsesmidlerne til de 6-16 årige til specialundervisning, hvoraf de 80% bruges til undervisning i 

                                                           
24

 VIHS december 2011 
25

 http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf 
26

 http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-
DK/Content/News/Udd/Folke/2010/Jun/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF10/100604_specialundervisning_folkesko
len.ashx 
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segregerede tilbud i alt 7,95 mia. kr. I sammenligning med vore svenske og finske naboer skiller vi 

langt flere elever ud til specialundervisning.  

Over for dette faktum står en kortlægning af, hvorvidt inklusionen er lykkedes: ”Indsatser for inklu-

sion i folkeskolen”
27

, som Skolerådet har fået lavet. Ift. til elever med særlige behov mener 75 % af 

skolelederne, at der inkluderes et passende antal elever, medens det kun er halvdelen af lærerne, der 

er af samme opfattelse, dvs. halvdelen af lærerne mener, at der er inkluderet for mange i skolen som 

den ser ud i dag.  

 

I denne diskussion spiller økonomien en ikke uvæsentlig rolle. Af og til, for ikke at sige ofte, kan 

begrebet inklusion næsten forstås synonymt med ordet besparelse. 

 

Vi har altså at gøre med et komplekst område, der anskues fra vidt forskellige sider. Grundlæggen-

de står dog fast at alle mennesker har ret til uddannelse (Menneskeretserklæringen fra 1948), og ved 

verdenskongressen om ”Uddannelse for Alle” i 1990 præciseredes denne ret endvidere for alle uan-

set individuelle forskelle. Ved en inkluderende indsats i blandt børn og unge skal samfundets sam-

menhængskraft sikres og, det skal ske gennem det enkelte menneskes ret til at deltage i fællesskabet 

efter bedste evne. 

I det følgende vil jeg indkredse begrebet ”inklusion” og forholde mig til, hvad en inkluderende sko-

le teoretisk set må indbefatte. 

Inklusion er i sagens natur det modsatte af eksklusion eller rettere at undgå eksklusion. Men inklu-

sion er mere end blot og bare fysisk placering. 

Inklusion kan opfattes som en social model: 

”Den sociale model anser vanskeligheder som samfundsskabte, at det er institutionerne, som er 

undertrykkende og diskriminerende, og at fokus bør rettes mod at fjerne de hindringer, der er for 

læring og medvirken.” 
28

 

Eller for så vidt som et dannelsesideal: 

”Dannelse implicerer ansvar for eget liv og for at kunne deltage og virke i det fælles liv. Dannelse 

handler derfor også om viden. Tilgangen til forskellige måder at forstå viden på er mangfoldig. Jo 

større bredde og variation, man har adgang til, desto rigere bliver forståelsen af, hvad videnfor-

merne kan indeholde.” 
29

  

Inklusion er retten til at indgå i sociale fællesskaber med andre mennesker: 

                                                           
27

 http://www.eva.dk/projekter/2011/undersogelse-af-skolens-indsatser-for-
inklusion/projektprodukter/inklusion/download  
28

 Dyssegaard (2011)  
29

 Struve(2009) p. 31 
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”At være inkluderet betyder, at man oplever sig som en naturlig og værdifuld deltager af et fælles-

skab.”
30

 

Inklusion opfattes på den måde ud fra et relationelt og kontekstuelt perspektiv frem for et individ-

orienteret. I stedet for at anse visse elever som specielle, så opfattes alle børn principielt som børn 

med særlige behov.  

Inklusion er en gensidig proces, hvor deltagelse på den ene side skal muliggøres, mens det på den 

anden side kræver aktiv deltagelse i udformningen. Den inkluderende skole står hele tiden i spæn-

dingsfeltet mellem hensynet til fællesskabet og imødekommelsen af det enkelte individs behov. Det 

gælder både socialt og fagligt: 

”Social inklusion vil i skoleverdenen sige, at eleven oplever sig som en værdifuld og naturlig del af 

det person-relationelle fællesskab, der eksisterer mellem skolens jævnaldrende.”                           

”Faglig inklusion vil i skoleverdenen sige, at eleven oplever sig som en værdifuld og naturlig bi-

dragyder til de opgaver, der stilles i undervisningen.”
31

 

Hvornår er en elev så inkluderet? Svaret herpå er så simpelt; men opgaven dog så stor. 

 ”Der, hvor eleven oplever sig inkluderet, der er eleven inkluderet.”
32

  

Inkluderende undervisning 

Skolen har flere forskellige interessenter, men ledelse, lærer og andet pædagogisk personale har en 

stor og håndgribelig indflydelse på og ansvar for den inkluderende skole. 

”De overordnede spørgsmål, skolens medarbejdere må stille sig selv i deres arbejde på at skabe 

rum for inkluderende processer, drejer sig derfor primært om at identificere og reducere barrierer 

for læring og deltagelse.”
33

  

Det er i praksis den voksne, læreren eller pædagogen, der i kraft af sin stilling og uddannelse i den 

asymmetriske relation til børnene, som har ansvaret for udviklingen af et konstruktivt miljø i klas-

sen. Dette miljø skal bygge på respekt for diversiteten. 

”Det er afgørende for det enkelte barns udvikling og læring, at klassefællesskabet kommer til at 

fungere på måder, som tillader forskellighed, uden at det medfører udskillelse, og som i stedet for 

udnytter potentialerne i forskelligheden.”
34

 

I stedet for at relatere til begrebet normalitet er idealet forskellighed. Det er et stort og gennemgri-

bende skifte i den danske skolevirkelighed. Alle skolens ansatte er flasket op med skellet normal – 

                                                           
30

 Alenkær (2008) p. 21 
31

 Alenkær (2008) p. 21 
32

 Alenkær (2008) p. 22 
33

 Tetler in Alenkær (2008) p. 37 
34

 Løw og Jensen i Alenkær (2008) p. 285 
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anormal. Den inkluderende skoles perspektiv er på forebyggelse snarere end kompensation og be-

handling. Målet er hver eneste elevs aktive deltagelse i klassens liv socialt såvel som fagligt. 

”I en inkluderende undervisning skal læreren være interesseret i at skabe forbindelser mellem det 

udpegede betydningsfulde og elevens meningsdannelse, hvilket kræver åbenhed over for alle elevers 

særlige perspektiver og over for fællesskabets kultur som mangfoldig mulighedshorisont.”
35

 

Tendensen til at måle og veje og opstille ens mål for elever og undervisning, som har fyldt meget i 

skolen de sidste 10 år, kan være svær at forene med en inkluderende undervisning med udgangs-

punkt i forskellighed. 

”Et inkluderende læringsmiljø fremmes bedst i et opgaveorienteret klima, da dette har vist sig be-

fordrende for elevernes læringsstrategier, positive selvvurdering og trivsel i klassen.”
36

  

Et opgaveorienteret læringsklima er kendetegnet ved at lægge vægt størst vægt på viden og forstå-

else frem for resultater alene. Eleven skal opleve at gøre fremskridt, når hun eller han gør sit bedste, 

deri ligger lærerens ypperste præstation. 

Når udgangspunktet er forskellighed, afføder det selvsagt et behov for en varieret og fleksibel un-

dervisning. Ikke eneundervisning, som man kunne tænke, er den yderste konsekvens af et udgangs-

punkt, hvor alle mennesker er mennesker med særlige behov. I folkeskolelovens formålsparagraf 

står: 

”§1. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 

for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget 

af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” 

 

Sagt med et andet ord, så er elevens selvværd i fokus. Det er netop her den inkluderende skole gri-

ber fat. Ved igen og igen at påpege og tage udgangspunkt i, at summen af forskellighed netop er 

fællesskabets styrke, støttes eleven i, at mit bidrag er lige så gyldigt som alle de andres, alle vores 

bidrag til sammen udgør en større viden og forståelse, end hver enkelt af os kan skabe. Når nogle 

elever i perioder udskilles fra klassen f.eks. i traditionel specialundervisning, mister de deres andel i 

klassens fællesskab, og det skal der et stærkt selvværd til at klare. 

”Selvværd udvikles netop i fællesskaber, ikke uden for.”
37

  

I skabelsen af et inkluderende undervisnings- og læringsmiljø har den voksne det overordnede an-

svar. Læreren skal være en tydelig leder på 3 centrale områder: 

                                                           
35

 Løw og Jensen in Alenkær (2008) p. 302 
36

 Løw og Jensen in Alenkær 2008) p. 304 
37

 Struve (2009) p. 165 
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”Et inkluderende undervisnings- og læringsmiljø forudsætter, at læreren er en tydelig leder i for-

hold til tre centrale områder: 

 - Rammesætning af undervisningen: didaktisk ledelse relateret til undervisningens mål, indhold og 

arbejdsformer. Læreren må gøre sig umage med at tydeliggøre intentionen med undervisningen og 

den betydning, hun tillægger et givent område. Men hun må også interessere sig for den mening, 

eleven tillægger området, og vedvarende samarbejde med eleven herom. 

- Procesledelse i undervisningen: læreren må have øje for relationerne mellem eleverne og mellem 

lærer og elev og tage ansvaret for, at der udvikles konstruktive relationer. Al handling er kommuni-

kation, og i arbejdet med at skabe et inkluderende miljø har den non-verbale kommunikation og 

metakommunikationen afgørende betydning. 

- Etikken i undervisningen: en anerkendende grundholdning er fundamentet i undervisningens etik. 

Gensidigt ligeværd mellem eleverne, og lærer-elev er afgørende for et inkluderende undervisnings- 

og læringsmiljø, og da anerkendelse er et procesbegreb, er det derfor også et perspektiv, som lære-

ren vedvarende må reflektere sin undervisning i lyset af.”
 38

 

Et sådant fællesskab eller læringsklima består hovedsagligt i den kommunikation, der finder sted i 

klasserummet. Den inkluderende skole arbejder med en anerkendende kommunikation: 

”Vi ser en anerkendende kommunikation som et ideal for, hvordan læreren kan være i sin magt-

position i forhold til eleven på måder, der er befordrende for selvrespekt og selvstændighed.”
39

 

En anerkendende tankegang er forankret i et princip om gensidig ligeværd. Vi viser gensidig re-

spekt for hinandens oplevelse af verden, også selvom vi ikke selv er enige i den handling, som op-

levelsen har afstedkommet. 

Anerkendende kommunikation består af 4 delelementer: Lytte, forstå, acceptere og bekræfte. Ved at 

lytte til den andens forklaring af situationen søger man at forstå det måske umiddelbart uforståelige. 

Man accepterer, at den anden har ret til at have sine egne forestillinger og opfattelser. Men det be-

tyder ikke nødvendigvis, at man er enig. En bekræftende holdning betyder støtte til eleven i at re-

flektere over sit eget perspektiv.” 

Når en elev i praksis forhindres i at kunne tilegne sig viden og på baggrund heraf give sin reflekte-

rede mening til kende på grund af dyslektiske vanskeligheder, så må skolen for alvor tænke i alter-

native baner. Her har teknologien budt sig til med nye løsninger og handlemuligheder. Derom hand-

ler det næste afsnit.  

 

 

 

                                                           
38

 Løw og Jensen in Alenkær (2008) p. 308-309 
39

 Løw og Jensen in Alenkær (2008) p. 305 
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IT-STØTTE 

Som beskrevet i afsnittet om dysleksi følger læse- og skrivevanskelighederne ofte den ordblinde 

som et handicap livet igennem. Det har igennem mange år optaget både forskere og praktikere at 

udvikle undervisning, så også mennesker med dysleksi kan udfolde deres potentiale. Computertek-

nologien har i løbet af de sidste 10 år åbnet for helt nye muligheder i dette arbejde. 

”IKT som kompensatoriskt hjälpmedel, dvs. tekniken används för at hjälpa ”en individ att kringgå 

sina läs- och skrivsvårigheter för att kunna visa sina kunnskaper och utnyttja sin fulla intelektuella 

förmåga.” (Föhrer och Magnusson 2003)”
40

 

Der er rigtig mange tiltag omkring it inden for skoleverdenen fra uddeling af I-pads til alle skole-

børn i en kommune over faglige undervisningsportaler til Nationale Test. Når vi taler it-støtte for en 

dyslektisk elev er det særligt programmer til oplæsning og skrivestøtte, som er i fokus.  

At hele området med it-støtte er så relativt nyt har betydning ift. omfanget af viden og evidens. Der 

er således ikke et væld af sikre undersøgelser af effekten. Den indsamlede viden baserer sig mest på 

mindre undersøgelser og anekdotiske fortællinger.  

”Det är dock viktigt att indledningsvis påpeka att det ännu finns mycket lite forskning som verkligen 

visar om kompensatoriska hjälpmedel är effektiva.”
41

 

Læsning med ørerne 

Under mine studier i diplomuddannelse har jeg læst om, at ”læsekrigen” mellem ”top-down” og 

”bottom-up” tilhængerne er blevet aflyst. Men ganske som i virkeligheden, åbnes der for nye slag, 

når en konflikt bilægges et andet sted. Spørgsmålet er her: Er læsning med It-støtte eller ”læsning 

med ørerne” overhovedet læsning?  

De første skoleår handler arbejdet med læsning kort fortalt om at lære at læse. Herefter skifter fokus 

til at læsning er et funktionelt redskab. Vi læser for at lære – og for at kommunikere, og for at ople-

ve. 

Læsning er en kompliceret proces, som involverer mange dele af hjernen heriblandt synet og kort- 

og langtidshukommelsen. Men i læsning med It-støtte flyttes nogle af processerne fra det visuelle til 

det auditive. Der er ingen endegyldige beviser for, at læsning skal ske igennem øjet. Carsten Elbros 

definition af læsning nævner heller ikke specifikt det visuelle: 

”… læsning er at genskabe et forestillingsindhold på basis af identifikation af tekstens ord og for-

håndskendskab til tekstens begrebsverden.”
42

 

 

                                                           
40

 Jacobson, M. Björn & I. Svensson in Samuelson (2009) p. 297  
41

 Jacobson, M. Björn & I. Svensson in Samuelson (2009) p. 298 
42

 Elbro 2006 p. 19 
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Med udgangspunkt i denne definition er af læsning med It-støtte også læsning: 

I læseprocessen anvender læseren forskellige afkodningsstrategier … Den nye teknologi giver imid-

lertid læseren mulighed for at støtte den visuelle identifikation af ordene i større eller mindre om-

fang, ved hjælp af auditive input … Processen må beskrives, defineres og forstås som en læse-

proces, idet det forestillingsindhold, læseren er i færd med at genskabe, er bundet til teksten, og 

fordi det genskabes på baggrund af identifikation af tekstens ord. Med andre ord er pc-læseren i en 

læseproces, og pc-læsning er således læsning.” 
43

 

På ministerielt niveau fokuseres på læsning som en funktionel færdighed, således må man anvende 

It-støtte ved både De Nationale Test i læsning som ved folkeskolens afgangsprøve i samme. Her er 

læsning altså primært et spørgsmål om forståelse, og it-støttet læsning bringer også forståelse. 

It-støtte forstås her som et middel til at differentiere undervisningen og give alle elever de bedste 

muligheder. 

”… inklusion netop betyder, at ALLE elever, på trods af deres vanskeligheder, skal gives optimale 

muligheder for at deltage. Det betyder for elever eller studerende med f.eks. svære læsevanske-

ligheder, at de ikke blot skal undervises i at ”lære at læse selv”, til det for dem bedst mulige niveau. 

Men også, at de med bl.a. relevante teknologier og digitale tekster hjælpes til ”at læse” og tilegne 

sig relevant faglig viden.” 
44

 

 

Her overfor står så spørgsmålet om behovet for også at kunne læse uden støtte, at kunne læse selv: 

”For ingen vil være interesserede i, at dårlige læsere bliver fastholdt i en livslang afhængighed af 

højtlæsende computere.”
45

 

Dysleksi er som tidligere nævnt en indlæringsvanskelighed, den kan overkommes, men det kræver 

hårdt arbejde og god undervisning. I denne optik er computeren et hjælpemiddel, som her og nu 

hjælper den svage læser. Den bringer ikke elevens egen læsefærdighed i traditionel forstand videre. 

”Der er ikke tale om, at den unge eller voksne selv bliver en bedre læser. Der er altså ikke tale om 

effekt i den betydning, der er den almindelige i undervisning, nemlig en påvirkning af elevens fær-

digheder.”
46

 

Computeren er ikke et undervisningsmiddel, men den kan gå ind og bakke op og være en del af den 

undervisningsindsats, som eleven i læsevanskeligheder har brug for, men målet er at kunne læse 

selv. 

”Det er et spørgsmål om, at computeren giver netop så meget hjælp, som er tilstrækkelig, til at læ-

seren selv kan lære sig at læse bedre.”
47
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Læsning med It-støtte kan bruges til mere end simpel her og nu kompensation for svage afkod-

ningsfærdigheder. Hvis eleven hører en tekst læst op samtidig med, at øjnene følger teksten på 

skærmen, kan koblingen mellem det fonetiske og det ortografiske styrkes.  

”Her kan et oplæsningsprogram støtte deres svage fonematiske afkodning således at de får læst lige 

så store tekstmængder som deres kammerater og dermed får mulighed for at udvikle ortografiske 

og fonematiske repræsentationer.”
48

  

For at danne ortografiske repræsentationer er det nødvendigt at se ordet mange gange. Men en elev 

med dysleksi får ikke læst nok ved at læse selv. 

Hvad læseforståelsen angår, så har viden om verden, om sprog, om tekster, om inferensdannelse og 

om ens egen forståelse
49

 afgørende betydning. En meget stor del af disse komponenter opbygges og 

forstærkes igennem læsning – masser af læsning. Det kan den læsesvage elev få del i igennem lyt-

ning ved at ”læse med ørerne”. På den måde rustes eleven til bedre at læse selv. Samtidig skal det 

pointeres, at elever med læseforståelsesproblemer ikke automatisk opnår bedre læseforståelse ved at 

høre teksten læst op. Det er uden tvivl nødvendigt at undervise i læseforståelsesstrategier. Derefter 

kan teknologien så hjælpe med at træne brugen af dem. 

Motivation 

Lærere, som har arbejdet med It-støtte ift. elever med læse- og skrivevanskeligheder vender ofte 

tilbage til, at computeren har en positiv effekt på elevernes motivation. I den tidligere omtalte ”læ-

seligning” kan begrebet motivation også indsættes som en variabel ved siden af afkodning og for-

ståelse:  

Læsning = Afkodning x Forståelse x Motivation 

Hvoraf det tydeligt fremgår, at motivation spiller en væsentlig rolle i arbejdet læse- og skriveunder-

visning. Det er et langt sejt træk at lære at læse og ikke mindre for elever med dysleksi. Fra praksis 

kan lærere fortælle om mange forandringer i de enkelte eleveres arbejde, når de begynder at arbejde 

med It-støtte: 

Elever, som før havde svært ved at sidde stille, måske fordi de brugte meget tid på at vente på hjælp 

fra læreren, kan selv komme videre, når computeren kan læse et svært ord højt eller læse en opgave-

beskrivelse her og nu og måske flere gange. 

Elever, for hvem læsning sjældent fører til meningsdannelse, kan med It-støtte fokusere meget mere 

energi på indholdssiden, når de ikke selv skal afkode. 
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Man kan arbejde med tekster, hvis indhold ikke skal begrænses af, at de skal være nemme at afko-

de.       

Når det kommer til stavning stoppes eleven ikke hverken på indholds- eller udtrykssiden. Udvalget 

af ord til rådighed begrænses hverken af den manglende mulighed for at få hjælp her og nu eller af, 

at man helst ikke vil udstille sine vanskeligheder.  

Eleverne selv melder i flere undersøgelser om, at teknikken letter deres skolearbejde.   

”Eleverna anser sig alla ha haft nytta av utrustningen: De uppfattar att de blivit snabbare på att ta 

till sig text, att de förbättrat sitt ordförråd och sin förståelse och därmed förändrat sin totala inlär-

ningssituation i positiv rikting. (Gustafsson & Svensson, 2007)”
50

 

Den største motivationsskabende faktor for de læsesvage elever hænger tæt sammen med følelsen af 

at være inkluderet i undervisningsfællesskabet socialt og fagligt. 

“Most dyslexic individuals become frustrated and demotivated because they cannot do the same 

work as their peers.  … To delay support will simply push him or her further behind with respect to 

his or her knowledge.”
51

 

Hvis en elevs selvbillede er præget af negative følelser, bidrager det ikke til at motivere til den store 

indsats en elev med dysleksi står overfor. 

”Tyvärr vittnar flera av eleverna med dyslexi om negative känslor av att vara annorlunda, at vara 

ledsen och at inte bli förstådd och respekterad.” 
52

  

Når jeg har spurgt mine kolleger om, hvorfor deres elever, som er blevet introduceret til It-støtte, 

ikke bruger den i skolen, er svaret altid, at de ikke har lyst til at føle sig specielle. Derfor er det væ-

sentligt set i et inklusionsperspektiv, at et program som CD-ord introduceres tidligt i skoleforløbet 

så alle elever får et naturligt forhold til at bruge det. I takt med, at man ikke har brug for støtten 

længere, kan man vælge den fra. På den måde kan både elever og lærere få et naturligt forhold til 

den. 

På nedenstående model af Mia Finnemann Schultz
53

 ses denne gradvise introduktion som det øver-

ste lag.  
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Som det også ses, så fylder arbejdet med at lære at læse selv rigtig meget i de første skoleår. Dette 

arbejder fortsætter i hele skoletiden; men når læsemængden stiger i 4.-5. kl. kan it-støtten blive et 

vigtigt redskab i undervisningen, så den dyslektiske elev også får adgang til den tekstbaserede vi-

den, som flere og flere fag præges af. På samme tid begynder selvstændiggørelsen i puberteten, og 

ønsket om at frigøre sig fra sine forældre vokser. Så en mulighed for at gøre sig uafhængig af mors 

eller fars intensive hjælp med at læse lektierne kan få stor betydning.  

Projekt PC-læsning 

I juni 2010 afsluttedes en af de lidt større undersøgelser af forholdet mellem ordblindhed og hjæl-

pemidler i projekt ”PC-læsning”
54

. Undersøgelsens fokus lå på unge voksne med et dokumenteret 

behov for og tildeling af it-støttende redskaber, som havde forladt grundskolen.  

”Resultaterne af projektet er klare, og samtidig med at de underbygger de erfaringer, som stadig 

flere fagfolk i praksis oplever, understreger de dog også, at der fortsat er lang vej til en optimal 

anvendelse af it-støtten for voksne ordblinde i Danmark.”
55

 

Effekten af læsning med It-støtte her og nu var markant, især de allersvageste læsere kunne mærke 

stor forskel. Efter et år var effekten den samme. Afhængig af øjnene der ser, kan dette tolkes enten 

som en langvarig gevinst eller som en udvikling, der er sat i stå.  
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Brugen af It-støttet læsning er stadig mest en dels forbeholdt undervisningssektoren, hvor en hold-

ningsændring mod et funktionelt og inkluderende læsesyn er i sin vorden. På arbejdsmarkedet som 

sådan er der sagt på den mest positive måde et meget stort potentiale. 

Undersøgelsen bestod også af få dybere interview med 3 svært ordblinde deltagere, som fortæller 

om grundlæggende forandringer i deres liv. 

”Øget selvstændighed, øget selvtillid samt tro på bedre uddannelse og ønsket erhvervsvalg var ken-

detegnende.”
56

 

De meget opmuntrende dele af rapporten kan måske forlede én til at tænke, at ”hvis blot elever med 

behov for hjælp fik adgang til It-støtte…”
57

  

Unge skriver løs med it 

Et andet projekt inden for feltet er Holger Juul og Julie Kock Clausens ”Unge skriver løs med it”
58

, 

hvor unge ordblinde på efterskole brugte It-støtte, konkluderer dog lidt anderledes. Projektet under-

søgte bl.a. de unges brug af skrivestøtten i CD-ord 6. Eleverne skrev diktat to gange, den ene gang 

uden hjælpemidler, den anden gang med CD-ord. Det viste sig, at der var fremgang i rigtigt stavede 

ord på 16 procentpoint. Men der var forskel på fremgangen for de enkelte ord, f.eks. var fremgan-

gen lille i ord med en konsonantklynge tidligt i ordet. Det tyder på, at jo bedre grundlæggende sta-

vefærdigheder en elev har, jo større en hjælp er skrivestøtten. Undersøgelsen påviste i hvert tilfælde 

4 punkter i stavefærdigheden, som kan forbedre resultaterne af brugen af CD-ords ordforslag: 

1. For at kunne skrive de første 2-3 bogstaver må man kende til lydprincip 1 og 2.  

2. Når ordene dukker frem, skal man være god til at skelne mellem dem. Vide præcist hvilket 

man skal bruge, hvilken bøjning f.eks. ukritisk udpegning af et ord rækker ikke langt. 

3. Kende til sine egne særlige problemer og så evt. indstille CD-ord derefter. 

4. Eftersom ordforslagsprogrammer kender ikke alle ord. Naturligvis kan ordbøgerne udvides, 

men det er en stor fordel at kende til morfologi, så man ved at kombinere sin viden med ord-

forslagsprogrammet får et betydeligt større ordforråd. 

Hvis ikke undervisning og It-støtte følges ad, så er der fare for, at et ordforslagsprogram får elever-

ne til ukritisk at lave ortografisk korrekte skriftlige opgaver med i bedste fald en uklar mening.  

”Og i sidste ende er det brugeren selv, der skal vælge mellem de forslag, programmet kommer op 

med. Derfor mener jeg, at ordblinde både skal undervises i grundlæggende stavefærdigheder og i 

brug af ordforslagsprogrammer og andre hjælpemidler.”
59
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I projektet, som var et intensivt forløb over 12 uger, var det ikke muligt at konstatere forbedringer i 

elevernes skriftlige opgaver.  

”Vurderinger af deltagerteksternes kvalitet (bedømt på parametre som forståelighed og struktur) 

ændrede sig svagt i negativ retning, når der blev skrevet med it-hjælp.” 
60

 

Det tager længere tid for eleverne at skrive med brug af CD-ord. Det kræver træning og udholden-

hed at få et godt udbytte af støtten.   

”Det tyder på, at mange simpelthen mangler den tålmodighed, der skal til for at få det maksimale 

udbytte – en formodning, der støttes af tilbagemeldinger fra flere af de lærere, der havde elever 

med i undersøgelsen.” 
61

 

Selvfølgelig spiller denne formodning en rolle i arbejdet med it-støtte. Undersøgelsen er lavet 

blandt ordblinde elever på en efterskole, altså elever som har i folkeskolen, før mange af de tekniske 

muligheder var reelle at anvende i undervisningen. De har på egen krop oplevet de mange nederlag, 

som deres handicap har givet dem, og det giver ikke det bedste rygstød for en ”engels tålmodighed” 

med skolearbejdet, it-støttet eller ej.  

Læreren 

Nok så væsentlig må lærerne gribe i egen barm, for i blandt praktikere er arbejdet med It-støtte for-

bundet med en stor grad af træghed.  

”Undersökningar av Rönnåsen & Ekstedt (2007) och Bonn (2007) tyder dock på att brister i lärar-

nas kompetens när det gäller att använda IKT-hjälpmedel fortfarende hindrar elevernas utnyttjande 

av kompensatoriska hjälpmedel.”
62

 

Jeg har således i min egenskab af læsevejleder for 6. – 9. kl. (i alt 12 klasser) talt med dansklærerne 

om It-støtte i den årlige klasselæsekonference i september måned (2011). I 4 af klasserne er der en-

kelte elever som bruger It-støtte sporadisk og mest derhjemme.  En lærer fortæller mig om en elev 

med IT rygsæk, hvor det fungerer godt.  

Vi ved simpelthen ikke nok. Det gælder både rent praktisk på den konkrete anvendelse af program-

merne:  

“Too many individuals who buy or are given assistive technology fail to engage with its potential. 

The most common reason for this is that they have been provided with the technology but without 

the necessary training. Thus, much of the money spent is wasted.” 
63

 

Men det gælder også den endnu mere komplekse didaktiske inkluderende praksis. 
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”För dessa elever innebär det att läraren måste hittavägar” för att eleverna ska få vara med i 

lärandeprocessen på samma villkor som de elever som inte har skriftspråkliga problem.” 
64

 

Vi har at gøre med et overordentlig følsomt område for både lærere og elever. Hvis tingene ikke 

lykkes, kan der føjes endnu et nederlag til. 

 ”Eleven upplever då ännu ett misslyckande med att öva upp/komma i gång med sin skriftspråkliga 

förmåga, vilket i sin tur kan leda till minskad lust att prova liknande itrustning igen.”
65

 

Rent praktisk  

Hvis en elev skal arbejde med It-støtte må det overvejes, hvordan det rent praktisk kan lade sig gø-

re. I nogle situationer udstyres eleven med en såkaldt ”it-rygsæk”, som består af en bærbar compu-

ter med programmer til oplæsning og skrivestøtte, headset, scanner (bord-, hånd- eller scannerpen) 

og usb-nøgle. Eleven får så en kortere eller længere oplæring i at bruge rygsækken. Selvom en elev 

ikke har en ”it-rygsæk” kan det sagtens lade sig gøre at arbejde med It-støtte integreret naturligt i 

klassen. Eleven skal så have adgang til samme udstyr i skolen og adgang til oplæsnings-program og 

skrivestøtte på en computer derhjemme. I min praksis har jeg arbejdet på denne måde med pro-

grammet CD-ord 8, som alle skolens elever har adgang til på skolens computere og via deres Uni-

login også har adgang til i hjemmet. 

Programmet består kort fortalt af en oplæsningsdel, hvor eleven kan vælge, sprog, hastighed og 

stemme til oplæsningen. Man vælger selv, om hele teksten eller blot udvalgte ord skal læses højt. 

Elevens egne digitale tekster kan også læses op enten efter endt skrivning eller kontinuerligt i skri-

veprocessen. Programmet fungerer populært sagt for en person med afkodningsvanskeligheder som 

et par læsebriller gør for den svagsynede. 

Den anden del af programmet er en skrivestøtte, som kan indstilles efter opgavens art og barnets 

vanskeligheder. Når skrivestøtten slås til foreslår CD-ord ortografisk korrekte muligheder fra ord-

bogen på basis af det eller de skrevne bogstaver.  Der kan udarbejdes ordbøger som tillæg til de 

installerede, så f.eks. fagtermer kan tilføjes standardindstillingen. Hvis en elev har rigtig store pro-

blemer med skriftsproget kan programmet også komme med ordforslag på baggrund af en typisk 

sætningsopbygning. Og så er det som sagt muligt at indstille programmet ud fra de vanskeligheder 

en given elev har. 
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CASE 

Jeg underviser pt. en 4. klasse i dansk på en dansk folkeskole. Der er 23 elever i klassen ligeligt 

fordelt på køn. Jeg har undervist klassen siden begyndelsen af 2. kl. En af drengene i klassen - 

Svend - har ikke haft så let ved at lære at læse og skrive. Ved at sammenligne hans formåen med 

andre fag f.eks. matematik er det overraskende, at han har så svært ved arbejdet med skriftsproget. 

Svend bor sammen med sin far og mor i en landsby i Østjylland. Hans mor har omtalt læse- og 

skrivevanskeligheder i hvert tilfælde i sin skoletid, medens faderen ikke har problemer i den ret-

ning. 

Svend fik ved juletid i 1. kl. tilbudt et læseløft (ikke at forveksle med det new zealandsk inspirere-

de), som han også fulgte i hele 2. kl. og i den første halvdel af 3. kl. Tilbuddet fulgte den normale 

procedure for elever, hvis læsning ikke rigtig kom i gang. Det bestod af ca. 20 min. med en lærer 

uden for klassen, sammen med hvem eleven valgte en frilæsningsbog, aftalte en læselektie til næste 

gang og læste den forberedte lektie højt. 

I 2. kl. deltog Svend i De Nationale Test i læsning, hvor han samlet set placerede sig klart under 

middel.  

Ved SL 60 læseprøven i 3. kl. klarede Svend at læse 45 ud af 60 opgaver på de 15 min. prøven max. 

må tage. Han læste med en rigtighedsprocent på 89, hvilket tilsammen placerer ham som en E2 læ-

ser med en langsom og usikker læsning, som er opmærksomhedskrævende. 

Endelig bruger skolen ViHS’ screeningsmateriale for ordblindhed den såkaldte DVO test i 3. kl.
66

 

Den indikerede at Svend har svære dyslektiske vanskeligheder. 

I det følgende vil jeg kort se på Svends læsning og skrivning ift. de tre centrale tegn på ordblindhed, 

som er nævnt i afsnittet om dysleksi. 

Vi læste i begyndelsen af 4. klasse Hanne Kvists bog ”Drengen med sølvhjelmen” som fælles ro-

man. I bilag 3 ses Svends oplæsning af det første afsnit. Hans læsning bryder sammen allerede i 3. 

linje ”Som bliv bare vinger med tro … troede hun mellem s…” (Små bitte benede vinger med tynd 

hud imellem, sammenfoldede..) på trods af, at vi har læst hele romanen. Når Svend angriber et ord 

hæfter han sig kun ved få af ordets træk f.eks. ’b’ og ’i’ i ”bitte”, som læses’ bliv’, og ’s’ og ’e’ i 

”stirrede”, som læses ’se’. Det fører til vanskeligheder med at læse nye ord og til nogle vilde gæt 

mere eller mindre baseret på konteksten. Ordene læses i modstrid med skriftens lydprincip. Det er 

ikke nødvendigvis længere ord, som volder problemer ”mest” læses ’med’, hvorimod ”vingerne” 

læses uden problemer. 

For at se lidt nærmere på Svends stavning har klassen skrevet en uforberedt diktat på mellemniveau 

om kænguruen
67

. I 4. kl. kræver de fleste ord, at man kender og kan bruge lydfølgeregler. Svend 

staver 4 af de 13 ord helt korrekt, herunder de lydrette ”man” og ”maven”. De 9 stavefejl har et fæl-

lestræk, som også går igen fra læsningen, de første bogstaver er korrekte; men derefter har han pro-
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blemer med vokalglidning ’kænde’ (kendte) og ’rond’ (rundt), med konsonantklynger ’spend’ 

(springe), med dobbeltkonsonanter ’hed’ (hedder), men især med ordenes endelser ’ande’ (anden), 

’fande’ (fandt) og ’beskæd’ (beskyttet). Jeg forventer, at Svend vil have langvarige vanskeligheder 

med stavning. 

Jeg har lavet et mindre interview med Svend
68

 i forbindelse med dette projekt. Han fortæller, at han 

blev opmærksom på sine vanskeligheder i 1. kl., da læseundervisningen for alvor gik i gang. Han 

var naturligvis ked af, at det ikke faldt ham så let at lære. Men han synes selv, at det trods alt går 

lidt bedre.  

”Nu læser jeg noget helt andet, der er mere spænding i og sjov.”
 
 

Klassen begyndte at bruge CD-ord i midten af 2. kl., hvor det var et tilbud til alle især i forbindelse 

med små skriftlige øvelser. På nuværende tidspunkt i 4. kl. er CD-ord stadig et tilbud, og Svend 

bruger det: 

”Når vi skal skrive noget på computerne. Når jeg er sammen med en makker, og vi har svært ved at 

skrive det, vi vil, eller når vi ikke kan forstå det vi har læst. Vi får CD-ord til at læse det hele.”       

”Jeg bruger det, når læreren siger det, men også når der er noget med at læse eller skrive som vi 

ikke kan finde ud af, så spørger vi læreren, og så foreslår hun, at vi kan bruge CD-ord.” 

At det ikke er alle elever i klassen, der bruger CD-ord generer ikke umiddelbart. ”Det har jeg det 

fint med.” Svend ved godt, hvorfor nogle elever skal bruge computeren mere end andre:                

Ja, jeg har nogle tanker om det, at det er efter hvor gode de er til at læse og skrive. 

Han har oven i købet nogle gange ondt af dem, som ikke skal bruge computeren: 

Jeg synes, at det er fint nok. Men dem der skal skrive på papir, og som ikke orker det, de synes nok, 

at det er lidt træls, at de ikke skal.  

Svend har ikke for alvor gjort sig tanker om sin fremtid. Nej, det har jeg ikke sådan nogle tanker om 

endnu. Mit håb er, at han føler, at han har de samme valgmuligheder som sine klassekammerater. 

For ham er alternativet til at læse og skrive selv i større mængder, at udnytte teknologiens mulighe-

der kombineret med solid skriftsproglig undervisning. 

Undervisningsforløb om engle. 

I det følgende vil jeg blive helt konkret og kort beskrive et forløb fra kristendomskundskab i 4. kl. 

om engle, hvor it og it-støtte spillede en stor rolle. 

Eleverne skulle lave en mundtlig præsentation kombineret med it, for at tilgodese de elever, der har 

svært ved at læse og skrive, så fokus kan holdes på arbejdet med at udlede de væsentligste ting og 

overvejelserne over formidlingsopgaven. Desuden er det min erfaring, at selve det at arbejde ved 

computeren er meget motiverende for mange af mine elever. 
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Klassen skal parvis forberede en power point præsentation om en engletype. Præsentationen skal 

indeholde en overskrift, en eller flere illustrationer og ikke mindst en indtalt lydsekvens om engle-

typen baseret på indsamlet og forarbejdet viden. Klassen arbejder til dagligt i ”Skoleintra”s elevdel 

”Elevintra”, hvor dette projekt også er placeret. Eleverne får opgavebeskrivelsen mundtligt og som 

et Arbejdsrum
69

, der så kan læses vha. CD-ord. Foruden power point programmet bruger eleverne 

den gratis lydoptager Audacity, og de finder billeder på www.Flickr.com.  

Svend og hans makker skal lave en præsentation af dødsenglen. De har to tekster til rådighed: En 

indscannet kort tekst om dødsenglen
70

 og historien om ”Flugten fra Ægypten” som lydfil fra 

www.bibelselskabet.dk. Tidligt i arbejdet går samarbejdet mellem de to helt i stykker, så Svend 

arbejder primært individuelt.  

Det var sjovt at lave om dødsenglen, men det var en træls makker. Det er bedst, når man har en 

makker, der vil hjælpe. Jeg var faktisk glad for ikke at skulle læse og skrive ret meget.  

Han hører lydfilen og læser den digitale tekst igennem med CD-ord. Han bruger ingen hjælpemidler 

for at støtte sin hukommelse, da han derefter indtaler henholdsvis lidt om dødsenglen som færge-

mand og historien om flugten til Ægypten. Det kniber ham at få lagt vægt på den del af historien, 

hvor dødsenglen optræder. 

Derpå bruger han CD-ord arbejdet med at søge efter billeder. Overskriften skriver han af efter tek-

sten om dødsenglen.  

Direkte adspurgt, hvorvidt hans power point er lige så god som klassekammeraternes, svarer han: 

 Ja, dét synes jeg. Man har jo forskellige måder at lave det på.  

Jeg vil vove den påstand, at her oplever Svend sig inkluderet, altså er projektet lykkedes set fra et 

inklusionsperspektiv med brug af it.  

Til gengæld lykkedes projektet ikke lige så godt set fra en skriftsproglig dimension. Ikke blot 

Svends, men flere af de andre præsentationer havde brug for en del opklarende spørgsmål for at 

blive forstået fuldstændig. I al min iver for at få alle i stand til at læse og skrive rent bogstaveligt får 

jeg ikke planlagt den skriftsproglige dimension i form af værktøjer og strategier til at støtte hukom-

melse og hjælpe med at udvælge og strukturere indholdet. For Svends vedkommende kunne han 

f.eks. have brugt en overskriftstrategi skrevet i tekstbehandling med brug af CD-ord eller indtalt på 

mobiltelefonen, så han kunne have støttet sig til dem i sin indtaling. De kunne også have hjulpet 

ham med at finde den passage i historien, som handlede om dødsenglen.  
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DISKUSSION 

I løbet af arbejdet med mit afgangsprojekt om it-støttet undervisning for en person med dysleksi er 

der et paradoks som dukker op igen og igen. Et paradoks jeg egentlig godt kendte uden at have gjort 

mig det klart.  

På den ene side set i et inklusionsperspektiv kan it-støttet læsning og skrivning være en reel løsning 

på at reducere følgevirkningerne af dysleksi. Men set ud fra et traditionelt skriftsprogsperspektiv 

tager den it-støttede undervisning ikke fat på kernen i problemet med de fonologiske vanskelighe-

der, eleven bringes ikke videre i sin læseudvikling, så vedkommende kommer til at kunne læse selv.  

Paradokset ses tydeligt i opfattelsen af at ”Den inkluderende skoles perspektiv er på forebyggelse 

snarere end kompensation og behandling.”
71

 Hvor forebyggelsen af en mulig eksklusion af en læse-

svag elev imødegås ved netop en kompensation med It-støtte, som altså ikke forandrer læse-

færdighederne i traditionel forstand, så eleven næste gang kan læse selv. 

I min praksis står jeg dagligt i dilemmaet om, i hvilke situationer jeg skal have fokus på arbejdet 

med at lære at læse selv; og hvornår jeg med tanker på elevens deltagelse i klassens arbejdsfælles-

skab i alle fag skal undervise eleven i at bruge kompenserende redskaber. 

Forskere, der har arbejdet med it-støtten i forhold til unge og voksne, taler brændende for det inklu-

derende perspektiv og ser det som et stort fremskridt, som det ikke er lige så nemt at spore i den 

traditionelle specialundervisning af denne gruppe. 

”En effektundersøgelse af ordblindeundervisningen viste en meget beskeden læsefaglig frem-

gang.”
72

 

Men det er samtidig tydeligt, at brug af It-støtte også kræver undervisning i traditionelle færdighe-

der inden for læsning og skrivning. Det gælder fra bogstavniveau og stavning til læseforståelses- og 

hukommelsesstrategier.  

Når vi ved, at det er muligt at ændre på prognosen for en elev med dysleksi ved at sætte ind med en 

effektiv tidlig indsats, så må man naturligvis overveje, hvorvidt man skal bruge tid på og måske 

risikere at forvirre eleven ved at inddrage it-støttet læsning og skrivning i undervisningen. 

Inklusion er ikke at udskille nogen, at sørge for at alle er med i fællesskabet og udfordres efter evne. 

Tværtimod hvad man måske kunne tro, så er det nødvendigt med et grundigt kendskab til den en-

kelte for at kunne inkludere. For at få dette kendskab kan det være nødvendigt at ekskludere i en 

periode. 

Debatten og omorganiseringen af specialundervisning og støtte er på tapetet i mange kommuner. I 

stedet for at arbejde i et specialcenter, hvor eleven kommer, så skal støtten til eleven i klassen. Det 

kræver et tæt samarbejde lærerne imellem.  
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I praksis har jeg oplevet, at specialundervisning i kursusform, hvor en elev ekskluderes i en periode 

og får et ”kursus” her i anvendelse af matematikbogen digitalt på Materialebasen, kan være forskel-

len på, om eleven på længere sigt oplever en større grad af inklusion i klassen. 

 

KONKLUSION  

Danskernes funktionelle læsefærdigheder er under pres. Igen og igen får vi at vide, at vi skal leve af 

vores viden, betjening af it er et must, og for at kunne det, har man brug for at kunne læse og skrive. 

”Det er tankevækkende, at netop informationsteknologien, som er udnævnt til den store synder i en 

proces, hvor gabet mellem danskernes læsning og de læsekrav, de møder, stadig øges, samtidig 

rummer mulighed for at danne bro over det selv samme gab.”
73

  

Hvad betyder så et inklusionsperspektiv for udvikling af god undervisning for en person med dys-

leksi i forhold til skriftsproglige vanskeligheder med kompenserende it? 

Det betyder, at der er kommet et alternativ til den traditionelle undervisning, som kan give et men-

neske med dysleksi bedre muligheder for at handle. De fleste mennesker har det bedst med at kunne 

påvirke deres egen situation. Ligesom de fleste af os også fungerer bedst, når vi føler os som fuld-

gyldige medlemmer af fællesskabet. 

For at kunne opnå denne handlemulighed er det helt nødvendig med undervisning; men ikke kun i 

den elementære anvendelse af hard- og software. Den undervisning i skriftsproget, som vi hidtil har 

bedrevet, har ligeså stor værdi for kvaliteten af læsningen og skrivningen hos den elev, som arbej-

der med It-støtte, som for klassekammeraterne.   

For læreren, der står med op til 28 elever, som hver især er noget særligt, er arbejdet med at opbyg-

ge et arbejdsfællesskab eller klasserum en lang række af didaktiske overvejelser om, hvorfor og 

hvornår fokus ligger på den skriftsproglige eller den inkluderende dimension. Det optimale er selv-

følgelig en naturlig sammensmeltning af de to; men der, hvor i hvert tilfælde min praksis er pt., vil 

et skarpt blik for de to dimensioners vægtning være et kvalitetsløft. Mit mål er at bruge It-støtte 

forebyggende i den forstand, at ved at kompensere for læse- og skrivevanskeligheder, så forebygger 

jeg eksklusion af undervisningsfællesskabet. Hvordan, denne vægtning skal være, afhænger bl.a. af 

elevgruppen, undervisningens emne, elevens vanskeligheder og situation. Så der er forskel på hvor-

når og hvordan it-støtte kan og skal bruges, når man er 7, 17 og 47 år.  

For at kunne inkludere alle, er jeg nødt til at have et grundigt kendskab til hver enkelt, og for at 

kunne tilgodese enhver må jeg behandle dem forskelligt. For at kunne inkludere alle i mit klasserum 

kan jeg have brug for i kortere perioder f.eks. i forbindelse med afdækning af læsevanskeligheder at 

ekskludere en elev.  
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Selvom teknologien har været tilgængelig i en del år efterhånden, så ligger der stadig et seriøst 

stykke arbejde forude med både at implementere den i praksis og igennem forskning at skille skidt 

fra kanel. Som læsevejleder ligger mit job naturligvis primært i implementeringen hos mine kolle-

ger; men for at kunne belægge mine ord med den rette vægt har jeg brug for at have forskningens 

resultater i ryggen, så jeg ser frem til at følge udviklingen både på egen krop og i opbygningen af 

evidens inden for feltet. 

Jeg er ikke i tvivl om, at teknologien kan betyde rigtig meget for en elev med dysleksi; men det står 

også klart for mig, at vi endnu ikke rundt på de danske folkeskoler er i stand til virkelig at udnytte 

It-støtte i arbejdet med at inkludere alle. Men når vi mister modet en gang imellem, så må vi spørge 

os selv ærligt: Hvad er alternativet?  
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BILAG 3 

 
Udskrift af højtlæsning af første side i ”Drengen med Sølvhjelmen”     

af Hanne Kvist. 

 

Jon    lillesøster havde vinger da hun blev født. 

Jon så det selv. 

Som bliv    bare    vinger med tro … troede hun  mellem … s.. (Hvad står der der Mette? Sammenfoldede)  

sammenfoldede …… (springer 1 linje over) de var       sorte. Bru… bitte og     n… noppet som hun   på ….  
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(hønsefødder, får hjælp til at prøve at opdele ordet, får lyderet mindre bidder; men fanger ingen  

sammenhæng). 

Hans mor og far så også vingerne. De sagde ikke noget.  

Jons far se på væg… ventede med de brune g r ø  grø grønne fli – ser fliser. 

Jons mor tog lillesøsteren op og holdte hende     og   nej   så om hun vil     en kat   det kunne finde på at  

bide.  

Så lægger hun hende    siden ned i den?    Gammel kasse inde. 

Sammen da Jon tog tilbage på den dag på hospitalet. Let. Kun han med huske stille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 5: 
 

Interview med Svend 4. klasse 

 

1. Hvornår blev du opmærksom på, at det ikke var så nemt for dig at lære at læse? 

Det var i 1. kl. da vi begyndte at skulle have dansk og matematik. Jeg synes, at det var svært at lære 

det, men med tiden synes jeg, at jeg er blevet bedre til det. 

 

2. Var du ked af, at det var så svært? 

Ja.  
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3. Hvornår synes du, at det er svært at læse? 

Når jeg skal til at i gang med at læse en bog, så er det svært at få mening. Når jeg først er kommet 

ind i bogen, så er det lettere at læse, så går det lige ud ad landevejen. 

 

4. Så har du gået til ”Læseløft” i anden del af 1. kl., 2. kl. og anden del af 3. kl. Hvad laver man, når 

man er til læseløft? 

Man har en dernede som hjælper én. Så får man noget for i en bog, man skal læse derhjemme. Og-

så skal man læse det højt dernede for den person. Man skal ikke andet. 

Man skulle selv vælge en bog.  

 

Var du glad for at gå til det? 

Ja, det var jeg faktisk. Det var sjovt nok at gå til.  

 

Både du og Martin gik jo til læseløft, var det dejligt, at I var to? 

Ja, det var dejligt, at det ikke kun var mig, der skulle derned. 

 

 

5. Har der været tidspunkter eller situationer, hvor du har syntes, at det var rigtig træls, at du ikke 

kunne læse noget, som du gerne ville.? 

Ja, da jeg begyndte i 3. kl., da ville jeg gerne til at læse nogle andre bøger, end jeg kunne der. 

Det har ændret sig nu (ved juletid i 4. kl.). Nu læser jeg noget helt andet, der er mere spænding i og 

sjov. 

 

Hvordan læser du hjemme – altså frilæsning? 

Nogle sider læser jeg selv her oppe i skolen. Hjemme læser jeg sammen med min mor. (Højtlæs-

ning). Jeg læser ikke, før jeg skal sove. Jeg hører ikke lydbøger. Jeg har læst i www.superbog.dk, 

men det gør jeg ikke mere. 
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6. Du har CD-ord på computeren hjemme?  

Ja. Jeg bruge den, når jeg skal skrive f.eks. inde i et spil, eller nogle lektier.  

 

Bruger du den også til at hjælpe med at læse? 

Ja. Hvis der kommer en besked frem i et spil. 

 

Læser CD-ord det hele, eller kun nogle ord? 

Det hele. 

 

Synes du, at det er nemt nok at forstå ”Carsten”? 

Ja, for det meste. 

 

 

7. Hvornår bruger du CD-ord i skolen? 

Når vi skal skrive noget på computerne. Når jeg er sammen med en makker, og vi har svært ved at 

skrive det, vi vil, eller når vi ikke kan forstå det vi har læst. VI får CD-ord til at læse det hele. 

 

8. Vælger du selv at bruge CD-ord, eller bruger du det kun, når læreren siger, at du skal? 

Jeg bruger det, når læreren siger det, men også når der er noget med at læse eller skrive som vi ikke 

kan finde ud af, så spørger vi læreren, og så foreslår hun, at vi kan bruge CD-ord. 

 

9. Det er jo ikke alle elever i klassen, der bruger CD-ord, er det OK? 

Det har jeg det fint med.  

 

10. Kan du prøve at beskrive for mig, hvad din første tanke er, når jeg kommer hen til dig med f.eks. hi-

storiebogen og siger, at nu skal vi til at læse i den? 
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Jeg tænker, at jeg glæder mig til at høre om, hvad vi skal have i emnet. Vi læser det tit fælles i klas-

sen. 

 

Håber du så, at du skal være en af dem, der skal læse? 

Nej.  

 

Har du nogen gange tænkt ”Åh nej, nu skal vi til at læse”? 

Neeej, nogen få gange måske. 

 

11. Kan du prøve at fortælle mig, hvordan du bruger materialebasen i forhold til matematikbogen: 

Først brugte jeg den lidt, men jeg kan faktisk godt læse det, der står i matematikbogen (Svend er 

meget dygtig til matematik), så nu bruger jeg den mest, når jeg har glemt at tage bogen med 

hjem… Men jeg kan jo en gang bare går derind og bruge det. 

 

12. I kristendomskundskab havde vi et emne om ”Engle”, hvor alle elever skulle lave en power point 

præsentation med overskrifter, billeder og indtalt ”tekst”. Du skulle arbejde med dødsenglen og 

skulle læse en kort tekst sammen med en makker, og lytte til en længere tekst. Hvordan var det? 

Det var sjovt at lave om dødsenglen, men det var en træls makker. Det er bedst, når man her en 

makker, der vil hjælpe. 

Jeg var faktisk glad for ikke at skulle læse og skrive ret meget.  

 

Hvis du sammenligner din power point præsentation med de andres, var den lige så god som de 

andres? 

Ja, dét synes jeg. Man har jo forskellige måder at lave det på. 

 

 

13. Da vi havde bogen ”Drengen med sølvhjelmen” var der jo en del af opgaverne, hvor man skulle 

bruge computeren f.eks. til at arbejde med en personstrategi. Hvordan var det at bruge compute-

ren til det? 

Det var godt. Jeg fik mere hjælp, når det var på computeren. 
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Især var det godt at skrive den der historie på computeren. (Skriftlig opgave ”Hvor er Liv?). Så kan 

jeg jo bruge CD-ord. 

 

Hvordan læste du bogen hjemme?  

Min mor læste den højt for mig. 

 

Hvis du havde fået den som lydbog, altså indlæst af en skuespiller el.lign., ville du have lyttet til den 

i stedet? 

Ja, da. 

 

14. Hvordan har du det med, at jeg nogen gange siger til dig og nogle andre elever, at de skal skrive på 

computeren og bruge CD-ord? 

Jeg synes, at det er fint nok. Men dem der skal skrive på papir, og som ikke orker det, de synes nok, 

at det er lidt træls, at de ikke skal. 

Ved du hvorfor jeg siger, at nogen skal; mens nogle andre ikke skal eller selv må vælge? 

Ja, jeg har nogle tanker om det, at det er efter hvor gode de er til at læse og skrive. 

  

15. Hvis det er i nogle andre fag end dansk og matematik man skal læse, f.eks. musik, hvordan går det? 

Ikke så godt. Det er svært, når man også skal synge det, man læser. Jeg kan bedst lide det, når vi 

skal spille på instrumenter. 

 

Hvad med f.eks. Natur/Teknik, læser I der?  

Lidt i vores mappe, men så læser vi mest højt fælles.  

 

16. Ved du noget om, hvad du gerne vil være, når du bliver voksen? 

 Nej, det har jeg ikke sådan nogle tanker om endnu 
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