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”At lære er at famle
i mørket, blind og stum,
at sprænge eller samle
sit eget verdensrum,
at vække det, der sover,
og gøre tanken fri,
at se en himmel over
hver drøm, man lever i.”
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A T SE EN HIMMEL OVER HVER DRØM MAN
LEVER I .
”Har I fået læst romanen færdig?” spørger jeg klassens 9 elever. ”Ja”, de
nikker alle sammen bekræftende. ”Det er flot kæmpet” tænker jeg. Men så
tilføjer Emil: ”men jeg kan ingenting huske af den!”.
Jeg arbejder på Farsø Efterskole, en efterskole for normaltbegavede elever
i læse- stavevanskeligheder. Vi fører, som udgangspunkt, alle elever til afgangsprøver og har ret entydigt taget stilling til it-kompensation. Vi prøver,
i samarbejde med eleverne, at finde kompenserende strategier på alle de
områder, hvor de har funktionel gavn af det. En ungdomsuddannelse står
for døren og de skal kunne fungere i en skriftsproglig verden. De har ikke
længere tid til at øve sig i læsning og stavning. Med computeren opstår muligheden for at bruge mere energi på andre aspekter af læring end afkodning og skrivning. Det er med afsæt i den prioritering, at jeg skriver denne
artikel.
Der findes mange tests til at finde ud af, hvad der kan være ”galt”. Og de
fleste af vore elever har været udsat for rigtigt mange. Men ønsket om at
fokusere på den funktionelle skriftlighed, efterlader os uden mange værktøjer at arbejde med. Hvad er vigtigst at kunne når man læser med kompensation? Denne artikel beskæftiger sig ikke med årsagen til vanskelighederne, men med forudsætningerne for succes på den videre færd i videnssamfundet. Jeg har ikke kunnet finde materiale, der giver et bud på, hvilke
aspekter, der er vigtigst. Og det er dermed med en vis ydmyghed, at jeg giver et bud på, hvilke elementer, der kunne være i fokus.
Jeg ønsker at fremsætte og argumentere for et bud på, hvilke dimensioner
af skriftsproglighede, der er relevant i evaluering af funktionelle skriftsproglige kompetencer hos, og med, unge, IT-kompenserede elever i læseog/eller skrivevanskeligheder.
Dimensionerne skal efterfølgende udmøntes i et materiale, der kan være et
pædagogisk redskab i arbejdet med eleven. Det skal bruges som udgangspunkt for samtaler, der afdækker elevens potentialer, indenfor forskellige
1
dimensioner af literacy . Det er ligeledes mit ønske, at det kan vise, hvad
næste trin kan være, således, at udviklingen konkretiseres for eleven.

1

Nationalt Videnscenter for Læsning definerer begrebet literacy således:
”Begrebet literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning.
Med literacy-tænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle og økonomiske
forhold. ”Netop socialiseringsprocessen er i fokus i denne artikel og jeg
(fodnote fortsat)

3

Pøhler og Pøhler introducerer udtrykkene ”empowerment” og ”recovery.
Det er gode begreber til at beskrive det menneskesyn jeg ønsker udtrykt i
materialet. ”Recovery” er den i mennesket nedlagte evne til at hele; Det er
muligt at forandre situationen for det enkelte menneske gennem dialog og
refleksion sådan, at han igen kan fungere uden at føle sig begrænset af sin
vanskelighed.
”Empowerment” beskriver en myndiggørelse af eleven igennem handling
2
og med udgangspunktet i den enkeltes ønsker og drømme. Læreren er den
turguide, der kender vejen, fælderne, bjergene og de smukke udsigtspunk3
ter. Opgaven er at hjælpe eleven gennem forandringer frem mod sit mål.
Jeg lægger ud med at tegne et billede af tiden og et funktionelt læsebe4
greb. Inspirationen til at tage udgangspunkt i dimensioner af skriftsprog5
lighed kommer fra Lundberg . Derfor ser jeg først lidt nærmere på hans
valg af dimensioner. Fokus i hans materiale er på læseudvikling og er primært henvendt til indskolingen. Mit er på literacy og materialet henvender
sig til unge, som, trods mange års skolegang, ikke formår at læse og skrive
alderssvarende.
For at have noget at holde de to materialer op imod, indfører jeg Elbros fi6
gur: Vigtige færdigheder i læsning og argumenterer for mine valg i vægtningen mellem afkodning og forståelse. Derefter følger en gennemgang af
dimensionerne, i min version med henvisninger til deres berettigelse i forhold til de unge.

bruger derfor literacy som en samlebetegnelse for mængden af skriftsproglige funktionelle færdigheder.”
2
Swalander, 2012, s. 183, 185-186
3
Pøhler & Pøhler, 2009, s. 12-13
4
Elbro, 2007, s. 27
5
Lundberg & Herrlin, 2005
6
Elbro, 2007, s. 39
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D IMENSIONER I DE UNGE S SKRIFTSPROGLIGE
FÆRDIGHEDER ?
Lundberg (herefter L) beskriver i bogen ”Det gode læseforløb” et kortlægningsmateriale baseret på fem dimensioner af læsning. Læsning beskrives
som en proces i flere dimensioner. Ordet kommer af det latinske dimensio
9
der betyder måling i forskellige retninger. Dimensioner er mere eller mindre abstrakte aspekter, der beskriver forskellige, og dog sammenhængende, aspekter af et objekt/begreb.
L. har udvalgt 5 dimensioner, der er vigtige i barnets første læseudvikling.
De er: Fonologisk opmærksomhed, ordafkodning, flydende læsning, læseforståelse og læseinteresse. Dimensionerne er gensidigt afhængige, men
beskriver forskellige delprocesser i læsningen. Han stiller sine dimensioner
10
op horisontalt og beskriver dermed, hvordan de påvirker hinanden. (fig. 1)

Fonologisk
opmærksomhed

Ordafkodning

Flydende
læsning

Læseforståelse

Læseinteresse

F IGUR 1 L UNDBERGS LÆSEDIMENSI ONER

Modellen kan sammenlignes med de forskellige udviklingsstadier, der
fremgår af Frosts model for læseudvikling, fra Principper for god læseudvik11
ling . Her begynder udviklingen med etablering af fonologiske strategier
og den første fonologiske læsning, som minder om L.’s dimension fonologisk opmærksomhed. Så kommer de ortografiske strategier med genkendelse af småord og opbygning af ordkendskab. L. har her en dimension han
kalder ordafkodning. Så har Frost den ortografiske læsning, hvor læsningen
i højere grad automatiseres. L.’s variant er flydende læsning og til sidst hos
Frost kommer den procesorienterede læsning, der fokuserer på forståelsen
af teksten. L. har ligeledes en dimension til at matche det, den hedder læseforståelse. Derudover har han en mere overordnet dimension som han
kalder læseinteresse og som handler om individets motivation og oplevelse
af personligt udbytte af læsningen.
De to modeller giver to bud på, hvordan dimensionerne/stadierne hænger
sammen. L. belyser med sin model, hvordan de gensidigt påvirker hinanden. Således, at når læseren f.eks. opnår en bedre flydende læsning, så påvirker det både ordafkodningen og læseforståelsen. I hans dimensionsmo-

9

Hansen & DSD-redaktionen, 2012
Lundberg & Herrlin, Det gode læseforløb ,2005, s. 8
11
Frost, 2003, s. 102 - bilag 1
10
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del er udviklingen derfor ikke udelukkende lineær. Alle dimensioner påvirker andre både ”fremad” og ”bagud”. Derfor er det også netop udtrykt som
dimensioner og ikke stadier. Det giver mulighed for at se på styrkerne hos
eleven og lade dem indvirke positivt på svagere dimensioner.
I Frosts udgave beskrives en udvikling, hvor det ene stadie forudsætter det
andet. Her vises, hvordan afvigelse fra den konventionelle udvikling kan vise sig som forskellige læsevanskeligheder. Den opfattelse forklarer, hvor
eleven er henne i sin udvikling og hvorfor, men levner ikke mange andre
veje end at fokusere på det stadie eleven ikke mestrer.
Med Lundbergs model ville man med høj sandsynlighed kunne konstatere
at Farsø Efterskoles elevers vanskeligheder er fordelt over de første 4 dimensioner. Jeg anser det også for sandsynligt, at læseinteressen, som kon12
sekvens af dette, i mange tilfælde er svækket.

NYE

DI M EN SI O N E R

Vores elever er, som ovenfor beskrevet, i en helt anden situation. Formålet,
lige nu, er ikke en konventionel læseudvikling, men funktionel skriftsproglig
udvikling. Jeg vil i det følgende komme med mine bud på, hvilke dimensioner, der kunne være relevante og sammenholde dem med Lundbergs. Jeg
har haft 3 kriterier i valget af dimensioner:


Dimensionerne skal være videnskabeligt begrundede.



Der skal kunne igangsættes handling i dimensionerne.



Dimensionerne skal kunne konkretiseres i trin som elev kan tage.

13

Når jeg i det følgende vil fremsætte mine bud, har jeg valgt at arbejde ud
14
Elbros model vigtige færdigheder i læsning, (fig 2) som bygger på det enkle syn på læsning. Det enkle syn udtrykkes i den meget anvendte læseformel:
Læsning = afkodning x (sprog)forståelse

15

Når jeg vælger at arbejde ud fra Elbros model, der jo som sådan beskriver
vanskelighederne og ikke læsningen som proces, skyldes det mit ønske om i
udviklingen af materialet, at være opmærksom på de forskellige problematikker, der kan ligge til grund for målgruppens vanskeligheder. Kortlægningsmaterialet bør derfor honorere muligheder for styrker og svagheder i
alle 3 hovedgrupper af vigtige færdigheder.

12

Frost, 2003, s. 102-121
Det er eksempelvis ikke brugbart at arbejde med sprogets ortografi eller
med elevens generelle intelligens.
14
Elbro, 2007, s. 37-40
15
Brudholm, 2011, s. 20 og Lundberg, 2011, s. 99-101
13
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Afkodning af ord

Beherskelse af skriftens
lydprincip Ordblind?
evt. sammensatte
vanskeligheder

Læsning,
Ord- og
sætningsforståelse
Sprogvanskeligheder?

læseforståelse

Sprogforståelse
Tekstsammenhæng
Passiv læser?

F IGUR 2 V IGTIGE FÆRDIGHEDER I LÆSNING - EFTER E LBRO

AFKODNING
Elbros model viser, at beherskelse af skriftens lydprincip er af stor betydning for en god afkodning af ord. Hvis ikke den er på plads er læseren sandsynligvis i vanskeligheder. Det kan være ordblindhed, eller mere sammensatte vanskeligheder.
I L.’s model er området repræsenteret ved dimensionen fonologisk opmærksomhed, altså evnen til at identificere og høre fonemerne samt forstå
sammenhængen med deres visuelle repræsentation, grafemet (bogstavet).
Med komp. IT er det ikke længere så relevant at arbejde med den fonologiske opmærksomhed. At eleven har indsigt i og bruger sine hjælpemidler
fornuftigt, er derimod afgørende for, at afkodningsdelen fungerer opti16
malt.
L har derudover dimensionerne ordafkodning og flydende læsning. Ordafkodning handler om genkendelsen af mindre eller hyppige ord uden brug af
konteksten. Når den er på plads er læseren godt på vej til den flydende
læsning. Begrebet dækker automatiseret læsning samt intonation. Den flydende læsning i L.’s model forudsætter, at læseren har adgang til tekstens
betydningslag. Disse elementer er kun delvist relevante for min målgruppe.
De lag af dimensionerne, der handler om afkodningen er ikke så relevante.
Det er derimod forståelsen og derfor behandles ordafkodning under dimensionen ordkendskab, mens flydende læsning afspejles indirekte i alle
de tre dimensioner, der har med forståelse af tekster at gøre; Ordkendskab, læseforståelse og genrekendskab.

16

Der kan argumenteres for forlydstræning, men her kan kompenseres
med f.eks. telefondiktering.

8

S P R O GFO R ST Å E L S E
I den anden side af Elbros figur har vi to hovedelementer; Ord og sætningsforståelse og tekstsammenhæng. De med problemer i ord og sætningsforståelse er en gruppe med sproglige vanskeligheder. Det kan være elever
med dansk som andetsprog eller andre vanskeligheder med tilknytning til
sproget. Den gruppe kommer jeg ikke til at vægte her, siden de ikke er genstand for hverken mit eller L.’s kortlægningsmateriale. Der vil dog indgå
elementer af ord- og sætningsforståelse i den udstrækning det kan ses som
en afledt vanskelighed af de andre skriftsproglige vanskeligheder.
Trods kompensation med it er ordkendskab og ordforråd stadig af afgørende betydning for en god læsning med CD-ord. Et relevant ordkendskab
lægger grunden for, at forståelsen kan finde sted. Elever i vanskeligheder
med læsning kan formodes at have et mindre ordforråd end deres jævnaldrende, da læst tekst anses, af mange, som den bedste kilde til at lære nye
17
ord. Og da mange endnu oplever at blive IT-kompenserede sent i skolegangen har de formodentligt ikke læst samme mængde tekster som andre
børn. Derfor er ordkendskab en betydelig dimension. Heri ligger både ordforrådet og kendskab til strategier til at finde betydningen af et ord.
Den sidste gruppe består af de med vanskeligheder med tekstsammen18
hængen. L peger på det i sit valg af dimensionen læseforståelse. I hans
beskrivelse handler læseforståelse om måden, der bliver læst på og måden
billederne dannes inde i læseren. Det handler om læserens aktive forhold
til det læste og evnen til at danne inferenser mens han læser så teksten
hænger sammen og giver mening.
Jeg har også valgt at tage læseforståelse med som en selvstændig del, der
ikke adskiller sig synderligt fra L.’s. Ud over, at niveauet af tekster og dermed også kravene til inferensdragning er større jo længere op i uddannelsessystemet eleven bevæger sig.
Genrekendskab er centralt når man nærmer sig voksenalderen, hvor det
har betydning både for forståelse af det læste og for fornemmelsen af sig
selv som skriftlig aktør. Hvis ikke man kan identificere og bruge de konventioner, der findes, falder man simpelthen igennem socialt og opnår ikke
den indflydelse og lydhørhed man ellers er berettiget til som medborger.
Derfor er genrekendskab en vigtig for den enkeltes følelse af social empo19
werment.

17

Gellert, 2007
Elbro, 2007, s. 37-39
19
Mailand, 2009, s. 31-32.
18
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M EN T A LT
Læseinteressen beskriver elevens motivation for at læse og er en slags tilføjelse til læseformlen. L pointerer, at den er afgørende for barnets læseudvikling. I min version er den blevet til to dimensioner; tænkemåde og deltagelse. Det gælder ikke primært motivation, men tilgangen til literacy. Den
bevidste bruger af kompenserende IT, har handlemuligheder, der kan støtte hans forståelse. Det er vigtigt for at fastholde et aktivt forhold til det læste. Forståelsesstrategierne ligger i min sondring i dimensionen læseforståelse, evnen til at anvende dem ligger under tænkemåde.
Deltagelse peger fremad imod formålet med literacy. Nemlig evnen og modet til deltagelse i uddannelse og samfund. Hvis individet ikke magter at
være med her, bliver det tabt. Sigtet er individets realisering af sig selv i en
social kontekst. Det handler om sociale netværk og kommunikation i en di20
gitaliseret verden.

Fonologisk
opmærksomhed

Flydende
læsning

Ordafkodning

Læseforståelse

Afkodning af ord

IT-læsekompetencer

Ord-kendskab

F IGUR 3 L UNDBERGS

Læseforståelse

Læseinteresse

Sprogforståelse

Genrekendskab

Tænkemåde

Deltagelsesmod

DIMENSIONER AF LÆSNING SAT I SAMMENHÆNG MED FORMELEN

FOR LÆSNING OG MIT FORSLAG TIL DIMENSIONER MED MIN MÅLGRUPPE .

Mine forslag til dimensioner flytter vægten i retning af læseforståelsen og
de mentale processer. (se fig. 3) Det giver god mening da eleverne netop er
afhjulpne i forbindelse med en del af afkodningen og har en alder, hvor forståelse og egen forholden sig, er afgørende for graden af literacy. Samme
gruppe kan antages at have mindre erfaring med skriftsprog generelt, de
har læst mindre tekst. Dette søges belyst ved at have hele tre dimensioner
med vægt på forståelsen.
Gennem Elbro og Lundberg har jeg indtil nu sat mest fokus på læsning. Det
er ønskeligt at arbejde med læsning og skrivning i sammenhæng. Derfor vil

20

Jf. Den unge skriftbruger i videnssamfundet

10

jeg i det efterfølgende også arbejde med skriftsproduktion der, hvor det er
21
relevant. I de følgende afsnit vil jeg belyse, hvordan der er belæg for dimensionernes betydning for literacy.

N ÅR AFKODNINGEN FOREGÅR MED COMPUTEREN
Der synes at være mange argumenter for at arbejde
med IT-kompensation i udskolingen. Det skyldes den
umiddelbart aflæselige effekt når programmerne ta22
ges i brug. Det er langt sværere at sige noget konkret om, hvordan programmerne bruges bedst.

Itkompetencer

Et argument kan også findes i Karin Dahlins kapitel:
arbejdshukommelse i bogen: ”Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget”, hvor hun gennemgår hukommelsens opbygning og forskellige
23
delfunktioner . Ud fra hendes beskrivelse følger, at når hjernen bruger
meget energi på at oversætte visuel information til den fonologiske repræsentation, så har den ikke har så meget overskud til opgaver, der knytter
sig til forståelse, vidensorganisering og inferensdannelse. Det giver derfor
mening, at når en elev læser for at lære, bør han ikke bruge energi på selve
afkodningsdelen. Den skal bruges til det faktiske formål; at genskabe det
forestillingsindhold teksten prøver at formidle både på og mellem linjerne.
24

Fra opfølgningsinterviewet i projektet PC-læsning, der undersøgte effekten
af kompenserende IT konkluderes følgende efter 1 års brug af programmerne:
”Med it-støtte og som pc-læsere læser et stort flertal af deltagerne mere,
og de læser sværere tekster. Samtidig forstår de teksterne bedre. De har
mindre brug for andres hjælp, og de får mere lyst til at læse…
… Også til skrivning er it-støtten 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
25
stort flertal har fået mere lyst til at skrive.”

21

Jf. definition af literacy; ” At se en himmel over…”
Arendal, Jensen, & Brandt, 2010 og Juhl & Clausen, 2009
23
På baggrund af primært Baddeley og Hinch
24
Dahlin, 2012
25
Arendal, Jensen, & Brandt, 2010, s. 6
22
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Også i projektet ”Unge skriver løs med IT” er der en stor effekt af anvendel26
sen af kompensation. Her er det skrivestøtte der er tale om. Den noget
begrænsende forskning på området peger altså i retning af, at både skrivning og læsning forbedres når man får og kan bruge kompenserende IT.
”Unge skriver løs med it” projektets konklusioner peger desuden på, at når
eleverne har forstået de basale funktioner i programmet er det ikke længe27 28
re den tekniske øvelse der gør udslaget.
Der er dog funktioner i programmerne, der er lavet for at støtte elevens
skrivning. Det er ordbogsfunktionerne, jokertegn og alternative forslag. Om
eleven har forstået og integreret brugen af disse er derfor vigtigt for at
skrivningen bliver optimalt kompenseret.
Den gode konventionelle læser vælger sin læsemåde afhængig af tekstens
29
sværhedsgrad og type . Det kan it-læseren også gøre, men det afhænger
af elevens evne til at forholde sig metakognitivt til egen læsning. Det vender jeg tilbage til i afsnittet: ”Det er dig, der skal gøre det”. Det har en teknisk side; nemlig, at man forstår at bruge indstillingerne i Cd-ord så de svarer til den optimale læsemåde. Det bør dimensionen it-kompensation afdække.
Derfor skal materialet lægge op til en samtale, der henleder elevens opmærksomhed på hans tekniske færdigheder. Elevers kompensationsbehov
er meget forskellige og deres individuelle strategier vil derfor også være
30
det. Dimensionen skal derfor ikke udformes som en progression, hvor alle
elever har lige meget brug for at mestre alle trin. Det vigtige er at undersøge kendskabet til mulighederne og hvordan den enkelte skriftsprogbruger
anvender dem.

26

Juhl & Clausen, 2009
Arendal, Jensen, & Brandt, 2010
28
Juhl & Clausen, 2009
29
Brudholm, 2011, s. 57-58
27

30

Jacobsen, Björn, & Svensson, 2012, s. 292
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F ORSTÅELSESSTRATEGIER , ORD - OG GENREKENDSKAB
De næste 3 dimensioner hænger sammen. De beskriver elevens kompetencer i at relatere til tekst på 3 forskellige
niveauer; ordkendskab, forståelsesstrategier og genrekendskab. Niveauerne er
gensidigt afhængige og understøtter
hinanden. Tilsammen funderer de en
god tekstforståelse.

Ord-kendskab

Forståelsesstrategier

Genrekendskab

O R DK EN DS K A B
Ifølge Elbro er ordforrådet den mest afgørende enkeltfaktor for læsefor31
ståelsen. Når vi snakker it-læsere, afhænger ordafkodning jo netop af det
leksikale ordforråd. Dette argumenterer i sig selv for en selvstændig dimension. Ordforrådet er afgørende for forståelsen, som igen er vigtig for
32
tilegnelsen af flere ord. Elever med problemer med læseforståelsen har
ifølge Petersen stigende problemer med ordkendskab efterhånden som de
33
kommer op i klassetrinnene.
En betydelig del af ordkendskab er også en basal grammatisk bevidsthed.
Det kan dreje sig om ordklasser og morfematiske principper. Men også en
syntaktisk bevidsthed har betydning, både i læsningen, og i konstruktionen
34
af ny tekst.
Petersen kan i sin undersøgelse af forståelsen på mellemtrin og udskoling
konkludere, at elevernes forskellige grad af forståelse dels kan forklares
med ordkendskab og dels med kendskab til tekster. Det man også kunne
kalde genrekendskab.
Disse kendsgerninger peger på, at man skal undersøge ordkendskabet, men
også, hvilke strategier eleven har til at forstå nye ord. Her kan arbejdes
med kontekstuelle strategier, billedsøgning på nettet eller opslagsværker i
hjælpemidlerne. Men også morfematiske strategier er et oplagt bud.

G E N R EK EN DS K A B
Genrer kan forstås som teksters overordnede struktur. Indsigt i dem har
betydning for elevens mulighed for at agere og deltage i skriftsproglige ak35
tiviteter. Men de har også betydning for læseforståelsen.
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Elbro, 2007, s. 246
Elbro, 2007, s. 65
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Petersen, 2011
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Genrekendskab dækker i mit materiale over flere niveauer. Bråten taler om
en pragmatisk sproglig bevidsthed; bl.a. typografiske virkemidler og viden
36
om sproget i sin praktiske anvendelse. Men også andre stilistiske træk,
tekstens komposition og layout, tekstformål og afsender-modtagerforhold,
udgør det sæt af konventioner, der definerer rammen for skriftlig produk37 38
tion og fortolkning.
I genrekendskabet bindes tekstlæsning og -forståelse tæt sammen med
skrivning og udviklingen foregår naturligt i tæt samspil mellem begge typer
39
af aktiviteter.
Jeg har ikke fundet materiale, der tyder på, at målgruppen generelt skulle
have sværere ved at tilegne sig viden om genrer end andre elever. Udgangspunktet for udformningen af trinene i materialet er derfor en almindelig udvikling i kendskabet, som dog tager højde for den eventuelt mindre
erfaring med tekst, der kendetegner gruppen.

L Æ SE FO R S T Å E L S ES ST R AT E G I E R
Der findes mange beskrivelser af strategier til læseforståelse. Bråten definerer læseforståelsestrategier som: ”… mentale aktiviteter, læseren vælger
at benytte for at tilegne sig, organisere eller uddybe information fra en
tekst og for at overvåge og styre sin egen tekstforståelse.” Han inddeler
dem i 4 kategorier, hukommelsesstrategier, organiseringsstrategier, elaboreringsstrategier og overvågningsstrategier. Strategierne skal understøtte
elevens evne og tendens til at danne inferenser og dermed forstå tekstens
40 41
indre sammenhænge.
Gode læsere ser ud til at benytte strategierne mere eller mindre ubevidst.
De gætter, skaber billeder, opsummerer, og evaluerer mens de læser. Arnbak peget på, at den gode læser er i stand til at vælge de strategier der giver mening for ham og at alle læsere er forskellige på dette område. Formålet med at undervise i det er altså ikke, at alle elever skal benytte alle
strategier, men have kendskab til dem, så de opbygger en mere målrettet
tilgang til deres læsning og for et tydeligere billede af, hvad der skal til for
42
at læse og forstå det man læser. Det er med andre ord en inspiration til at
træde ud af den passivitet nogle svage læsere befinder sig i, når de har
43
vanskeligheder med forståelsen.
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Trinene i materialet skal fokusere på at afdække elevens kendskab til strategierne. Det handler om, hvad der er i værktøjskassen. Elevens viden om
strategier fremfor brugen. Brugen vender vi nemlig tilbage til i dimensionen; ”tænkemåde”.

D ET ER DIG , DER SKAL GØRE DET !
Nu mangler bare en beskrivelse af de sidste 2 dimensioner i materialet. De
har det til fælles, at de handler meget direkte om empowerment; at bringe
sig selv i spil, tage ansvar og være handlende.

T ÆN K E MÅ D E
Metakognitionsbegrebet har fået sin egen dimension
af flere grunde:
Den ene er, at elever, der i mange år har haft vanskeligheder, ser ud til at tilegne sig en vis indlært hjælpeløshed i forbindelse deres vanskeligheder. Men hos
nogle spreder det sig og bliver en mere almen hjæl44
peløshed.

Tænkemåde

Det andet er, at det at være pc-bruger faktisk giver nogle handlemuligheder af mere konkret art end for den konventionelle læser. Den ordblinde
kan selv vælge stemme, indstille læsehastighed eller læsestrategi i menuerne. Han kan tage stilling til om han vil læse udelukkende auditivt, visuelt
eller om det skal være kombinationen. Han kan slå ord op, markere og notere undervejs i læsningen og direkte i teksten. Han kan vurdere egen sikkerhed i stavning og vælge graden af støtte og evt. supplere med diktering.
Derudover kan han jo også benytte mere konventionelle læseforståelsesstrategier som ovenfor beskrevet. Men kun når han har kendskab til egen
usikkerhed eller mangel på forståelse. Intet af dette foregår automatisk sådan som f.eks. tilpasning af læsehastighed kan gøre hos en konventionel
læser, der ikke lige får det hele med.
Det ser ud til, at elever i store vanskeligheder har stor gavn af den kompenserende støtte, mens eleven med færre eller ingen problemer i højere grad
45
forstyrres af brugen af hjælpemidlerne. . Hvis ikke eleven selv kan vurdere, hvornår han har brug for hjælpen risikerer han altså at bliver sænket i
hastighed eller læseforståelse.
Så tanken med dimensionen er at klargøre, hvilke spørgsmål det er man
kan stille sig selv undervejs i læsningen eller skrivningen for at hjælpe sig
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Swalander, 2012, s. 181
Jacobsen, Björn, & Svensson, 2012, s. 292
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selv til at læse eller skrive bedre og mere bevidst og vælge kompensation
aktivt til og fra.

D E LT A G E LS E
Den sidste dimension udtrykker et ønske om at tage
fat i elevens evner og mod til at deltage i skriftsproglige fællesskaber. Det er vigtigt for den unges oplevelse af empowerment, at han bruger sine kompetencer i sammenhænge, hvor de giver mening.

Deltagelse

Ifølge Aase Holmgaard oplever elever i læsevanskeligheder sine vanskeligheder i en social kontekst. Det sker når de andre bliver bedre end dem.
Holmgaard beretter om, hvordan en konventionel læser oplever at ”knække koden”. Det er en individuel, indre erkendelse. Men fraværet af denne
erkendelse, opleves ikke som en individuel proces og bl.a. deri kan man
46
måske finde årsagerne til den lavere selvtillid. . Med dette in mente synes
jeg det giver god mening også at medtage det sociale aspekt i arbejdet med
elevens literacy, så han kan få oplevelse af igen at kunne være med. Kom47
me igen.
Som voksen skal man kunne formulere sig til det offentlige, man skal skabe
en identitet som skriftbruger. Man skal kunne deltage i meningsudvekslinger, hvor det at kunne skaffe information er afgørende og evnen til af formulere sig på skrift kan blive bestemmende for graden af indflydelse.
I et ungt menneskes perspektiv ser det ikke helt sådan ud. Det har endnu
ikke mødt deltagelseskravene på den måde. Der er alligevel områder i de
unges liv, hvor den skriftlige deltagelse er afgørende for deres sociale muligheder. Disse kan bruges til at hjælpe eleven i gang med en refleksion
over eget deltagelsesmod.
Oplagte elementer er brugen af telefonen. Skrive og modtage sms. Tage
initiativ til udveksling af sms eller bare svare? Deltagelse på Facebook er efterhånden er et must i enhver teenagers identitet. Læser du, hvad de andre
skriver? Deltager du i grupper? Har du en mening om det, der sker derinde
og skriver du om den? Bruger du andre sociale netværk? Bruger du mail?
Læser du dem, svarer du dem?

46
47

Holmgaard, 2007
Jf artiklens titel
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A FRUNDING
For at tage højde for det noget andet formål med undervisningen af itkompenserede elever med læse- og stavevanskeligheder i udskolingen må
man se på andre dimensioner af literacy end i læse- og skriveindlæringen i
indskolingen. De krav, der stilles for, at studerende, borgere og medarbejdere kan fungere som skriftsprogsbrugere, risikerer at marginalisere en
stor del af vore elever medmindre vi gør en indsats i vores vejledning og
undervisning af dem. Denne vejledning bør målrettes deres muligheder for
deltagelse i en hyperkompleks verden. Mit bud beror på en opsamling af
viden og forskning indenfor læsefeltet. Men, hvad de vigtigste dimensioner
for målgruppen er, er endnu ikke undersøgt. Det er derfor med en vis ydmyghed jeg præsenterer nedenstående bud på en enkel model af dimensioner, der kunne være med til at kaste lys på de unges muligheder for integration og deltagelse.

Deltagelse

It-kompensation

Tænkemåde

Genrekendskab

Ordkendskab

Forståelsesstrategier

De enkelte dimensioner påvirker hinanden gensidigt og er langt hen ad vejen også afhængige af hinanden. Der er ikke tale om en lineær sammenhæng som hos Frost. Og alle dimensioner påvirker også hinanden mere direkte end hos L. Den unge skal ikke længere arbejde lineært frem mod endemålet, stadig for stadie. Skriftsproglighed har en selvstændig betydning
og udgør en arena for handling i livet. Det er nu! Det er ikke ”når vi når så
langt”. Funktionalitet er i centrum og der er mange dimensioner der kan
arbejdes med for at eleven føler sig fuldt ud kompenseret og oplever empowerment i sin skriftsproglige ageren.
Jeg håber på baggrund af artiklen her på den ene side at være blevet i
stand til at diskutere, hvordan vi griber undervisningen an for unge i over-
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bygningen. Desuden er det mit ønske, at materialet kan lægge op til en tydeliggørelse af samfundets krav for eleven, men også vise vejen frem til at
kunne honorere dem.
Nu står så tilbage arbejdet med at udvikle og afprøve materialet.
”Er det rigtigt?” spørger Emil da jeg forklarer ham at mange, der ligesom
han har haft svært ved at læse, også er holdt op med at danne billeder inde
i hovedet af det de læser. Vi blev enige om, at de næste uger skal Emil prøve
at lægge mærke til, hvornår der er billeder og hvornår de holder op.
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2. Skitse til kortlægningsmateriale - de 6 dimensioner
IT-kompetence
Ordkendskab
Læseforståelse
Genrekendskab
Tænkemåde
Kursiveret tekst er endnu kun råskitse, ikke-kursiveret er bearbejdet og under afprøvning.

Deltagelse

Jeg kan bruge billedlæseren

Jeg kan lide at
tale med andre
om ting jeg interesserer mig for

Jeg kan finde temaet i en tekst

(kendskab til kulturelt aktuelle genrer
fremfor dansklærergenrer)

Evnen til at forholde sig til egen
læsning og skrivning på metaplan.

Jeg kan bruge telefonen til ord jeg
ikke kan finde med
Cd-ord
Jeg retter min
tekst igennem
med CD-ord
Jeg kender ordbogsværktøjet i
CD-ord og bruger
det

Jeg kan lide at
tale med andre
om det de interesserer sig for
Jeg forstår forklaringen når jeg
slår et ord op.
Jeg kender en del
fagord indenfor
nogle felter jeg
interesserer mig
for.

Jeg kan forstå ordbilleder og metaforer

Modtager/afsender
forhold

Jeg kan holde fokus

Jeg kan finde fakta
i forskellige kilder

Jeg vælger hvad
jeg vil fokusere
på selv
Jeg kan finde
nøgleord

Jeg vælger læsestrategi afhængigt
af hvad jeg læser
Jeg kender og bruger jokertegn

Jeg forstår ord
som….

Jeg kan finde/udvælge nøgleord
Jeg kan læse og
følge en anvisning

Jeg er opmærksom
på hvad min tekst
skal bruges til
Jeg skriver forskellige genrer i dagligdagen: huskelister,
sms, statusopdateringer, postkort, hilsen på tavlen….
Jeg kan nævne flere
genrer

Elevens brug af
sin skriftlige
kommunikation i
relation til andre
og til egen rolle i
verden.
Jeg kommenterer på ting jeg er
enig eller uenig i
på internettet
Jeg skriver på
Facebook

Jeg ved hvad jeg
skal gøre når CDord ikke vil læse

Jeg vælger stemme afhængigt af
teksten

Jeg indstiller hastigheden afhængigt af hvad
jeg læser
Jeg kan få CD-ord
til at læse op

Nogle gange kan
jeg regne ud
hvad ord betyder
fordi jeg kender
nogle af delene
fra ordet.
Nogle gange kan
jeg regne ud
hvad ord betyder, fordi det
minder mig om
noget jeg kender
på et andet
sprog.
Fonemkendskab

morfologiske
strategier

Sammensatte
ord

Danse - danser hvordan ændrer
man fra et verbum til et substantiv?
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Jeg kan genfortælle/tegne en tidlinje/ eller tegne det
der stod i teksten

Jeg ved hvad der er
typisk for flere genrer

Jeg finder ud af
hvad ord betyder
undervejs
Jeg tegner nogle
gange det jeg
skal forstå

Jeg bruger email

Jeg svarer på
sms

Jeg kan læse mellem linjerne*

Jeg kan skrive en historie

Det jeg læser giver mening fordi
det minder mig
om noget jeg
kender.

Jeg kan regne ud
hvem der er tale
om selvom det ikke står der direkte*
Når jeg læser noget nyt kobler jeg
det til noget jeg
ved i forvejen
Jeg danner et billede i hovedet af
det jeg læser

Valg af sprog

Jeg undersøger
om jeg forstår
ved at stille
spørgsmål til mig
selv.
Når jeg læser en
tekst finder jeg
først ud af hvorfor jeg læser.
Når mit fokus har
været væk fra
undervisningen
og min hjerne har
slappet lidt af
vender jeg selv
tilbage til fokuseret opmærksomhed.
Jeg opsummerer
hvad jeg har fået
ud af teksten undervejs og når jeg
er færdig med at
læse.

Jeg undersøger
hvad nye ord betyder

Jeg læser på Facebook

Jeg skriver på
sms

