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Indledning.
Børns læsning, samt forsøg på at beskrive og forklare forskelle mht. børns læsefærdigheder,
har altid fyldt meget i den pædagogiske debat.
Når det drejer sig om normaltseende børns læsning, har en stor del af debatten drejet sig om
sammenhængen mellem syn og læsning og om synsproblemer, samsyns - eller øjenmotoriske
problemer er årsag tillæseproblemer-selv om de fleste læseforskere er enige om, at læseproblemer
sjreldent skyldes synsproblemer, men skal finde sin årsag j mere centrale processer.
Når man fokuserer på gruppen af synshandicappede børn og læsning, er det endnu mere
problematisk at vurdere, hvordan synet eller synshandicappet har indflydelse på læseprocessen.
Derfor, er det væsentligt at forsøge at belyse, om og på hvilke områder svagsynede børns (og
voksnes) læsning adskiller sig fra normaltseendes læsning og hvilke faktorer, der spiller ind.

Afgrænsning og problemformulering.
Da læsning er en kompliceret proces, kan man ikke indenfor denne opgaves rammer medinddrage
og analysere alle de visuelle, perceptuelle og kognitive processer og faktorer, der har indflydelse på
synshandicappede børns læsning, hverken mht. læsepædagogik, sproglig opmærksomhed
læseindlæringsteorier mm. eller mht. synstekniske forhold som optik, lys, kontrast, blænding mm.
Det er min opfattelse, at et barns læsning foregår på grundlag afbarnets samlede ressourcer,
og i overvejende grad er afhængig af perceptuelle, centrale processer og i mindre grad af synet.
Det er også min opfattelse, at det væsentligste grundlag for et barns læsning ligger i dets
opvækstmiljø og tiden i førskolealderen.
I denne opgave vil jeg, som afslutning på speciallæreruddanelsens synslinje, primært prøve
at analysere synshandicap-relaterede faktorer på følgende områder:
Øjets bevægelser under læsning og synsbanernes vej fra øjet til4jernen..
Perceptionsteori og nyere teori/forskning om cerebrale processer.
Undersøg_elser dels vedrørende typografi og dels svagsynede børns læsning.
Samt berører forhold omkring crowding-problemer (se s 6) og elever med
PVL 1(periventriculær leucomalaci- se s 17-18).
Jeg er bevidst om, at en sådan vægtning på delområder kan medføre fare for reduktionisme,
samt at de neurologiske processer er betydelig mere komplekse end beskrevet i denne opgave.
Opgaven munder af samme grund ikke ud i en egentlig konklusion, men jeg vil sluttelig kort
forsøge at afdække nogle perspektiver, muligheder, tendenser eller nye problemfelter.
V el vidende at et forsøg på en sådan analyse altid vil være mangelfuld og kun kan være
af summarisk karakter, viljeg arbejde ud fra følgende problemformulering:

Hvad ved vi om svagsynede børns læsning, og hvil/æ faktorer har i relation til synshandicappet
indflydelse på læseprocessen, især mht. den visuelle afkodning og den cerebrale forarbejdning.
1

Diagnoser og latinske udtryk er ikke oversat i denne opgave, men jeg henviser til "Klinisk ordbog",
"Oftalmologiske fagudtryk" der kan fås ved henvendelse til Refsnæsskolen, Kalundborg eller Jansen (1985).
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Læsning og læseteorier.

Om forudsætninger for en god læseindlæring siger den norske professor i læsning og psykologi
Ingvar Lundberg (1996 s 47):
"Sammenfattende kan man sige, at forskningen har vist:
At man kan forudsige børns læse- og skriveudvikling i skolen ud fra deres sproglige
opmærksomhed i førskolealderen ....
At man sandsynligvis kan forebygge mange tilfælde aflæse- og stavevanskeligheder gennem
sproglege i førskolealderen og børnehaveklassen."
Mange synshandicappede børn har (udviklet) en god auditiv opmærksomhed, da de støtter sig til
hørelsen i højere grad end normaltseende.
Hvis der arbejdes bevidst med barnets auditive evner, er der således god mulighed for styrkelse
afbarnets sproglige opmærksomhed som grundlag for læseindlæringen.
Jf. Bornholmsprojektet (Lundberg 1996)
·
Sproglig opmærksomhed består bl.a. i at skelne mellem ords indhold (betydning) og form.
Spørger man et barn om, hvad der rimer på "tog": "Lokomotiv" eller "bog", vil mange 4-7-årige
sige "lokomotiv", og evnen til at skifte perspektiv til rimordet "bog" (fra indhold til form)
udvikles først i 6-7 års alderen (Nielsen 1998).
Bl.a. gennem rimlege, remser, leg med fonemer, syntese af fonemer etc.
Allerede Luria beskrev det sproglige beredskab som et indre mentalt leksikon, hvor ordene er
repræsenteret mht. fonologi, morfologi, semantik og syntaks. Under læseindlæringen ±ar ordene
også en ortografisk form, den skrevne struktur og f'ar betydning i en kontekst.
(Læsevanskeligheder og syn 1977)
De fleste læseforskere er enige om, at en god læseproces kan udtrykkes i "læsningens ligning":
Læsning = Afkodning x Forståelse
og skal være baseret på motivation og afstemt faglig selvtillid.(Dalby 1992 s 397, Nielsen 1998).
De fleste læseforskere er af den opfattelse, at den gode læser afbalanceret og relevant anvender
såvel såkaldte hottom-up processer eller sekventielle strategier (ord, stavelser og bogstaver;
morfemer, fonemer)- også kaldet de indre ledetråde, som top-down processer eller holistiske
strategier (interesse, motivation, indhold, kontekst)- også kaldet de ydre ledetråde. (bilag l)
Lundberg beskriver nedenstående forudsætninger for god læsning (Lundberg 1996).
J. C. Nielsen (Nielsen 98) deler de 6 forudsætninger i to hovedområder:
l) sikker afkodning
2) automatiseret afkodning
perceptuelle faktorer
3) aktiv læsning (metakognition)
4) godt ordforråd
5) relevant erfaring
konceptuelle faktorer
6) sproglig sikkerhed
Med metakognition menes bevidsthed om egne tanke- og læseprocesser og om tekstens art
og indhold, bl.a. formålet med læsningen, vigtige tekstdele, skift mellem forskellige læsestrategier
m.m. Forudsætningerne kan ikke adskilles, der er glidende overgange 11'\~lJ.em dem, og de er
strukturelt og funktionelt hinandens forudsætning.
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Øjets bevægelser under læsning.
Dette afsnit baserer sig, hvor intet andet er nævnt, på Østergaard (1988).

Læsning foregår ifiksationer. Øjet bevæger sig i en saccadisk bevægelse eller saccade
(under hvilken der ikke ses/læses) til næste fiksationspunkt.
En del af saccaderne foregår modsat læseretningen, såkaldte regressioner.
En fiksation kan vare fra ca. 50 ms. til over et sekund, med et gennemsnit på ca. 2-300 ms.
Ved normallæsning har man 4-6 fiksationer pr. sekund, og bruger godt 90 % af tiden på
fiksationerne og ca. 6-1 O% af tiden på de saccadiske bevægelser.
Øjets nethinde består af to slags sanseceller.
.Tappe, som er sanseceller for farve-, dag- og "skarpsyn" (detaljer) findes primært i det område
på nethinden, der kaldes den gule plet, macula eller fovea..
Stave, som er sanseceller for orienteringssyn, konturer og bevægelse og syn i dårligere belysning
samt hovedansvarlige for øjets adaptationsevne (tilpasning til lys/mørke) :findes i nethindeområdet
udenfor fovea.
Selvom et normalt øje har et synsfelt på ca. 150 grader horisontalt, er synsskarpheden faldet til
75% allerede to grader væk fra centrum (fovea).
aynulyrke
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Den del af en tekst, som rammer fiksationspunktet og det nærmeste nethindeområde,
udgør den perceptuelle spændvidde, det aktive synsfelt, ved læsning.
Undersøgelser peger på, at øjets perceptuelle spændvidde er asymmetrisk i læseretningen
og kan deles i tre underområder:
Det fokale område fra ca. 4 anslag til venstre for fokus til ca. 5 anslag til højre for fokus.
Et felt på ca. l Oanslag i læseretning en, hvor begyndelsesbogstaver q g ordomrids kan identificeres.
Et felt på ca. 15 anslag i læseretningen, hvor ordmellemrum kan id~nti:ficeres.
Fiksationstiden og længden af saccaden varierer og er afhængig aflæseevne i relation til den
aktuelle tekst mht. sværhedsgrad og interesse. Det er fortrinsvis indholdsord, der fikseres på.
Den gennemsnitlige saccadelængde er på 8-9 anslag, længst hos gode læsere.
Undersøgelser tyder på, at mens man læser i en fiksation programmeres de(n) næste saccade(r)
eller fiksationer (Lundberg 1996).
Når saccaden er sat i gang, kan den ikke afbrydes eller ændres så den bliver kortere eller længere.
Regressioner ses ofte ved forståelsesvanskeligheder og ved lli1jeskift, og optræder hyppigere
hos læsesvage end hos normale læsere, for hvem regressionerne udgør 5-15 %.
De fleste undersøgelser tyder på, at ringe øjenbevægelser er et symptom på og ikke årsag til ringe
læsning. På grundlag af flere undersøgelser konkluderes, at formentlig under l % af dyslektikere
har øjenmotorisk handicap (Lundberg 1996).
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Synsbanernes vej fra øjet til hjernen.
Sansecellerne i øjets nethinde består som nævnt centralt aftappe og perifert af stave.
Fra tappene går synsimpulsen via hipolære celler og ganglionceller til synsnerven og videre til
de primære synsområder i hjernens occipitallap, således at der er en til en-forbindelse mellem
tapcelle og hjernecelle.
Stavene er via hipolære celler og ganglionceller forbundet, således at impulserne fra flere stave
· har forbindelse til samme hjernecelle i den primære synsbark
Tappenes samordning i større eller mindre receptive felter betyder, at nethindens følsomhed øges
i og med, at der kan ske en summationse:ffekt af indtrykkene fra de enkelte sanseceller.
På synsnervens vej fra nethinde til synsbark sker der en delvis overkrydsning i synsnervekrydset,
chiasma opticum, og umiddelbart herefter sker den første synapseforbindelse i LGN (laterale
geniculate nucleus), en relæstation og internt synsforstærkeranlæg. (bilag 2)
I LGN er specialiseringen høj. LGN indeholder 6 lag nervebaner, fire såkaldte parvocellulære (P)
nervebaner og 2 såkaldte magnocellulære (M) nervebaner
Herefter forgrener synsnerven i hver side sig i en bue rundt om de to laterale ventrikler (hulrum)
i hjernen med forbindelse til forskellige områder i den primære synscortex (Jacobsen 1998 s 4).
Det er denne del synsnerven efter LGN, langs de laterale ventrikler, der ofte er påvirket/beskadiget
hos præmature børn med diagnosen PVL (periventriculær leukomalaci se s 17-18).
Tønnesen (1996 s 47) skriver:
"Anatomisk og fysiologisk ser en forskjeller som svarertil disse to kanalene både i øje og i hjernen.
.... P (parvocellulære nervebaner) er mere selektiv og mottar primært stimuli i sentrum affovea.
M (magnocellulære nervebaner) behandler informasjon.raskt, mens P har en langsommere
prosessering. Der er altså en arbejdsdeling og forskellige arbeidsmåter for M og P. M har et større
reseptivt felt og gir grovere information som viser bildets grenser og konturer. Det betyr også
at M er bedre end P til at opfatte gjenstander som bevæger seg ... skille mellem figur og bak(grunn).
P har mindre mortaksfelt og gir mer detaljert informasjon enn M ... .
M er 'fargeblind', mens P registrerer farger."
"Magnocellular pathway uses only 10% ofthe optic nervefibres and transfers all visual information
related to motion perception and the lowest contrast in black-white information. Lea Hyvarinen i
(Abstract Book Vision '99, Lighthouse USA 1999)
"Hvis det er rigtig at svake lesere har en svikt i M, er det dermed ikke vanskelig å forestille seg
at dette kan :ffi. betydelige konsekvenser for både øyebevegelser, hastighed og forståelse i lesingen."
( Tønnesen 1996 s 47-48)
Nogle børn med læsevanskeligheder har forlænget visuel persistens (se s 7) i det magnocellulære
system, hvilket forstyrrer, dels evnen til at foretage hensigtsmæssige saccader, dels synsbilledet
ved næste fiksation og oversigten over tekstlinjen ved læsning. (Blika 1999).
"Det er M som i stor grad bestemmer, hvor P skal fokusere"(Tønnesen s 37)
"En praksis-relateret studie (har vist), at 9-åringer, som hadde lang visuel persistens, leste bedre
ved lav rombelysning. Barn med kort visuell persistens leste hest ved høy rombelysning."
(Blika 1999 s 25)
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Andre forskere har fundet at filterglas ændrer transmissionen i synsbanen, fx ved synsnerveatrofi
(Blika s 26).
Hos nogle personer med amblyopi (synsnedsættelse) finder man ofte crowding-problemer
og oplever at syns- og læseevnen er bedst i mørkeadapteret tilstand, det vil sige i svag belysning
eller ved brug af mørke briller.(Blika s 28).
Crowding betegner det fænomen, at man har problemer med at se objekter i række eller tæt
sammen. Det giver problemer, bl.a. ved aflæsning afkomplicerede billeder og i læseprocessen.

Målt klinisk er den visus, der kan opnås ved enkeltsymboler på afstand eller nær, ofte betydelig
bedre end den visus, der kan opnås ved symboler tæt på række.
De crowding-problemer, som ses hos nogle svagsynede børn kan måske forklares ud fra
misforhold i balancen/samarbejdet mellem det parvo- og magnocellulære system eller skader
på synsbanerne mellem LGN og det primære synsområde i synscortex.
Crowding kan delvis skyldes forhold i nethinden eller synsnerven, men skal primært forklares
ud fra centrale perceptuelle/kognitive processer. Skyldes formentlig, at den neurologiske hæmning,
uden om det vi fokuserer på, ikke finder sted. (Rosenberg 19.99)
Visuel perception.

Afsnittet baserer sig på Nielsen og Påske (1983), med mindre andet er nævnt.
En perception er en psykisk proces, der sættes i gang af sansestimuli.
Disse psykiske ressourcer - i bredeste forstand - som et menneske medinddrager i en
perceptionsproces kaldes "Det perceptuelle beredskab" (s 5).
Jo større det perceptuelle beredskab er (viden, erfaringer, associationer, indsigt) jo lettere vil
en perceptionsproces forløbe, og jo mindre behøver den igangsættende sansestimulation at være.
Ved en visuel sansestimulation går lysstrålen gennem øjets klare og brydende medier (hornhinde,
forkammer, linse og glaslegeme) til nethindens sanseceller og videre gennem synsnerven.
De synsimpulser fra de to øjne, der når de primære synsområder, er grundlaget for den centrale
forarbejdning. Denne forarbejdning omfatter flere områder af hjernen og sker på grundlag af
opmærksomhed, udvælgelse, tidligere indlæring, erfaring og hukommelse
(Dalby et al1983).
Med hensyn til sprog og læsning, inddrages områder (zoner, associationsområder) for tidligere
synserfaringer, auditive- og andre sanseerfaringer, symbolforståelse, ordforråd samt processer for
analyse, syntese, indsigt og kombination.
En perceptionsproces medinddrager hurtigt erfaringer, viden, associationer fra andre sanseindtryk
og -erfaringer m.m., uanset hvilken sansepåvirkning den er startet med (s 4).
Jo flere sansekanaler, der bruges, jo flere forskellige sanseerfaringer og dermed mere nuanceret
forløb af perceptionsprocesserne.
Det er vigtigt at skelne mellem visuelle problemer og læseproblemer.
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Fx bytter mange svage læsere (ordblinde?) om på b og d i en læsetekst, men stort set alle kan godt
skelne bogstaverne i en "bogstavjagt".
For blinde punktlæsere kan det samme punktskriftstegn både betyde et bogstav, en ordforkortelse
og et ciffer. En svag punktskriftslæser viste ved en test forvekslinger ved betydning som bogstav
og ord, men ingen forvekslinger i betydning som ciffer (uden taltegn).
Punktskrifttegn
Bogstav
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Ciffer
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Der er således ikke tale om taktile vanskeligheder, men om vanskeligheder med det perceptuelle
beredskab for bogstaver og ord.
Man læser altså ikke med øjnene eller fingrene, men med hjernen.
Men for svagsynede er det væsentligt, at den igangsættende sansestimulation er så optimal som
mulig som udgangspunkt for perceptions- og læseprocessen.
Læsning og cerebral integration.

Dette afsnit baserer sig, hvor intet andet er nævnt, på Sten Larsen (1989).
Visuel og ikonisk persistens betegner det fænomen, at en stimulering occuperer det visuelle system
en kortere eller længere periode, endnu før en konceptuel indordning af synsindtrykket har fundet
sted (s 193).
Den ikoniske persistens varer ca.1 00 msek. og glider over i den ikoniske hukommelse som varer
ca. 1,5 sek., hvorefter den slår over i den egentlige korttidshukommelse, idet bogstavet nu ikke
længere fastholdes alene ud fra sine sansefYsiske egenskaber, men i højere grad ud fra sin
semantiske betydning.
Kendte bogstavsekvenser transformeres fra den ikoniske hukommelse til korttidshukommelsen
hurtigere end ukendte bogstavsekvenser.

Visuel maskering beskriver det fænomen, at gengivelse af et eksponeret symbol er under
indflydelse af en anden umiddelbar foregående eller efterfølgende eksponering af et andet symbol.
Hvor stærk indflydelsen vil være, afhænger af en række faktorer, blandt andet forsøgspersonens
neurale proceshastighed.
Præstationerne ved forsøg med visuel maskering kan derfor betragtes som udtryk for den hastighed,
hvormed processerne i det visuelle system foregår.
En interessant undersøgelse har vist, at flertallet af de svage læsere har enten kort eller lang ikonisk
persistens, hvorimod de normale læsere især var karakteriseret af moderat persistens.
Hvis den ikoniske persistens er for kort, må læseren blive ved med at fiksere på ordene indtil de er
analyserede, hvilket vil gøre øjenbevægelsernes mønster langsomt og springende.
Hvis persistensen er for lang, vil der opstå maskering i forhold til den efterfølgende visuelle
stimulering. Det mest effektive vil således være en fortløbende synkronitet mellem varigheden af
den ikoniske persistens og øjenbevægelsernes tempo (s 198).
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Langt de fleste undersøgelser har fundet, at svage læsere sammenlignet med normale læsere
har længere ikonisk persistens og behøver længere stimulusinterval for at undgå maskering
fra en efterfølgende stimulus.
Ved kendte bogstavkombinationer opnås i flere tilfælde en persistens, der er kortere end ved
simple stimuli, også selvom de eksponeres mere lateralt på nethinden,· hvor stavene er i overtal.
Enkeltvise stimuli, der repr~senteres fra fa msek. til flere sekunder opfattes ligeledes lige godt
af svage og normale læsere, hvorimod normale læsere er langt bedre ved flere hurtigt,
på hinanden følgende eksponeringer.
Når svage læsere har et langsommere procestempo end normale læsere, tar det konsekvenser
for læsningen som en sekventiel organiseret informationsbehandling. Det betyder, at de forskellige
processer i den visuelle scanning, fonetiske dekodning, uddrageise af semantisk og leksikalt
betydningsindhold kan komme ud af synkronitet, og læsningen vil miste sin flydende karakter.
(Larsen 220).
Hvis man begrænser synsfeltet under fiksationerne i varierende afstand fra fiksationspunktet,
vil de saccadiske spring hen ad linjen blive kortere, jo smallere synsfeltet bliver.
Der er således en sammenhæng mellem informationsprocesserne og øjenbevægelsernes mønster,
idet den mængde information der optages gennem en enkelt fiksation , influerer på både timing
og udstrækning af de saccadiske bevægelser.
Hos normale læsere foregår den nødvendige visuelle sansefysiologiske registrering af tekstens
grafiske elementer i løbet af de første 50 msek af den enkelte fiksation. Aspekter af den stimulering
er med til at afgøre forløbet af den næste saccadiske bevægelse, der udløses omkring 175-200 msek
senere. Samtidig hermed transformeres den visuelle information til semantisk information på højere
kognitive niveauer. Hvis denne transformation ikke er afsluttet, når det perifere visuelle system er
klar til at foretage en ny øjenbevægelse, vil det medføre en forlængelse af fiksationstiden eller - hvis
øjenbevægelsen er sat i gang- føre til en regression.
Steen Larsen konkluderer, at den interhemisfæriske integration er generelt mindre udviklet hos
svage læsere og mener, at det er vigtigt at børn stimuleres, også sprogligt, gennem opvæksten:
"Der er derfor grund til at antage, at en væsentlig del af forklaringen på de svage læseres
vanskeligheder skal søges i de kvalifikationsudviklende muligheder, der findes, eller måske netop
ikke findes, i deres daglige praksis: i sammenhængen mellem disse børns liv og læsning." (s 318).

Typografi.
For svagsynede er det vigtigt at det visuelle input er så godt som muligt.
Forhold, der har betydning ved trykt tekst, er især kontrast- og blændingsforhold, sidens
overskuelighed, afsnit-inddeling, linjelængde samt ikke mindst linjeafstand (skydning), mellemrum
(spatiering) mellem ord og bogstaver, skriftsnit (type) og skriftgrad (størrelse) og skriftstyrke
(ordinær eller halvfed).
Det er også af betydning, om skriften er lodret orienteret (typerne høje i forhold til bredden)
eller vandret orienteret (brede i forhold til højden).
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Blandt fagflok er der forskellige meninger om, hvilken typografi mht. skriftsnit, skriftgrad,
skriftstyrke og orientering samt spatiering, som er bedst egnet til svagsynede.
Typografier er forskellige, og det er synsdiagnoser og børn også.
Typestørrelser måles i punkt, hvor l pkt. = ca. 0,37 mm, dog 0,35 mm i England og USA.
Skriftsnit i samme punktstørrelse, fx 12 pkt., kan dog variere indbyrdes mht. bogstavernes
x-højde (x, e, n etc), overlængde (l, k, d etc) og underlængde (p, j, g, etc).
Nogle mener, at det er bogstavernes x-højde mere end deres punktstørrelse, der er afgørende
for læseligheden (Jansen 1985 s 9).
Skriftsnit kan opdeles i to hovedtyper:
"Grotesk" som er stort set lige tyk i stregen og uden seriffer (små pyntestreger og "fødder").
"Antikva" som ikke har ens stregtykkelse og bogstaverne har seriffer.
I publikationer fra Refsnæsskolen vedrørende "grotesk" og "antikva" (Jensen 1984 og til dels 1985)
anbefales "antikva" på grundlag af undersøgelse og erfaring med de to skriftsnit, dels hos en gruppe
på 31 svagsynede folkeskolelever, dels hos 150 voksne normaltseende lærere gennem nogle år.
Begge grupper havde, uanset synsstyrke, både lidt større læsehastighed og en anelse mindre
fejlprocent ved antikva-typen.
Ser man på de to typer, der er brugt i elevundersøgelsen (Jensen 1984 s 13-14) virker grotesk-typen
umiddelbart som mindre tydelig i streg og -styrke end antikvatypen. (bilag 3)
Når de forstørres op 16 x på kopimaskine med middeltoning , kan man se, at den valgte grotesktype
er tyndere i stregen end den valgte antikvatype, at den er vandret orienteret, hvor antikvatypen er
lodret orienteret, og at der (som følge heraf) er lidt mindre spatiering mellem bogstaverne.
Endvidere er såvel x-højden som den samlede bogstavhøjde ca. l O % mindre ved grotesk-skriften.
Dvs. at disse ukontrollerede parametre har indflydelse på resultaterne, hvorfor det er vanskeligt
at konkludere noget entydigt om de to skriftsnit.
Det er i øvrigt tvivlsomt, om resultaterne fra voksengruppen af normaltseende lærere,
som generelt er sikre og hurtige læsere, kan sammenlignes med svagsynede folkeskoleelevers
resultater.
Hvis man er svagsynet og ikke hurtiglæser, er det tvivlsomt, om man har glæde af de små seriffer
og karakteristiske detaljer i antikva-typen til bogstav- eller ordbilledaflæsning.
Antikva-typen er mest anbefalet til indholdslæsere.
Ved en grundig undersøgelse blandt voksne synshandicappede (Jansen 1985) undersøgte man såvel
skriftsnit, skri:ftgrad, skriftstyrke som skydning.
Der deltog 121 personer med forskellige diagnoser2•
41 med en synsstyrke fra 6/18 > 6/60
80 med en sysnstyrke fra 6/60 >2/60
2

Deltagerne repræsenterede i alt 26 forskellige øjensygdomme, hvoraf de hyppigste var:
macula degeneration (32), atrofia nervi optici (12), cataraeta congenita et senilis (11) og glaucom (9).
aniridi conginita (7). De sidste 50 fordelte sig på 21 forskellige diagnoser.

lO

Resultaterne viste en tendens til, at en skriftgrad større end den personen selv fandt bedst,
forbedrede læseligheden.
Hvis personen selv fandt pkt.l2 for mest velegnet, viste det sig oftest at læsningen var lidt forbedret
ved punkt 14. Cirka hver fjerde person behøvede mindst str. 16 pkt.
Mht. skriftsnit var der kun ubetydelige forskellige mellem grotesk og antikva mht.læsehastighed;
men en svag tendens tillidt større læsesikkerhed ved grotesk, lodret orienteret.
Vurderes læsningen som hastighed l fejlprocent fremstod grotesk-typen, lodret orienteret
som en anelse bedre end såvel antikva, lodret orienteret som grotesk, vandret orienteret.
Mht. skriftstyrke fremstod halvfed som mere læselig end ordinær.
Mht. skydning var der for de mindre skrifttyper en tendens til, at en 3 punkts skydning forbedrede
læseligheden, mens det ved større typer var nok med l punkts skydning eller ingen.
Det vil sige, at ved en tekst i l Opunkt anbefales en linjeafstand på 13 punkt, mens ved en tekst på
fx 14 punkt er en linjeafstand på 14 eller 15 punkt tilstrækkelig.
Disse resultater kan ikke direkte overføres til børn, da voksnes og ældres syn jo er præget af en
betydelig nedsat akkomodations- og adaptationsevne i forhold til børn, hvilket i hvert fald
indvirker på skriftgraden og måske også skriftstyrken og skriftsnittet
En undersøgelse (Buultjens et al. 1999) om skriftgrad og skriftsnit ved trykt tekst for 36 britiske
svagsynede studerende i eksamenssituationer viste, at ud af l Oskriftsnit, grotesk, antikva
og mellemvarianter foretrak et flertal Helvetica størrelse N 24 efterfulgt af Arial N 24,
begge ordinær stregtykkelse.
Begge er lodret orienterede grotesk-typer, Helvetica med en anelse større bogstavspatiering.
Trods individuelle forskelle var der generelt sammenhæng mellem synsstyrke og såvel
læsehastighed som sikkerhed.
Legge et al. (1985) undersøgte 16 voksne svagsynede personers læsning af rulletekst på tv-skærm.
Alder fortrinsvis 20-3 5 år. Læseafstand 40 cm.
Konklusionerne var:
Personer med intakt centralsyn og klare medier læste i gennemsnit ca. 130 ord/min.
Personer med intakt centralsyn og uklare medier læste i gennemsnit ca. 95 ord/min.
Personer med tab af centralsyn og klare medier læste i gennemsnit ca. 40 ord/min.
Personer med tab af centralsyn og uklare medier læste i gennemsnit ca. 30 ord/min.
Personer med centrale synsfeltmangler foretrak mindst dobbelt så store typer som personer med
intakt centralsyn.
Personer med uklare brydende medier (bl.a. cataract) læste 10-50% hurtigere ved hvid/sort tekst end
ved sort/hvid tekst.
Personer med klare brydende medier læste ca. O-l 0% hurtigere ved hvid/sort tekst end ved
sort/hvid tekst.
Bredden på det vindue, hvori rulleteksten kørte, kunne varieres, og man fandt, at når blot 4 -5
karakterer var synlige i vinduet var læsningen flydende, og hastigheden steg ikke ved bredere
vindue.
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Ifølge Lund & Watson (1997) viser en undersøgelse, at man har en flydende læsning på CCTV, når
blot 4 karakterer er synlige. Maksimum i undersøgelsen var 6 karakterer.
En anden og grundigere undersøgelse viser, at læsehastigheden stadig øges op til en vinduesbredde
på ca. 12 karakterer (Berry et al.1996).
Ingen af de stærkt svagsynede personer oplevede crowding-problemer, blot typerne var meget store.
De fleste undersøgelser vedrørende skriftgrad (bl.a. Watson & Lund 1997) tyder på, at den
skriftgrad, der giver den bedste læsning, er omkring eller mindst det dobbelte af den mindste
skriftgrad, man er i stand til at læse i samme læseafstand.
Der er delte meninger om, hvilke kriterier (læsekomfort, økonomi, bundethed etc.) man skal vælge
forstørrelsesmåde ud fra og hvilken der er bedst - læseafstand, læseoptik, typeforstørrelse eller
skærmforstørrelse?

Undersøgelser om svagsynede børns læsning.

Ved Hjørring-undersøgelsen (Andersen & Påske 1970, Nielsen og Påske 1983) undersøgte man
18 svagsynede børns læsning. Diagnoser mellem 6/18 og 6/60. Kun 5 så mindre end 6/24.

Læsehastigheden var i gennemsnit meget under middel. Kun en elev havde en læsehastighed
over middel.
Læsesikkerhed var i gennemsnit (en anelse under) middel.
Samlet WISC-IK under middel. WISC-performance gennemsnit 94, WISC-verbal gennemsnit 89.
De 9 hurtigste læsere havde i gennemsnit en WISC-performance på 90 og WISC-verbal på 88,
De 9 elever med den største læsesikkerhed (6 gengangere) havde gennemsnit på 99 og 97.
Den eneste elev, der læste hurtigere end gennemsnittet for normaltseende, havde en meget lav
læsesikkerhed.
Omvendt havde den elev med den største læsesikkerhed en meget lav læsehastighed.
Om elevernes baggrund siges det bl.a.: "Ikke så :fa af de elever, som vi har undersøgt, kommer fra
hjem, der er verbalt ringe stimulerende."(Andersen & Påske 1970 s 297).
En analyse af 50 elever indstillet til skolepsykologisk undersøgelse grundet vanskeligheder i dansk
- og kun i dansk- viste et WISC performance-gennemsnit på 93 og et WISC verbal-gennemsnit på
84, hvor eleverne især scorede lavt på almenviden, auditiv hukommelsesspændvidde, lydanalyse
og ordforråd. (Nielsen & Påske 1983 s 12).
Sammenholdt med Hjørringundersøgelsen tyder noget på, at det er den samlede IK, det samlede
potentiale, der er af betydning for læsningen, og at især problemer på det verbale område forringer
perceptionsprocessen og læsningen.
For stærkt svagsynede kan massive problemer på performance-delen (bl.a. detaljestudium,
figur/grund og overblik over helheder) forstyrre afkodningen af tekster, bogstaver og ords
ortografiske udtryk, samt evnen til at flytte øjnene fra et sted til et andet.
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Kristiansen (1989) lavede i 1989 en læseundersøgelse af71

s~agsynede

folkeskoleelevers

læsehastighed og læsesikkerhed via såkaldte T-prøver.
Si<;:letal i dett~ afsnit refererer til denne rapport.
Det var en glimrende undersøgelse med værdifulde oplysninger om alle elever i bilagene.
Desværre er tallene fra T-prøverne i rapporten efter min opfattelse statistisk bearbejdet og vurderet
på en måde, som giver nogle misvisende tabeller, blokdiagrammer og fejlkonklusioner mht.
svagsynede børns læsesikkerhed.
Samtidig bygger nogle af rapportens procenttal og blokdiagrammer på et meget lille antal elever.
Ud fra rapportens grundige bilag viljeg prøve at behandle og vurdere tallene statistisk mere korrekt
-og evt. drage nye konklusioner eller tendenser ud af tallene.
Men statistisk databehandling rummer mange faldgruber, så en læser med en sund kritisk sans kan
sikkert også påpege fejVmisforhold i mine beregninger og konklusioner.
Endelig skal man erindre sig, at der bag de tørre tal skjuler sig 71 unikke enkeltindivider.
Det er nødvendigt at kikke lidt analytisk på rapporten, af flere grunde:
- undersøgelsens meget klare konklusioner vedrørende læsesikkerhed svarer ikke til de
erfaringer, mange personer (inkl. undertegnede), der har erfaring med svagsynede og læsning, har.
-andre undersøgelser/observationer, jeg har set, når ikke frem til samme, klare konklusioner.
- den rådgivning og årsagsforklaring, der via rapporten og kurser udgår fra Refsnæsskolen,
er præget af de misvisende konklusioner.
Fx "'~t er nok, fordi det kniber med at se bogstaverne, tænker læreren, og så forlanger han fejlfri
læsning fremfor hurtig. Det nedsætter yderligere den svagsynedes læsehastighed." (Kristiansen &
Jensen 1990).
I behandlin_gen og vurderingen af resultaterne sammenblandes begreberne percentil-grænser
og normalfordeling.
En percentilfordeling efter 20% percentiler, som det er gjort i rapporten, betyder, at i en
repræsentativ forsøgsgruppe vil eleverne fordele sig med 20 % i hver af de fem grupper
Men i læseundersøgelsen sammenlignes samtlige blokdiagrammer konsekvent med en
normalfordelingskurve, som jo er kendetegnet ved at være klokkeformet, dvs. mange i
midtergruppen og færre til begge sider.
Endvidere er T-prøvens tabeller opbygget sådan, at eleven ud fra sin læsehastighed placeres i en af
tre hovedgrupper mht.læsehastighed: De 0-30 % langsomste, de 30-70% midterste og de 70-100 %
hurtigste læsere. B i l a g T s i d e 2 8
I denne hastighedsgruppe bliver eleven ud fra sin fejlprocent placeret i en percentilgruppe mht.
læsesikkerhed. Da normaltseende elever i den langsomste hastighedsgruppe ofte har høj fejlprocent,
vil den svagsynede elev ofte i denne sammenligning placeres i den højeste læsersikkerhedsgruppe.
I den videre behandling aftalmaterialet placeres han/hun så i den bedste gruppe mht. læsesikkerhed
og indgår i tabeller og blokdiagrammer med samme vægt, som hvis han/hun var placeret i den
mellemste eller hurtigste hastighedsgruppe.
Jeg vil prøve at illustrere problematikken med et grelt eksempel fra to elevers resultater, hvorfor den
statistiske sammenligning bliver misvisende.
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Læsehastighed
6 ord l l O sekunder
.24 ord l l O sekunder

Elev 3-03
Elev 3-06

Percentil
8-1 O percentil
70-80 percentil

Læsesikkerhed Percentil
4 % fejl
90-100 percentil
2,5 %fejl
10-20 percentil

Elev 3-06læser fire gange så hurtigt som elev 3-03 og har en lavere fejlprocent.
Men i den videre statistiske bearbejdning kommer elev 3-03 til at fremstå som en elev, der læser
i den bedste gruppe (80-1 00) mht. læsesikkerhed, mens elev 3-06 placeres i den laveste gruppe
(0-19) mht. læsesikkerhed.
Denne beregningsmåde sætter sit spor i blokdiagrammet over læsesikkerhed. Se tabel Bilag 4.

Fordeling af 71 svagsynede skoleelever
fra Fyns amtskommune, Sønderjyllands
amtskommune og Refsnæsskolens kursusafdeling efter læsehastighed og læsesikkerhed.

-

Tal i procent.

I

II

ITI

IV

V

6, 7 24,2 38;3 24,2 6, 7
Normalfordeling

I

II

-

IIIIV

V

45,1 21,1 19,7 8,5

5,6

Læsehastighed

I

IIIII

IV

V

4,2 5,6 12,7 16,9 60,6
Læsesikkerhed,

Dvs. mht. læsehastighed er 32 elever, 45 %, placeret i den langsomste læsehastighedsgruppe,
og mht. læsesikkerhed er 43 elever, 61% placeret i den højeste læsesikkerhedsgruppe.
Dette fører bl.a. til følgende konklusioner vedrørende læsesikkerhed:
"Tabellen over læsesikkerhed viser, at svagsynede elever læser med en meget lav fejlprocent.
Hos 77,5 af eleverne er fejlprocenten lavere end klassens gennemsnit.
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I gruppe V er der i en normalfordeling 6, 7 % af eleverne. I denne undersøgelse af svagsynede elever
er der 60,6 %"(s 21).
"Når 60,6 % af de svagsynede elever i undersøgelsen er placeret i gruppen, hvor percentilen for
læsesikkerhed er 80-100, må der være tale om en usædvanlig grad af sikkerhed." (s 26).
Nedenstående har jeg placeret alle eleverne i fem percenti/grupper ud fra en sammenlign{ng med
elever med middellæsehastighed på de enkelte klassetrin og begyndende med 1-20 %, osv.
Det giver en helt anden fordeling mht. læsesikkerhed:
(Desuden var seks af eleverne i forvejen indplaceret i en forkert percentilgruppe)
Percentilgruppe
Antal elever
Fordeling i% (afrundet)

1-20%
17
24%

21-40%
9
12,5%

41-60%
8
11,5%

61-80%
15
21%

81-100%
22
31%

I alt
71
100%

Læsesikkerhed
35
30
25
5ui 20 r-15 ,..----o..
10 r-5 r--

-e

jDFordeling i pct.

o
1-20%

41-60%

21-40%

61-80%

81-100%

Pareentilgruppe

Fordelingen af de 71 elever er lidt anderledes; men læsesikkerheden svarer i gennemsnit til
læsesikkerheden for normaltseende, hvor der ville være 20% i hver af de fem grupper.
Ser man på de 71 elevers fejlprocent, har:

20 elever: 0-1 % fejl.
32 elever:1,5-4% fejl.
19 elever: over 4 % fejl.

Sammenlignes de svagsynedes middeltal på 1,5..,4 %fejl med læsesikkerheden i den langsomste
hastighedsgruppe, placeres de blandt de bedste 70-100 % mht. læsesikkerhed.
Men sammenlignes med den midterste hastighedsgruppe placeres de svagsynede elever i
midtergruppen 30-70 % mht. læsesikkerhed.
Konklusionen må derfor være at:
- svagsynede folkeskoleelever har i gennemsnit samme læsesikkerhed som normaltseende
men en lavere læsehastighed.
Side 26 står: "Paradoksalt nok er den elev i materialet, der har den laveste synsstyrke
(højre øje 1/60, venstre øje 1/36), placeret i den hurtigste læsegruppe"
Det må være en fejl. Denne elev er elev 5-08 og tilhører den laveste hastighedsgruppe.

J
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Med hensyn tillæseafstand fordeler de 71 elever sig således (s 29):
27 elever har en læseafstand på 0-10 cm.
3 2 elever har en læseafstand på 11-20 cm.
12 elever har en læseafstand på 21-30 cm
Side 29 står endvidere: "Det er bemærkelsesværdigt, at 62,9% ( 17 elever) af de 27 elever
med en læseafstand under l O cm, findes i gruppen med færrest fejl"
Men- igen- hvis de sammenlignes med normaltseende elever med middellæsehastighed
vil de have samme læsesikkerhed som normaltseende.
De 12 elever med en læseafstand på 21-30 cm havde efter min vurdering- på nær en- diagnoser3,
hvor en del af centralsynet, og dermed tapperres primære funktionsområde, stadig er intakt.

Af rapportens side 32-37 fremgår det, at for svagsynede folkeskoleelever er læsehastigheden
stigende fra 3. -7. klasse, mens fejlprocenten også er stigende.
"Der er altså en tendens til, at de svagsynede elever i 6. og 7. klasse laver lidt flere fejllæsninger
end det er tilfældet i 3.-5. klasse." (s 35) Dette er ikke korrekt.
Den gennemsnitlige læsehastighed og fejlprocent på 3.- 7. klassetrin er på grundlag af de 71 elever:
Klasse
Læsehastighed
Fejlprocent

3. klasse
62 ord/min
3,7%

4. klasse
94 ord/min
2,7%

5. klasse
86 ord/min
4,1%

6. klasse
92 ord/min
3,6%

7. klasse.
96 ord/min
2,6%

Man skal være forsigtig med at generalisere ud fra tallene, fx indgår kun 7 elever på 4. klassetrin.
Men konklusionen må være: Svagsynede børns læsesikkerhed ændrer sig ikke fra 3. - 7. klasse.
Det grundige bilagsmateriale giver mulighed for en nærmere analyse af de elever, der primært har
øjendiagnoser, der indicerer at øjets tapfunktion, central- og skarpsynet, er nedsat.
Af de 71 elever var diagnosen ikke opgivet på de 17.
Af de resterende 54 som alle pr. definition har nedsat skarpsyn viljeg vurdere, at 15- måske flerei særlig grad har nedsat centralsyn4 og dermed reduktion aftapperres primære funktionsområde.
(En subjektiv vurdering der ikke er øjenklinisk dækning for, men gjort for at kunne sammenligne
med læseundersøgelser fra andre lande hvor svagsynede personer ofte deles i to grupper:
"With intact central field" og "With central field loss" bl.a. Legge 1985.)
Synsbrøkerne fordelte sig jævnt og læsesikkerheden adskilte sig ikke fra de andre elevers
læsesikkerhed. Mht. læsehastigheder var fordelingen i de fem percentil-grupper:
Percentil
Antal elever

0-19%

9

20-39%
2

40-59%
3

60-79%

o

80-100%
l

Læsehastighed for disse 15 elever med nedsat tapfunktion var i gennemsnit ca. 73 ord/min.
Læsehastighed for de øvrige 39 elever med kendt diagnose var i gennemsnit ca. 93 ord/min.
3

Nystagmus, strabismus, myopi, retinitis pigmentosa, esotropi-amblyopi, coloboma-choroid.,
synsnerveatrofi, Lebers opticus atrofi. Flere af eleverne have to diagnoser. 5 havde nystagmus.
4

Excessiv myopi (5}, retralental fibroplasi (4), tapeta degeneration (2}, macula degeneration (2),
acromatopsi (1), retinale forandringer (1).
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Ud af de 55 elever, hvor diagnoserne var opgivet, havde 7 elever en læsehastighed under 8 % percentilen, det vil sige en lav læsehastighed (selvom et par af disse elevers læsehastighed trods alt
var ca. 55 -60 ord/min).
Alle 7 elever tilhørte ovennævnte gruppe med nedsat tapfunktion.
Man skal derfor være opmærksom på, at elever med nedsat tapjunktion ofte har lav læsehastighed.

I et større svensk projekt om svagsynedes læsning har Myrberg og Backman (1993) lavet
en stor undersøgelse omfattende både børn og voksne. De konkluderer, at læsefærdigheden
er gradvis stigende med stigende synsbrøk fra 2/60 -6/18.
Mht. læsefærdighed i relation til synsfelt er læsefærdigheden lavest ved hemianopsier
og ved centrale synsfeltmangler og højest ved perifere synsfeltmangler.
I samme projekt har Kerstin Fellenius lavet flere undersøgelser om svagsynede børns læsning.
I projektet opereres med tre kategorier mht. læsehastighed for svagsynede:
Lav læsehastighed:
O - 30 ord/min
30-70 ord/min
Middellæsehastighed:
Høj læsehastighed:
over 70 ord/min (flydende læsning)
I en undersøgelse (Fellenius & Myrberg 1993) om 200 svagsynede elevers læsning fandtes
ca. 40 % med høj, ca. 40 % med middel og ca. 20 % med lav læsehastighed i to grupper
med og uden øjenmotoriske problemer.
Næsten dobbelt så mange drenge (45 %) sompiger (25 %) havde lav læseinteresse.
En anden undersøgelse (Fellenius 1994) viser højere læsehastighed ved en højtlæsningsprøve,
end ved en syv gange så lang stillelæsningsprøve.
Dette tilskrives kortere læseudholdenhed hos svagsynede.
I denne undersøgelse, som omfatter 20-25 svagsynede elever i grundskole og gymnasium,
fandtes ingen sammenhæng mellem synsbrøk og læsesikkerhed.
Blandt de hurtige læsere er der flere, der læser bøger i fritiden, og de har generelt en bedre
korttidshukommelse og et bedre ordforråd end de langsomme læsere.
Det konstateres, at en stor del af eleverne ikke har meget kendskab til deres egen øjensygdom.
" Det bor vara en forutsattning for habiliterende åtgårder att man vet vilken typ av synskada man
har och vad den :far for konsekvenser i olika situationer, i det hår fallet for låsning for att forstå
målet med synshabilitering och eventuelllåstråning ... Den kognitiva forskningen harvisat att
formågan att tånka och reflektera over egna rormågan (sk metakognition) styr inlårningen och
anvåndingen av niinnesstrategier" (s 51)
Fellenius (1994 s 55)hævder endvidere, at det er vigtigt, at der er en god kontakt til elevernes
forældre, så elevernes stimuleres sprogligt/bogligt hjemme og :far gode læsevaner.
Fellenius opridser hovedpunkter i helhedsarbejdet med svagsynede elevers læsning. (bilag 5)
Fellenius (1995) beskriver otte enkeltintegrerede synshandicappede elever, som deltog i individuelt
tilrettelagte læsetræningsforløb over ca. 7'2 år. Tre af eleverne var sort- og/eller CCTV -læsere.
De andre fem var punktlæsere, hvoraf to også læste CCTV.
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Forudsætningerne var:
Eleven skulle selv være med til at tage beslutningen om at deltage for bedre motivation.
Der skulle være nogen i barnets umiddelbare nærhed, som støtter/opmuntrer.
Hjemmet skulle være aktivt i projektet.
Læsepædagogen skulle have ansvaret for instruktion mm.
Læsetræningen skulle ske indenfor skoledagens ordinære program.
I programmet tog man både udgangspunkt i læsemotiv og interesser og niveau.
Der blev aftalt mål for perioden ("læsekontrakt")og ført læsedagbog.
Man arbejdede både med top-down strategier og hottom-up strategier (se bilag 1).
Der blev arbejdet både med afkodningsprocessen og med forståelsen efter individuel vægtning.
Eleverne skulle, efter individuelle aftaler, arbejde med læsning hjemme 15-30 minutter hver dag.
De tre svagsynede elever i projektet nåede i større eller mindre grad deres mål.
De blev alle tre, bl.a. i kraft af ny optik, mere uafhængige af CCTV -læsning og to af eleverne
foretrak at læse med briller ved slutningen af projektet. Endvidere havde de i forskellig grad øget
deres læseområder og indholdsforståelse. En læste mindre typer end ved projektets start.
Eleverne begyndte så småt at læse skønlitteratur eller hobbybøger i deres fritid.
Projektet viser, at optimal optik kan gøre elevens læsning mere fri og selvstændig,
og at en sådan længerevarende indsats kan forbedre svagsynede elevers læsning og læsevaner.
En undersøgelse, der sammenlignede en gruppe svagsynede 9-årige med normaltseende mht.
baggrund (Fellenius 1999) viste, at hos normaltseende havde bøger en større plads i hjemmet, og de
normaltseende så mere i bøger og hobbyblade end de svagsynede.
Lundberg (1996) og Layton (1998) har vist, at for henholdsvis normaltseende og svagsynede har
gentagen læsning en god effekt på læsehastigheden, uden at det går ud over læsesikkerheden og
fejlprocenten.
Børn med periventriculær leucomalaci.

Lena Jacobsen (1998) har sammen med Ulla Ek (1998) beskrevet specielle synsog visu-perceptuelle problemer hos en gruppe på l Opræmature børn uden ROP-problemer
(retinopathy of prematurity).
De l Obørn udgør 15 % af alle synshandicappede børn født i Varmland 1988-95.
Børnene, der alle er født mellem 24 og 36 svangerskabsuge har diagnosen PVL (periventriculær
leucomalaci), dvs. at den hvide hjemesubstans, nervebanerne omkring hjemens hulrum er
beskadiget ved blødninger eller (væske)tryk. Da synsnervernes udstrålinger omkranser disse
hulrum, betyder det, at synsnerveimpulserne ikke kan forarbejdes og videresendes så hurtigt.
Det giver associerede synsproblemer som crowding, nystagmus og nedre synsfeltudfald.
Øverste del af synsfeltet er som regel ikke berørt, da disse synsnerver går i en bue længere væk
fra ventriklerne.
En del er også nærsynede, og mange har øjenmotoriske problemer, fx i form af, at de bevæger
hovedet og ikke øjnene, når de læser.
Børnene kan have figur/grund-problemer, problemer ved tv-kiggeri, falde over kantste~
have svært ved puslespil og senere med læsning.
Over halvdelen af disse børn har også andre handicap, bl.a. CP (cerebral parese).
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En WISC-test på børn med PVL uden CP viser ofte en profil, hvor performance-delen ligger
under 100, mens verbal-delen er over 100.
Interessant nok var forholdet mellem WISC-verbal og WISC-performance omvendt ved den omtalte
Hjørring-undersøgelse af 18 svagsynede børn (se s 11).
Nogle karakteriserer PVL som en mild form for CVI -problemer (cerebral visual impairment).
Der er således muligvis ikke de samme pædagogiske overvejelser og tiltag, der kræves ved oculært
synshandicappede børn og børn med PVL-prob1emer.
Fellenius (1999) har beskrevet en speciel pædagogisk indsats overfor fire elever med PVL fra 5-7·
års alderen og to år frem.

Nyere tiltag vedrørende læsning og svagsynede.
I Danmark har læsepædagogen Jytte Jordal god erfaring med brug af computer i læseindlæringen.
Bl.aud fra Lurlas opfattelse af hjernens funktion som samarbejdende organ mellem de forskellige
zoner, Vygotskys principper om zonen for nærmeste udvikling og Steen Larsens tanker om cerebral
integration i læseprocessen.
Jytte Jordal har god erfaring med denne metode til elever med visu-perceptuelle problemer,
hvor computeren er forsynet med syntetisk eller digital tale, så eleven enten ved aktivering af
bogstaver/ord kan høre dem læst op, eller via mikrofon kan træne sin egen udtale og bedre forbinde
det ortografiske, fonetiske og artikulatoriske udtryk.
Der er ingen tvivl om, at for mange synshandicappede vil deres gode auditive opmærksomhed
og skelneevne kunne bruges i læseindlæringen og træningen i højere grad, end tilfældet er.
I Norge har syns- og IæsepædagogenEgil Hundstad (1993) udviklet et Edb-program
"Magnimaster'' til træningen af de mest forekommende (højfrekvente) ord i det norske sprog.
Et antal på ca. 2-300 højfrekvente ord vil tilsammen optræde ca. svarende til hvert andet ord
i en gennemsnitlig norsk tekst, dvs. udgøre ca. 50% af bogens tekst.
Disse højfrekvente ord er i programmet opdelt i lydrette og ikke-lydrette ord på 2, 3 osv. bogstaver.
De kan så eksponeres frem på en dataskærm i individuelt tilpassede træningstider, størrelser etc.
Der er gode erfaringer med programmet i Norge~ og "Magnimaster" kommer til sommer i en
Windows-version på ti forskellige sprog, bl.a. dansk.
En anden norsk syns- og læsepædagog, Edith Lundsgaard (1996) har tilsvarende arbejdet med
hyppigt forekommende orddele, morfemer eller stavelser, eksempelvis: - erne, -ende, - else,tion, - ing, - ning, - ring etc.
Via træningsserier med ens orddele, sker der en overindlæring af det visuelle udtryk.
Senere kan eleven så hurtigere læse ord, der består af flere kendte orddele fX byg-ning-erne.
I Danmark er der i det seneste år udarbejdet et læseprogram til computer for personer med nedsat
centralsyn. Programmet hedder "Macula" og består af et fixpunkt i centrum og et læsefelt med en
rulletekst, hvor man kan lægge tekster ind.
Fixpunktet kan varieres mht. placering på skærmen, størrelse, form og farve.
Rulletekstvinduet tilsvarende, og tekstens størrelse, farve, typografi og rullehastighed kan ligeledes
varieres.
Et nyt program, som mange personer med centrale synsfeltsdefekter måske kan have glæde af
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Sammenfatning, overvejelser og handleforslag.

Hovedindtrykket efter arbejdet med denne opgave, er:
- dels at svagsynede børn i gennemsnit læser med samme sikkerhed, men med langsommere
hastighed end normaltseende.
- dels at et godt fundament for svagsynede børns læsning opbygges gennem et godt samarbejde
mellem forældre, øjenlæge, optiker, synskonsulent, pædagog og lærer.
Dette giver mulighed for at udvikle barnets perceptuelle beredskab, udnytte den synsrest der er
og være bevidst om brug af andre sanser. God læsning opbygges fra førskolealderen.
Dvs. at barnet allerede tidligt skal stimuleres auditivt og sprogligt. Barnet skal have erfaringer med
bogstaver og sproglyde, og barnet skal have oplevelser, der svarer til de emner, der hyppigt
beskrives i de første læseindlæringsmaterialer, dvs. opbygge det konceptuelle grundlag.
Det er vigtigt, at barnet har den optimale optik til nær og fjern og evt. computer- /CCTV-brille eller
måske medicinske filterglas og mulighed for forskellige læsemedier.
Generelt bør diagnose og synsfelt være (er)kendt afbarnet og omgivende personer.
Brug afbåndoptager, computer med syntetisk/digital tale, evt. CCTV kan benyttes, og barnet skal
i samvær med andre børn udvikle et positivt forhold til og bevidsthed om sproget via sproglege,
rim og remser, små scripts, fortællinger m.m., så barnet lærer den sproglige syntaks.
Barnet skal have positive oplevelser med bogstaver og ords lyd og form.
Udnyttelse af sprogets syntaks og tekstens kontekst ser ud til at være central for svagsynede børns
læsning, både når der er tale om nedsat tap- eller stav:fi.:nlktion og ved diagnosen PVL.
Mht. typografi er det væsentligt, at skriftgraden er stor nok under læseindlæringen.
Noget tyder på, at skriftgraden skal være mindst 2 x den mindste størrelse, barnet kan se
i en given læseafstand- større for skolebegyndere - for en god læsekomfort
Skriftsnittet er nok ikke afgørende, men måske har børn med nedsat tap-funktion lettere ved
at aflæse et lodret orienteret skriftsnit af grotesk-typen eller en mellemting.
Linjeafstanden bør være lidt større end bogstavernes x-højde ved mindre skriftgrader.
Børn med uklare medier i øjet (og alle der behøver skriftsnit over pkt. 30) bør nok præsenteres for
tekst i negativ, hvid/sort, hvor det er muligt og bør ikke præsenteres for tekst på helt hvidt papir.
Forhold omkring fiksationer og saccader samt nervebaner fra tap- og stavceller giver anledning til
overvejelser om børn med godt centralsyn og indskrænket synsfelt måske i højere grad kan benytte
forbogstaver og -stavelser som grundlag for saccader og "gættelæsning".
Samt overvejelser om belysning og evt. brug af medicinske filterglas
Børn med nedsat tapfunktion bør måske især benytte ordbillede og kontekst i deres læsestrategi.
Træning med rulletekst, bånd+ bog, "magnimaster", gentagen læsning o.lign. vil formentlig øge
læsefærdigheden samt bevidstheden og opmærksomheden om egen læsning: Metakognition.
Der findes ingen lette eller entydige veje for udvikling af en god, sikker og hurtig læsning hos
svagsynede børn. Jeg håber, at denne lille opgave kan anskueliggøre nogle problemstillinger, pege
på nogle synsvinkler og give grundlag for nye overvejelser.
Jeg har beskrevet gennemsnit, men de individuelle forskelle er større end lighederne.
Det vigtigste er at tage udgangspunkt i elevens forudsætninger i bred forstand og fremfor alt:
Være åben og fleksibel.
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"Top down":

(For )forståelse

-Vad handlar texten om? Forstår jag
vad forfattaren avser att saga? Vad
och bur mycket vet jag tidigare om
detta? Tid, rum, huvudpersoner?
Vilken ar lasuppgiften?

Begrepp

-Vilka begrepp a.rcentrala i texten?

(Uppmarksamhetsstyrande)
schemata

-Vilket lasmål har jag? Vilken
typ av textror det sig om? Vad lir
nytt for mig i texten?

Strategier

-V ad ar viktigt/mindre viktigt i
texten ?Vilket/vilka Hismonster
medfor lasmål och texttyp? H ur
kan lasningen planeras med hansyn
tagen tillmin sjalvupplevda Hi.sformåga, lasmålet, texttypen och
textens laslighet? Stammer min
forståelse av texten med min
Hisforv antan?

Avkodning

-År jag bekant med teckensystemet
och det språkliga regelsys ternet?
v ad lir betydelsebarandei sinnesintrycken?
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"Bottom up":
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Sinnesintry ck
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-Hur tydligt och stabilt kan jag urskilja tecknen? Vad ar signal och
vad ar brus i sinnesintrycket? Hur
många tecken kan j ag sakert uppfatta
samtidigt?
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Figur l. lnteragerande delprocesser i liisning. Kommentarer och exempel ianslutning
till de olika processnivåerna anger beslut (automatiserade eller viljestyrd4 och
overvagda) liisarenfattar på respektive nivå.

l

!

l
;

i'

fra: Myrberg & Backmann 1993 s 14.

'·

24
Bilag 2

Optk
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Prinm:y
visua:l cqrte:x

Pigure l. The visual pathway, from eyes to primary visual cortex, seen from below. Artwork b~
Carol Donner from David H. Hubel "Eye, brain and vision". Scientific American Library
Reproduced with permission.

fra: Jacobsen 1998 s 5.
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•

fra: Jensen 1984 s 4 og 5.

26
Bilag 4

'l
l1

; !l
l

Tabel4.
Fordeling af 71 svagsynede elever efter læsehastighed og læsesikkerhed i T-prøverne.

J.

l

Læsehastighed

i

Percent

:~

l

l

~

l
i

Fyns amt
Kurs. Refs.
Sønderj.
Total

0-19

20-39

40-59

60-79

'6

7

4

3

17

6

8

3

9

2

2

32

15

14

6

45,1%

21,1%

19,7%

·8,5%

80-100

Total
20

3

37

l

14

:4

71

5,6%

Læsesikkerhed
0-19

20-39

40-59

60-79

80-100

Total

Fyns amt

l

l

3

2

13

20

Kurs. Refs.

2

l

5

4

25

37

2

l

6

5

14

3

4

9

12

43

. 71

4,2%

5,6%

16,9%

60,6%

Percent

Sønderj.
!

i.

Total.

12,7%

l
! l

fra: Kristiansen 1989 s 22.
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Slutsatser
Bilden av de synskadade elevernas H:isning har klarnat med hjalp av denna
undersokning. Vikten av att i habiliteringsarbetet arbeta med utgångspunkt
från en helbetssyn på eleven har blivit an tydligare. Denna kan endast
erhållas genom att olikaparter med skilda kampetenser runt eleven samar~ .
betar och att eleven sjal v ar delaktig och kanner att han/hon kan påverka
sin egen utveckling. Det kraver, tydligru·e uttryckt, ett ntirmare samru·bete
mellan syn central, konsulent, sko la och hem tin vad som i dag sker. For att
synskadan inte också ska mynna ut i ett lashandikapp måste ins'atserna
koneentreras på att
• idyntifiera de osala·a och svaga Hisarna genom systematisk provning av
elevens ltisning med varierande texter, lasuppgifter och hjalproedel
• kartlagga Hi.sproblematiken både på sensorisk och Iasprocessnivå
• sal:ntala for att gora eleven medveten om problemets orsak, storlek och art
• tillsammans med eleven formulera mål for att utveckla låsformågan med
sikte på framtiden och en bredru·e laskompetens
• utforma ett individuellt Hisprogram i samråd med e1ev, hem och skola
som kontinuerligt utvarderas och utformas på nytt i takt med elevens
utveckling
• klargora ro11~ och ansvarsfordelningru· tydligt i habiliteringsarbetet
• låta flexibilitet råda.
Lyckas vi tillsammans med den synskadade eleven i detta ru·bete, finns det
·s tora fo1utsattningar att nå det mål som skollagen foresla·iver:
.

.

"Dtbildningen skal1 ge eleverna kunskaper och fårdigbeter samt i samarbete med hemmen, friimja deras hrumoniska utveckling till ansvarskan~ .
nande manniskor oeh samhallsmedlemmar. 11
(S kollagen l kap. §2)

fra: Fellenius 1994 s 55.
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