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Indledning 
Børn med nedsat synsfunktion undervises i langt overvejende grad i den danske fol-

keskole, hvad enten det er i folkeskolens almindelige klasser eller i specialpædagogi-

ske tilbud. Danmark har et register over børn (0 - 18 år) med nedsat synsfunktion 

(Synsregisteret)1 og antallet var 1849 børn i 2004. Af årsrapporteringerne fra registe-

ret fremgår det, at lidt mere end halvdelen af de registrerede børn har flere og sam-

mensatte funktionsnedsættelser, mens resten alene har nedsat synsfunktion. Den før-

ste gruppe børn undervises alt overvejende i specialpædagogiske tilbud herunder en 

lille gruppe på den interne skole på Synscenter Refsnæs.2  Den anden gruppe, som 

alene har nedsat synsfunktion, undervises i folkeskolens almindelige klasser. Graden 

af den nedsatte synsfunktion varierer meget lige fra børn med moderate synsnedsæt-

telse til børn, som er funktionelt blinde. Denne sidstnævnte gruppe er afhængige af 

punktskrift som læsemedie i folkeskolen og udgør aktuelt 47 elever på landsplan.3  

 

Mange af disse børn med nedsat synsfunktion har brug for forskellige former for støtte 

i undervisningen, det være sig i form af hjælpemidler, særlige undervisningsmaterialer 

eller hjælp fra en støttelærer. I mit daglige arbejde som synskonsulent i et amt, er det 

bl.a. min opgave at vejlede og rådgive om brug af disse støtteforanstaltninger4. Fokus 

for nærværende afhandling ligger på støttelærer funktionen, som efter min erfaring 

kan være ganske vanskelig at håndtere rigtigt. Dette rapporteres også i litteraturen 

(Christensen, Heilbrunn, Nilesen & Rees 2002, Gaarsmand 2004, Åvall-Severinsen 

1997, Bredahl 1997) og kan aflæses i flere forhold: 

 

 Støttefunktionen beskrives i en række sammenhænge af de, der modtager hjæl-

pen, som problematisk. Der kan være flere forhold, der gør sig gældende: at ele-

ven oplever at få overdreven hjælp, der pacificerer i stedet for at aktivere (Chisten-

sen et al. 2002, s.96), eller det modsatte kan være tilfældet: at eleven ikke får den 

rette hjælp på rette tidspunkt (ibid. 2002, s. 84) eller at støtten bidrager til en falsk 

oplevelse af sin egen kunnen (Bredahl, 1997).  

 Når der opleves brist i kontinuiteten, som er en vigtig faktor i skabelsen af støttelæ-

rerens erfaringer både på det faglige plan og på det personlige, går både værdifuld 

tid og viden tabt (Lindstrøm, 1989). 

 Organiseringen af støtten er afgørende for, om der skabes isolerede støttelærer-

elev miljøer, eller om der skabes inkluderende systemer, hvor eleven ikke føler sig 

                                                      
1 BEK nr. 64 af 29/01/1998: alle børn mellem 0 og 18 år, der registreres at have nedsat synsfunktion svarende til en synsbrøk på 6/18 
eller derunder samt en nærmere defineret indskrænkning af synsfeltet, skal anmeldes til dette register. 
2 Refsnæsskolen oprettedes i 1898 som særskole for blinde og svagsynede børn. I dag er den delt i 3 selvstændige enheder, hvoraf 
Synscenter Refsnæs Rådgivning tilbyder kurser til personale, elever og forældre, samt forsyner elever med særlige undervisningsmate-
rialer. 
3 Oplysningen stammer fra Synscenter Refsnæs, som producerer de punktskriftsmaterialer, som blinde børn anvender i folkeskolen. 
4 Undervisning af elever med synshandicap. Temahæfte nr. 11. Undervisningsministeriet. 1995 
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udskilt (Malini et.al. 2005). Det er derfor afgørende, hvilken strategi skolen anlæg-

ger i forhold til at etablere støttefunktionen. 

 De ressourcer, der anvendes til specialpædagogiske foranstaltninger til disse børn 

evalueres en gang om året ved de foranstaltningsmøder, som afholdes i forbindel-

se med amternes møder med de respektive kommuner. Det er imidlertid min erfa-

ring, at de krav der stilles til, hvorledes støtteressourcerne anvendes, er ganske 

diffuse. Det er i høj grad overladt til skolernes ledelse at afgøre, hvordan problemet 

med at skaffe støttelærer løses og det er op til klassens lærerteam, at organisere 

støtten i klassen. Synskonsulenterne giver råd og vejledning herom, men har i øv-

rigt ingen beføjelser. 

 

Når elever med nedsat synsfunktion får tildelt støtte i undervisningen, sker det gerne 

ud fra flere og forskellige begrundelser, som det senere vil fremgår af spørgeskema-

undersøgelsen blandt synskonsulenterne. De oftest forekommende skal nævnes: 

Kompensation for blindheden, praktisk hjælp, elevens selvstændiggørelse, støtte i so-

cialiseringsprocessen, opfølgning og forberedelse til klasseundervisningen, strukture-

ring af skolegangen. 

Derudover er det min erfaring, at der også eksisterer mere uudtalte og over-

ordnede begrundelser, som at klasselæreren ikke har ekstra tid til at kontrollere, at 

den blinde elev følger med i undervisningen, eller skal have tingene præsenteret på 

en særlig måde, hvorfor der søges støtte til, sådan set at sikre de andre elever den tid, 

der oprindelig var dem tiltænkt. Arbejdet med at undervise en klasse, hvori der er en 

blind elev, kan forekomme nogle lærere uoverskueligt, og de kan føle en vis ængste-

lighed for, om de overhovedet kan løfte opgaven. På den baggrund kan der også øn-

skes ekstra hjælp i klassen. 

 

Disse begrundelser tager i overvejende grad afsæt i den måde voksne omkring den 

blinde elev oplever behovet for støtte. De nævnte begrundelser har også ofte afsæt i 

et individorienteret handicapperspektiv, hvor de problemer eleven møder i skolen, op-

fattes som værende elevens og ikke skolens manglende evne til at tilrettelægge un-

dervisningen, så disse problemer ikke opstår (jf. Tössebro 2004). 

Selv om synskonsulenter, forældre eller lærere mener, at den støtte, der gi-

ves eleven, er til dennes bedste, så er det ikke dermed givet, at eleven oplever det på 

samme måde. Jeg har derfor fundet det vigtigt at drage elevernes perspektiv ind i un-

dersøgelsen af støttefunktionen.  

Tuttle (1984) peger på at "speciel education workers have given far too little 

recognition and attention to the critical role that self-esteem plays in habilitation or re-

habilitation process" (s. 27). Endvidere understreger Tuttle, at man som professionel i 

forhold til blinde børn, er en uomgængelig og vigtig deltager i skabelsen af disse børns 
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selvværd. En undersøgelse af en blind elevs vellykkede skoleforløb viste, at blandt de 

forhold, der havde størst betydning for elevens oplevelse af skoleforløbet som vellyk-

ket, var måden at organisere støttelærerfunktionen på (Malini, Nørgaard & Tetler 

2005). Klassens team af lærere havde gjort meget ud af anvende støtten integreret i 

undervisningen og undgå den form for støtte, som alene er dedikeret til den blinde 

elev. Undersøgelsen viste et inkluderende skoleforløb, hvor også elevens selvværd 

blev styrket gennem skoleforløbet. 

 

Blandt de mange spørgsmål, som anvendelsen af støttefunktionen rejser, er blandt 

andre: Hvad er elevernes oplevelse af støttefunktionen? Kan elevperspektivet i be-

slutningsprocessen om støtteforholdene inddrages? Hvordan kan den støtte eleven 

får kvalificeres? Hvilke krav bør der stilles til ordningen af den nødvendige støtte? Kan 

en velintegrerede støtte blive så usynlig for den blinde elev, at han vil opleve at mang-

le den, hvis han fortsætter i et skoleforløb uden støtte? 

 

 

Problemformulering 
Ud fra ovenstående problematisering af støttefunktionen til blinde børn i folkeskolen 

og i perspektiv af inkluderende undervisning undersøger denne afhandling støttefunk-

tionen nærmere ud fra spørgsmålet:  

 

Hvordan kan støttefunktionen til blinde og stærkt svagsynede børn i folkeskolen tilret-

telægges, så den understøtter inkluderende undervisning? 

 

Støttefunktionen udgør i denne sammenhæng de personer, der er ansat til at udøve 

en støttefunktion overfor elever med nedsat synsfunktion. Hvorvidt de anvendes rigtigt 

vurderes i såvel et elevperspektiv, som i et voksent, fagligt perspektiv. Alle vinkler vil i 

forskelligt omfang blive inddraget i undersøgelsen. 

 

Afgrænsning. 

Støtte til en blind elev i folkeskolen drejer sig almindeligvis om flere områder bl.a. 

hjælpemidler, undervisningsmaterialer og ekstra timer til støtte. Denne afhandling 

handler alene om forholdene omkring anvendelse af ekstra timer – om støttelærerfor-

holdet. I undersøgelsen indgår alene blinde elever fra folkeskolens almindelige klas-

ser, men jeg mener, at problematikkerne, der afdækkes, vil være gældende for andre 

elever med nedsatte funktionsevner, som har brug for støtte i klassen. Afhandlingens 

konklusioner skulle derfor kunne ses i et bredere perspektiv end det, der alene gælder 

støtte til blinde og svagsynede elever. 

 



 7

Når det drejer sig om elever med nedsat synsfunktion i specialpædagogiske miljøer 

(specialskoler, centerklasser, specialklasser m.m.), er der ofte indregnet ekstra res-

sourcer i normeringerne til den daglige undervisning, så støttelærerproblematikken er 

en anden end i folkeskolens almindelige klasser, hvor der søges særskilt støtte til en 

enkelt elev i klassen. Imidlertid viser et svensk studie (Jacobsson, 2002), at også ele-

ver i disse, mere ressourceomfattende miljøer, kan mangle den rigtige støtte, angive-

ligt fordi der, på grund af funktionsnedsættelsernes kompleksitet, mangler fokus på 

eksempelvis synsnedsættelsen. Det ligger dog uden for denne afhandlings rammer, at 

inddrage denne gruppe elever og beskrive dette forhold nærmere.  

 

Afhandlingens opbygning.  

Det første hovedafsnit udgør afhandlingens teoretiske del. Her redegøres for betyd-

ningen af handicapopfattelser og de teorier afhandlingen har afsæt i, herunder sam-

menhæng mellem læring og støttefunktion med udgangspunkt i nogle af Vygotskys 

teorier. Afsnittet afsluttes med en oversigt over andre undersøgelser af genstandsfel-

tet. Det andet hovedafsnit udgør afhandlingens empiriske del. Der indledes med en 

metodegennemgang og derefter en redegørelse for den indsamlede empiri. Den be-

står af en spørgeskemaundersøgelse blandt landets synskonsulenter om vilkår for og 

omfang af støtte til blinde lever i folkeskolen. Endvidere består den af to kvalitative in-

terviews med fire unge mennesker, der på grund af blindhed / stærkt svagsynethed 

har modtaget støtte i betydeligt omfang i deres folkeskoleforløb. Interviewene, der dels 

er et single-interview og dels et gruppeinterview, tager sigte på at belyse elevperspek-

tiver på støttefunktionens mange sider. Analyserne og tolkningerne af disse interviews 

diskuteres i forhold til de inddragede teorier. I afhandlingens tredje og sidste hovedaf-

snit  følger afhandlingens diskussion og konklusioner, hvori der peges på nogle hand-

lingsperspektiver.  

 

 

Handicapforståelser  
Mindst to forhold er på spil, når der tales om undervisning af blinde børn: handicapfor-

ståelse og læringsteori. I dette afsnit analyseres handicapperspektiver nærmere, og i 

det efterfølgende afsnit redegøres der for en læringsteoretisk tilgang. De to afsnit skal 

opfattes som teoretisk bagtæppe for afhandlingens empiriske del og dens konklusio-

ner.  Aktuelt er der grundlæggende to hovedstrømninger i handicapforståelsen: Et der 

ser handicap som individbundet og et andet, der ser handicap som et socialt og relati-

onelt fænomen. I det følgende vil jeg se nærmere på de perspektiver, der ligger i disse 

strømninger. 
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Et individorienteret perspektiv 

Det første perspektiv har sit udspring i en medicinsk / psykologisk diagnosticering af 

funktionsnedsættelsen eller afvigelsen. Det herskende syn på handicap i den psyko-

medicinske opfattelse tager udgangspunkt i patalogien, hvor normalitet defineres som 

fravær af sygdom (Persson 2001). I et individorienteret handicapperspektiv er det indi-

videt, der er handicappet og således selv er bærer af de problemer, der måtte opstå 

som følge heraf. Solvang (1999) peger på, at diagnosers betydning på de sociale og 

pædagogiske områder kan ses både som fordele og ulemper.   

 

Fordele: 

 Humanisering frem for afvigelse (eks.: barnet er ikke uintelligent, men har en bio-

logisk defekt). 

 Moralsk ansvarsbefrielse (eks.: problemet er ikke dårlig opdragelse, men en diag-

nosticeret MBD). 

 Mulighed for øgede rettigheder til ekstra personressourcer og hjælpemidler. 

Ulemper: 

 Der udøves social kontrol med medicinske argumenter (eks.: læreren / psykologen 

beslutter specielt tilbud / behandling). 

 Afhængighed af ekspertviden (eks.: eksperterne ved bedre end forældrene, og 

forskellige eksperter kan mene forskelligt). 

 sociale fortolkninger overskygges af medicinske (eks.: problemet skyldes barnets 

diagnosticerede "fejl" og ikke skolens manglende evne til at skabe de rigtige ram-

mer for undervisningen) 

 

Et svensk studie af diagnosers betydning for det pædagogiske arbejde i skolen viser 

imidlertid, at diagnoser ikke på nogen afgørende måde har betydning for selve tilrette-

læggelsen af det pædagogiske arbejde (Jacobsson 2002). 

 

Et socialt perspektiv 

Et andet perspektiv gælder opfattelsen af, at handicappet opstår i mødet mellem 

mennesket med nedsat funktionsevne og så den givne, konkrete situation. Det kan 

eksempelvis være i mødet med et andet menneskes holdninger, en organisations be-

grænsninger eller en fysisk barriere. I et socialt perspektiv opstår handicappet, fordi 

miljøet forhindrer personer med nedsat funktionsevne i at udfolde sine muligheder og 

potentialer. Handicap opstår med andre ord, når en person med nedsat funktionsevne 

møder barrierer, der reducerer tilgængeligheden og/eller naturlige udviklings- og ud-

foldelsesmuligheder.  
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I en principerklæring fra Det centrale Handicapråd5 defineres det ganske kortfattet:  

 

Funktionsnedsættelse + barriere = handicap. 

 

I det sociale perspektiv ses således en opfattelse af, at handicap er en social kon-

struktion, som opstår i mødet mellem mennesket med nedsat funktionsevne og det 

omgivende samfund (Bogdan & Taylor 1992, Söder 2000). Denne opfattelse har fået 

internationalt udtryk gennem FN's standardregler om lige muligheder for handicappe-

de. Et andet aspekt af det sociale handicapperspektiv er udtrykt i et citat af Helen Kel-

ler, som var blind og døv: "Not blindness but the attitude of the seeing to the blind is 

the hardest burden to bear." (Åvall-Severinsen 1997, s.10)  

 

Det sociale perspektiv er optaget af inkluderende processer og af spørgsmål som: 

Hvordan forhindres det, at personer med nedsatte funktionsevner, f.eks. blinde og 

svagsynede børn, bliver ekskluderet af fællesskabet, og hvordan tilrettelægges under-

visningen, fritidstilbud, sociale fællesskaber så også blinde og svagsynede børn kan 

deltage?  

 

Udgangspunktet for handicapopfattelsen er afgørende for, hvorledes man tænker sig 

interventionen overfor eleverne med særlige behov. Det individorienterede perspektiv 

vil således have fokus på individet og koncentrere sig om, hvordan det kan hjælpes el-

ler kompenseres, så det kan tilpasse sig de givne forhold bedst muligt. Det sociale 

perspektiv har fokus på sociale strukturer og menneskers konstruktioner af hinanden  

og forsøger at målrette handlinger mod det relationelle felt. Det vil således kræve æn-

dringer i miljøet og i medmenneskers holdninger og forståelser, så de er i stand til at 

omfatte mennesker med nedsat funktionsevne. Undervisningen og organisationen 

skal tilpasses, så det enkelte barns behov imødekommes.  

 

Et antropologisk perspektiv 

Flere forskere peger imidlertid på, at polariseringen mellem de to nævnte perspektiver 

er ufrugtbar og efterlyser perspektiver, som er sammenfattende og karakteriserede 

ved at være ikke-reduktionistiske og relationelle i deres udgangspunkter. (Skidmore 

1996, Shakespeare 2004, Thomas 2004, Gustavsson 2004). Et sådant sammenfat-

tende, antropologisk perspektiv anlægger Tetler (2000b), idet hun forener det individ / 

medicinsk orienterede perspektiv og det sociale perspektiv i et interaktivt og hand-

lingsrettet perspektiv.  

Indsatsen er rettet mod dels at hjælpe barnet med at tilpasse sig en situation 

eller institution bedst muligt og dels arbejde på at indrette sociale sammenhænge 
                                                      
5 Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. Det Centrale Handicapråd. København. 2005 
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rummeligt, så barnet med funktionsnedsættelser har mulighed for ligeværdigt samvær 

og læring på egne forudsætninger. 

 

Blinde børn og handicapperspektiver 

Blindhed er et tydeligt og historisk set gammelkendt handicap og har i vid udstrækning 

trukket på de føromtalte fordele, som Solvang (1999) beskriver som én side af det in-

dividorienterede handicapperspektiv. Imidlertid har der ikke i samme omfang været fo-

kus på dette perspektivs ulemper. 

 

I synsfaglige kredse er der en stigende erkendelse af, at den individorienterede syns-

vinkel ikke alene er utilstrækkelig, men også har indbygget risiko for at modarbejde 

grundlaget for en social integration og inkluderende undervisning. Denne risiko beror 

på den interventionspraksis, der følger af det individorienterede handicapperspektiv. 

Som eksempel kan nævnes risikoen for, at støttelæreren til den blinde elev bliver de-

dikeret til opgaver for og med det blinde barn på en sådan måde, at hun6 kommer til at 

stå i vejen for elevens udvikling af relationer til sine seende kammerater. 

  

Det medicinske fagfelt er traditionelt stærkt repræsenteret i synsområdet. Synskon-

sulenten, som er pædagogisk vejleder, har tæt samarbejde med både øjenlæger og 

optikere og forventes at kende de hyppigst forekommende øjensygdomme og deres 

indvirkning på synsopfattelsen.  

Jeg mener, at det er nødvendigt at inddrage viden fra det medicinske felt i det pæda-

gogiske arbejde med børn med funktionsnedsættelse. Ikke mindst for gruppen af 

svagsynede børn er det vigtigt at kende barnets synsmæssige forudsætninger for at 

kunne tilrettelægge undervisningen bedst muligt. Mit udgangspunkt er derfor et antro-

pologisk handicapperspektiv, hvor det medicinsk orienterede perspektiv bør inddrages 

sammen med det relationelle perspektiv. Men netop fordi feltet traditionelt har været 

rodfæstet i et medicinsk / individorienterede handicapperspektiv, er det vigtigt at sikre 

det sociale perspektiv særlig opmærksomhed.    

 

 

Læring i støttekrævende undervisning 
Med fokus på støttefunktionen, dens roller, vilkår og indvirkning på læring for de ele-

ver, hvis undervisning den understøtter, er det derfor naturligt at se nærmere på læ-

ringsbegrebet. Det sker her i en mere snæver synsvinkel, nemlig med udgangspunkt i 

Vygotskys begreb: Zonen for nærmeste udvikling (Vygotsky 1957). Begrundelsen her-
                                                      
6 Støttelæreren omtales her og fremover i afhandlingen som en kvinde, men kan lige så vel være en mand. Det sker blandt andet med 
baggrund i, at folkeskolens lærere i overvejende grad er kvinder. 
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for er, at Vygotskys begreb om den nærmeste udviklingszone har karakteristika, der 

knytter an til det forhold, der eksisterer mellem den blinde elev og støttelæreren. I det 

følgende afsnit vil teorien om nærmeste udviklingszone og Vygotskys teorier om det 

sociokulturelles betydning for børn med funktionsnedsættelser blive beskrevet, samt 

analyseret i forhold til nyere teorier, der har afsæt i Vygotskys teori. Senere i afhand-

lingen vil resultaterne fra analyserne af dataindsamlingen blive holdt op imod det teo-

retiske afsæt, som beskrives i det følgende.  

 

Zonen for nærmeste udvikling 

Vygotskys teorier er en del af den russiske kulturhistoriske skole, hvis opfattelse af 

psykologiske fænomener blandt andet er, at de skal forstås i et historisk og kontekstu-

elt perspektiv ud fra et samspil med den kultur, de er indlejrede i. Dette samspil er ka-

rakteriseret ved begrebet "virksomhed", hvori kan indgå alle typer af artefakter, men 

især for Vygotskys vedkommende fremtræder sproget som det primære redskab. 

Gennem denne virksomhed tilegner individet sig den kultur, det indgår i og bidrager 

omvendt til udviklingen af denne. Virksomhederne betegnes primært som leg, læring 

og arbejde, hvor interessen i denne sammenhæng retter sig mod læringsbegrebet 

(Rasmussen 2004). 

 

Den traditionelle pædagogiks tilrettelæggelse af undervisningen baserer sig i overve-

jende grad på barnets udviklingsniveau, som typisk kan fremgå af test og prøver. Ni-

veauet udtrykkes så som den alder, der svarer til de opgaver barnet kan klare alene 

(Hansen 1990). Vygotsky (1974) peger på, at man i stedet for bør interessere sig for, 

hvad barnet er på vej til at kunne klare, for i dette felt ligger mulighederne for udvikling. 

Barnets udviklingstilstand viser sig i situationer, hvor det, sammen med en voksen el-

ler et større barn, er i stand til at løse opgaver, som det ikke ville kunne på egen hånd. 

På et tidspunkt når barnet en grænse for hvad det kan klare, selv med støtte fra en 

voksen. Zonen mellem barnets aktuelle udviklingsniveau og denne grænse er barnets 

nærmeste udviklingszone, i det følgende betegnet som ZfnU. Det er i denne zone læ-

reren skal lade sin undervisning tage afsæt. En undervisning som, ifølge Vygotsky 

(ibid.), er målrettet og sigter på at barnet hæver sig til et højere mentalt / intellektuelt 

niveau. Det er vigtigt i denne sammenhæng at pointere, at støtten, der gives, ligger i 

spidsen af barnets mestringsniveau (Hermansen 1997). Vygotsky (1974) formulerer 

det på denne måde: "Pædagogikken må orientere sig mod morgendagen i barnets 

udvikling og vende sig bort fra gårsdagen." (s. 290). 

 

Når en støttelærer hjælper en blind elev med at overkomme vanskeligheder, som for-

hindrer eleven i at tilegne sig viden eller færdigheder, mener jeg at støttelæreren ope-

rerer i ZfnU sammen med eleven. Lindén (1997) arbejder med stilladsteori, baseret på 
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Jerome Bruners teori om scaffolding, der henviser til, at man bygger et stillads som 

støtte for det arbejde, der pågår – i pædagogisk sammenhæng overført til børns virk-

somhed. Stilladsteori har nært slægtskab med Vygotskys begreb om zonen for nær-

meste udvikling. Lindén peger på at stilladset skal fungere som kontekst for det mål, 

som barnet har for virksomheden og at støtten udformes således, at barnet kan gøre 

den overflødig. Stilladstænkningen betyder, at den voksne skal træde aktivt ind og 

skabe et stillads for barnet, der er i færd med at lære. I denne tilgang til ZfnU indgår 

netop, at afsættet sker i barnets interesse og dets motivering for at handle eller at væ-

re virksom. 

 

Chaiklin (2004) mener ikke, at Vygotskys tanke om ZfnU handler om de mindre hver-

dagsspring, såsom at eleven lærer at gange to-cifrede tal frem for et-cifrede eller til-

svarende akademiske opgaver. Zonen handler ifølge Chaiklin nærmere om spring fra 

én udviklingsperiode til den næste og er dermed også forskellig fra den førnævnte stil-

ladstænkning. Set i relation til støttefunktionen kan stilladsbegrebet bruges som be-

grebsramme for den daglige og mere kortsigtede støttefunktion, mens zonen for nær-

meste udvikling i Chailklins terminologi sigter på de større spring i udvikling, som når 

to af informanterne i denne undersøgelses interviews fortæller om det store spring, det 

var for dem, at gå fra en folkeskole med omfattende støtte til en efterskole uden støtte. 

 

Lave (1999) betragter ikke primært læring som et individuelt kognitivt fænomen, men 

som et udspring af deltagelse i en social praksis. Læring er dermed et spørgsmål om 

skiftende deltagelse i igangværende social praksis (s. 49). Især begrebet deltagerba-

ner står centralt i Laves teori om situeret læring. Gennem forskellige deltagerbaner i 

forskellige sociale praksisser skabes mulighederne for læring. Set i relation til støtte-

funktionen vil jeg med Laves perspektiv hævde, at den deltagerbane en blind elev har 

i skolen med støttelærerens tilknytning, i sin grundstruktur ofte er anderledes end de 

øvrige elevers. Den læring, der finder sted for den blinde elev, er ikke alene et kogni-

tivt kundskabsspørgsmål, men indbefatter også en læring, der handler om at være 

"elev med en støttelærer". Gennem sine undersøgelser fik Lave blik for andre måder 

at begrebsliggøre læring på, som betød at hendes fokus på læringsforskning skiftede 

fra senderne (lærere eller omsorgspersoner) til dem, der lærer. Et perspektiv, som jeg 

vil mene er overset i diskussionerne om støttelærerfunktionens betydning for læring.  

 

Rasmussen (2004) peger imidlertid på vanskeligheder i Laves teori med at adskille 

begreberne socialisering og opdragelse / undervisning og indfører derfor en skelnen 

mellem en intenderet side af social praksis (læring) og en ikke-intenderet side af social 

praksis (socialisering). Dermed udelukker Rasmussen ikke, at der i den ikke-

intenderede side af social praksis kan finde læring sted, idet læring, efter hans opfat-
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telse, altid skal forstås som selvlæring i konstruktivistisk forståelse. Undervisning, som 

i Rasmussens terminologi er et specialtilfælde af opdragelse, sigter mod, at individet 

tilegner sig bestemte adfærdsmønstre eller videnskategorier. I tilløb hertil følger ikke-

intenderede socialiseringsprocesser, som efterlader både ønskede og uønskede re-

sultater. En støttefunktion kan således siges at understøtte en ønsket, intenderet so-

cial praksis i form af eksempelvis hjælp til at overkomme barrierer for deltagelse. Sam-

tidig kan den understøtte en uønsket, ikke-intenderet social praksis i form af socialise-

ring til at være en "elev-med-en-støttelærer". På længere sigt er det et uønsket resul-

tat, hvis den sidstnævnte indlæring internaliseres hos den blinde elev og denne såle-

des ikke udvikler sin egen selvforståelse af muligheder og begrænsninger i livet. 

Rasmussen (ibid.) peger endvidere på, at den fascination teorierne om situeret læring 

eller mesterlærertanken har i tiden, rummer en fare for, at teorier om læring bliver util-

strækkelige i et komplekst samfund som vores. Derfor mener Rasmussen, at man 

snarere bør "se undervisning som en gensidig relation mellem underviser og den, der 

skal undervises, hvori begge parter lærer. Det vil sige en gensidighed hvor børn og 

unge ikke blot kan lære af de ældre, men hvor børn og unge også kan "lede de ældre i 

retning mod det ukendte7" (s. 229). Aktualiteten i dette forhold påpeges også af Lan-

gager (2003), der med sit blik for unges brug af teknologier viser, at de på nogle om-

råder må være lærermestre for den ældre generation.  

 

Defektologi – et misforstået begreb? 

Gindis (2003) peger på, at det specialpædagogiske felt er et noget overset område af 

Vygotskys teoriudvikling i den vestlige verden. Selv opererede Vygotsky med begrebet 

defektologi, hvilket Gandis erkender ikke klinger godt i vor tids diskurs. Det finder han 

imidlertid uberettiget, fordi indholdet i dette arbejde af Vygotsky handler om at tilveje-

bringe netop den kvalitative støtte, som er påkrævet, for at børn med først og frem-

mest sensoriske funktionsnedsættelser kan udfolde de potentialer, de besidder.  

Vygotsky opererer i denne udforskning med begrebet "theory of disontogenesis", som 

kan oversættes som teori om forstyrret eller forvrænget udvikling (min oversættelse). 

Vygotskys tilgang bygger på en opfattelse af handicap som et socio-kulturelt fæno-

men, idet han fremhæver, at hovedproblemet med handicap ikke primært er den sen-

soriske eller neurologiske funktionsnedsættelse, men de sociale implikationer, der føl-

ger efter. Gandis citerer Vygotsky for: "Der er ingen diskussion om, at blindhed og 

døvhed per se er biologiske faktorer; imidlertid skal lærere ikke så meget arbejde med 

disse biologiske faktorer, men i højere grad med de sociale konsekvenser heraf."8 

(ibid 202, min oversættelse). 

                                                      
7 Citat fra Mead, M. (1970) Kultur og engagement. Schulz. København. s. 128 
8 Fra Vygotsky, L.S. 1983:102. Sobraniye Sochinenii [ollected works]. Moscow: Pedagogika.  
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Nogle kritikere af det sociale handicapperspektiv peger netop på, at betydningen af 

selve funktionsnedsættelsen ikke må tilsidesættes i forståelsen af, at handicap er so-

cialt skabt fænomen, fordi det dermed underminerer muligheden for at opnå en positiv 

identitetsopfattelse (Shakespeare 2004, Thomas 2004)  

I sin beskrivelse af handicapbegrebet som socio-kulturelt fænomen anvender Vy-

gotsky en terminologi, hvor det primære handicap er den fysiske funktionsnedsættelse 

eller biologiske defekt, mens det sekundære handicap refererer til den forstyrrede ud-

vikling af højere mentale funktioner som følge af sociale faktorer. Forventninger, atti-

tuder og den åndelige, følelsesmæssige atmosfære skaber det sociale miljø, som på-

virker barnets muligheder for at få adgang til sociokulturel viden, erfaringer, og mulig-

hed for at deltage i fælles aktiviteter med jævnaldrende. Dette er årsagen til at Vy-

gotsky insisterer på at ændre negative sociale attituder overfor individer med nedsatte 

funktionsevner. Søgen efter positive kapaciteter og kvaliteter i opdragelsen af børn 

med funktionsnedsættelser er vitalt, og Vygotsky søger efter styrkesider frem for at 

sætte fokus på svage sider og kalder sin tilgang for "positiv differentiering". Denne sø-

gen får som følge, at specialpædagogikkens lærere i højere grad må identificere 

spændet mellem uafhængighed og behov for støtte frem for at tage udgangspunkt i 

området af hjælpeløshed hos børn med nedsatte funktionsevner. Vygotsky peger 

endvidere på, at mens der er en grænse for kompensationsmulighederne på det pri-

mære handicapområde, så er de i princippet ubegrænsede på det sekundære områ-

de. Netop her har specialpædagogikken sit vigtigste arbejdsfelt. 

Gindis (2003) citerer Vygotsky for følgende: "Et barn hvis udvikling er hæmmet af en 

defekt er ikke et barn, der er mindre udviklet end sine jævnaldrende, men et barn der 

udvikler sig anderledes9" (ibid 206, min oversættelse). To klare forskelle gør sig gæl-

dende i forholdet mellem børn med funtionsnedsættelse og typiske jævnaldrende: For 

det første dannelsen af kompensatoriske strategier (mekanismer) og for det andet so-

ciale komplikationer som følge af funktionsnedsættelsen. 

Kompensatoriske strategier er ikke mekaniske erstatninger for funktionsnedsættelsen, 

men nærmere et produkt af barnets individualitet, personlige erfaringer og det Vy-

gotsky kalder for udviklingens sociale situation. Kompensatoriske strategier rettes mod 

at mestre mentale redskaber og benytte dem til at opnå kulturelle adfærdsmønstre. 

Når den direkte vej er blokeret på grund af funktionsnedsættelsen, tilbyder kompensa-

toriske strategier alternative veje til at opnå samme mål for kulturel udvikling. 

Selv om handicappet forhindrer barnet i at benytte samme mentale redskaber som 

jævnaldrende, så vil de andre kompensatoriske metoder han/hun anvender imidlertid 

ikke betyde, at der er tale om anden sociokulturel mening. Gindis citerer Vygotsky for 
                                                      
9 Fra Vygotsky, L.S. 1993:30. The collected works og L.S. Vygotsky. Vol. 1 Problems of general psychology. 
Knox & Stevens (trans.) Rieber & Carton (ed). New York: Plenum Press   



 15

følgende: "Different symbolic systems correspond to one and the same content of 

education (…) Meaning is more important than the sign. Let us change signs but re-

tain meaning."10 (ibid. 206).  

De generelle principper for medieret læring (lærerstøttet undervisning) er ens for alle 

børn. En lærer skal skabe intentionalitet, lære strategier og principper forankret i læ-

ringsmaterialet og ikke blot levere facts og opfattelser, samt sikre transfer for disse 

kognitive strategier og principper til nye situationer. Støttefunktionen skal medvirke til, 

at læringsaktiviteten transformeres og at den lærendes mentale funktioner forbedres. 

Heri findes en stærk begrundelse for, at støttelæreren skal holde fokus på den blinde 

elevs vej til uafhængighed og selvstændighed og ikke overtage elevens opgaver med 

sigte på at få et bestemt resultat. 

Den sociale praksis, herunder den måde lærere agerer personligt på og den 

måde de organiserer støttefunktionen på, får dermed særlig betydning, som det også 

vil fremgå senere i afhandlingen. 

 

Vygotskys teorier og videreudviklingerne heraf fungerer som bagtæppe for afhandlin-

gens senere analyser og konklusioner. Dette bagtæppe suppleres i næste afsnit med 

en redegørelse af andre undersøgelser af støttefunktionens betydning. 

 

  

Undersøgelser vedr. støttefunktionen i skolen for blinde og svagsynede børn. 

Andersen og Holstein (1979) gennemførte en undersøgelse af danske blinde og svag-

synede børns vilkår i skolen i slutningen af halvfjerdserne. Denne undersøgelse er 

ganske omfattende, idet den både inddrager mange parters perspektiver og børnenes 

fritidssituation. I undersøgelsen beskæftiger Andersen & Holstein sig også med støtte-

lærerproblematikken set i et integrationsperspektiv og konkluderer blandt andet, at 

selv om mange af de blinde og stærkt svagsynede børn havde den nødvendige støtte 

i undervisningen, var det ofte i form af individualiseret undervisning, og de blinde og 

svagsynede elever optrådte mere som gæster i klassen, end som fuldt integrerede 

elever. De to forskere konstaterer endvidere, at uddannelsen af de implicerede støtte-

lærere er bemærkelsesværdig ringe. I sammenfatningen af undersøgelsens del om 

støttelærerne skriver forfatterne: "Det er væsentligt at være opmærksom på, at an-

vendelse af støttelærer undertiden opleves som en foranstaltning, der forstærker han-

dicappet og isolerer eleven fra fællesskabet med kammeraterne" (s. 237). Endvidere 

påpeger forfatterne, at der ikke findes regler om anvendelse eller tildeling af støttelæ-

rere, hvilket de anser som årsag til en meget varieret brug af støttelærere. 

                                                      
10 Fra Vygotsky, L.S. 1983:54. Sobraniye Sochinenii [ollected works]. Moscow: Pedagogika. 
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Andersen og Holstein (1979) giver undervisningsperspektivet og inddragelse af støtte 

en særlig vinkel: "Der er ingen tvivl om, at kendskab til den hårfine balancegang mel-

lem tålmodig støtte til at gøre erfaringer på egne præmisser og nødvendig støtte til at 

løse opgaver, som et alvorligt synshandicap undertiden gør urimeligt svært, kan hæve 

undervisningen fra at være et håndværk til også at være en kunstart." (s. 127). For-

holdet mellem den pædagogiske støtte og den øvrige undervisning udgør således et 

vigtigt genstandsfelt i spørgsmålet om social integration.  

 

Nyere undersøgelser peger på, at nogle af de problemer, som Andersen og Holstein 

dokumenterede, stadig er uløste.  

Fristrup (1993) gennemførte på vegne af Dansk Blindesamfund en undersø-

gelse blandt synshandicappede folkeskoleelever i 7. - 10. klasse med særlig henblik 

på belysning af erhvervsønsker og erhvervsmuligheder. I denne undersøgelse indgik 

også spørgsmål om støttelærerfunktionens anvendelse og omfang. Denne del af un-

dersøgelsen er ikke særlig detaljeret, hvorfor forfatteren er forsigtig med sine konklu-

sioner på området. Fritrups indtryk fra interviewene er imidlertid, at de fleste støttelæ-

rere fungerer som støttelærer for den synshandicappede.   

Bodil Gaarsmand (2004) undersøgte hvordan elever med synshandicap op-

lever og opleves at være integreret i det social-faglige læringsfællesskab i en folkesko-

le. Gaarsmand konkluderer blandt andet, at eleverne skal kunne se sig selv i situatio-

ner, hvor man selv bestemmer og selv beslutter uafhængig af støttelærer eller kam-

merater for at kunne udvikle evnen til at ræsonnere og lære at tage kritisk stilling. 

 

Center for Ligebehandling af Handicappede (2004) undersøgte hvilke faktorer, der 

henholdsvis fremmer og hæmmer blinde og svagsynedes overgang fra folkeskole til 

ungdomsuddannelser. Fokus i undersøgelsen ligger på vejledningen fra skoler, vej-

ledningssystemet, forældrene o.a., men der indgår også aspekter om støttevilkårene i 

folkeskolen. De primære informanter er unge mellem 18 og 25 år med nedsat syns-

funktion og en erfaring for næsten en tredjedel af disse er, at de forlader folkeskolen 

uden den ønskede sociale og personlige ballast. I undersøgelsen peges der på, at so-

ciale kompetencer er særdeles vigtige for at kunne udnytte den faglige viden, især når 

sigtet gælder de videre uddannelser, samt at sociale og faglige kompetencer er hin-

andens forudsætninger (s. 32).  

I dette perspektiv bliver støttefunktionen et centralt omdrejningspunkt. Den 

skal nemlig ikke alene holde fokus på det faglige, men understøtte en udvikling af ele-

vens sociale kompetencer. Den faglige dimension ser ud til at være bedre understøttet 

end den sociale dimension, men en del af de interviewede oplyser dog, at de ikke har 

gennemført en fuld afgangsprøve fra folkeskolen.  
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Centerets undersøgelse peger endvidere på, at såfremt børn og unge med handicap 

får for meget hjælp og/eller misforstået hjælp, så får de ikke den rette hjælp til at ud-

vikle deres sociale og faglige kompetencer. Denne misforståede hjælp kan blandt an-

det dreje sig om, at skolen fritager eleven fra et fag, fordi det synes vanskeligt at del-

tage. Centerets undersøgelse viser i øvrigt, at betydeligt flere blinde og svagsynede 

folkeskolelever fritages for eksamensfag i folkeskolens afgangsprøver, end det er til-

fældet for skolens øvrige elever.  

Centeret har endvidere i en tidligere undersøgelse11 dokumenteret, at der i 

læreruddannelsen generelt mangler temaer om specialpædagogisk kompetence og 

viden om handicappede elever. 

 

Janson (1996) viser i en svensk undersøgelse af samspillet mellem elever med og 

uden synsskader, at det er vigtigt at være opmærksom på i hvilke sammenhænge re-

lationer udvikles. Janson peger således på, at når den voksne træder ind i samspil 

med det blinde barn, forhindrer det ofte barnet i at være i samspil med sine seende 

kammerater. Det understreger, at anvendelse af støttelærer skal tænkes grundigt 

igennem, idet støttelæreren i mange situationer træder ind som den primære og verti-

kale relation og forhindrer det horisontale samspil med se seende kammerater i at ud-

vikle sig. Det blinde barn lærer derved at finde sig til rette i voksenrelationen, frem for 

at udvikle sine færdigheder i samspillet med de øvrige børn. 

Granlund et. al. (2003) har undersøgt deltageraspektet i skolesituationer for svenske 

børn, unge og voksne med nedsatte funktionsevner, herunder elever med nedsat 

synsfunktion. Der peges i konklusionen på, at såfremt en elev med nedsat funktions-

evne skal have de bedste muligheder for deltagelse, stiller det særlige krav til en evt. 

støttefunktion: På den ene side at kunne tilgodese elevens behov for støtte samtidig 

med at elevens autonomi forstærkes. Granlund et al. konkluderer, at det kræver lære-

rens grundige indsigt i funktionsnedsættelsen, for at kunne stille de rigtige forventnin-

ger til barnets kunnen. Undersøgelsen peger imidlertid også på, at variationer i delta-

gerniveauet ikke kan forklares ud fra graden eller typen af funktionsnedsættelse.  

 

Buultjens et al. (2002) undersøgte hvilke faktorer, der fremmer social integration af 

elever med nedsat synsfunktion i skotske folkeskoler. Både elev, lærer og forældre-

perspektiv var inddraget. Af betydning for at opleve sig socialt integreret, pegede ele-

verne blandt andet på kyndig og tilgængelig støtte fra lærerne. Selv om eleverne ikke 

umiddelbart talte om, at lærerne skulle yde direkte følelsesmæssig støtte, så var der 

ifølge Buultjens et al. mange udsagn, der pegede på ønsket om, at lærerne havde 

indsigtsfuld forståelse for elevens situation. 

  
                                                      
11 Handicaplære – en undersøgelse af handicapdimensionen i seminarier og CVU'ers læreruddannelse. CLH. 2004 
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Davis (2003) har undersøgt faktorer, der understøtter inklusiv undervisning af elever 

med nedsat syn i folkeskoler i England. I engelske skoler er der tradition for, at en 

blind elev i klassen udløser en støttelærer i alle timer. Davis peger derfor på risikoen 

for, at støttelæreren bliver en ekskluderende faktor ved at optræde som mellemmand 

mellem klassens undervisning og den blinde elev. Denne måde at arbejde på kaldes i 

undersøgelsen for "velcro", fordi det ser ud til at støttelæreren og eleven er bundet til 

hinanden. Davis finder det derfor vigtigt, at klasselæreren påtager sig ejerskab til un-

dervisningen af den blinde elev og ikke alene overlader det til støttelæreren, samt at 

klasselærer og støttelærer indgår i et team-samarbejde. 

 

Opsamling på undersøgelserne 

Andersen og Holsteins (1979) undersøgelse viste nogle grundlæggende problemer i 

anvendelsen af støttefunktionen, når den skal underbygge en social integration. De 

nævnte undersøgelser, som alle er af nyere dato end Andersens og Holsteins under-

søgelser peger på, at disse problemer stadig eksisterer, nu også i et inkluderende 

perspektiv.  

 

De nævnte undersøgelser peger på en række problematiske forhold omkring støtte-

funktionen, blandt andet : 

 Der efterlyses støtte til udvikling af sociale og personlige sider. 

 Der er i flere af undersøgelserne tale om individrettet støtte. 

 Støtten opleves at have indbyggede barriere momenter for den blinde elev i for-

hold til at udvikle sociale relationer. 

 Uddannelse af lærere og støttelærere efterlyses. 

 

De nævnte undersøgelser understøtter endvidere denne afhandlings perspektiv om en 

klar sammenhæng mellem den faglige og den sociale dimension i undervisningen, om 

betydningen af deltageraspektet og om betydningen af at sætte fokus på personlig-

hedsudviklingen.  
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Metode  
I dette afsnit præsenteres afhandlingens empiriske del, idet der først redegøres for 

metoden ved dataindsamlingen. Denne består af to kvalitative interviews og en spør-

geskemaundersøgelse. I et efterfølgende afsnit analyseres de indsamlede data. Disse 

er ordnede i en række temaer, som belyses ud fra teorier.   

 

Kvalitativ undersøgelse 

Hensigten med undersøgelsen er at forstå fænomenet støttefunktion, først og frem-

mest ud fra et elevperspektiv. Derfor er den primære dataindsamling lagt an på kvali-

tative interviews, hvor grundlaget hentes i en fænomenologisk og hermeneutisk tradi-

tion (Wadel 1991, Kristiansen & Bloch Poulsen 1997, Ferguson 1993, Larsson 1993).  

I denne tilgang til at undersøge et forhold, retter interessen sig mod hvordan fænome-

net – her støttefunktionen – opleves af de involverede informanter. Fænomenologien 

har som udgangspunkt en præmis om at undersøgeren sætter sin egen for-forståelse 

ud af funktion og lader den undersøgte verden komme så åbenbar til een som muligt. 

Det er en kvalitativ tilgang til emnet, hvor informanternes oplevelser og erfaringer med 

fænomenet indhentes gennem en åben interviewform. I et hermeneutisk perspektiv12 

bliver tolkningerne af informanternes udsagn essentielle og danner grundlag for en 

analyse, som sættes i relation til den for-forståelse, som undersøgeren nok bestræber 

sig på at se bort fra i undersøgelsesfasen, men som altid vil være til stede som et er-

kendelsesmæssigt startsted (Kristiansen et al. 1997). Min egen for-forståelse er be-

skrevet tidligere og udgør så at sige et teoretisk bagtæppe for analysen af informan-

ternes udsagn. 

 

Kvalitative interviews 

Til at afdække et elevperspektiv, har jeg foretaget et enkelt dybdegående kvalitativt in-

terview med Mette13, som er blind og punktlæser. Der er tale om en pige, som har for-

ladt folkeskolen efter 9. klasse i 2004 og aktuelt går på en efterskole. Valget af denne 

informant er sket på baggrund af mit grundige kendskab til elevens skoleforløb og en 

efterfølgende undersøgelse af dette skoleforløb (Malini et al. 2005). Jeg kender eleven 

som en person, der reflekterer dybt over sine livsomstændigheder og derfor betragter 

jeg hende som en god informant.   

Der er både fordele og ulemper ved at bruge en informant så tæt på min 

egen praksis. Blandt fordelene er mit dybere kendskab til de problemstillinger, jeg vil 

undersøge, og at jeg har forholdsvis let adgang til feltet. En ulempe / risiko, kan være 

tilbøjeligheden til at være for indforstået og dermed også prøve at få data til at passe 

                                                      
12 Hermeneutikken henter sit navn fra den græske gud Hermes, som var sendebud mellem de græske guder og menneskene og i den 
egenskab også fortolker af de budskaber, som bragtes mellem de to verdener. 
13 Alle navne er anonymiserede 
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ind i en forvejen tænkt struktur (Wadel 1991, Kristiansen 1997). Dette kan imødegås 

ved dels at være bevidst om dette forhold, dels ved at anvende en interviewguide (jf. 

bilagsafsnittet) og ved at konferere denne med en kollega, som ikke kender eleven. 

Wadel peger på, at det i kvalitativ forskning er "lovligt" at benytte et udvalg på én per-

son på betingelse af at individet studeres som en social person, dvs. i samspil med 

andre (ibid. s. 101). Det er netop samspillet mellem informanten og støttelæreren set i 

kontekst af klassen, der er interessant i denne undersøgelse. 

En anden grund til netop at vælge den elev er, at hun har valgt at fortsætte 

sit skoleforløb på en efterskole men vel at mærke uden ekstra lærerstøtte. Det gav an-

ledning til at undersøge, om den veltilrettelagte støtte i folkeskolen netop var så inte-

greret i undervisningen, så den ikke opfattedes som støtte af den blinde elev og at den 

først ville blive åbenbar for eleven, når den ikke længere var til stede. Hensigten med 

dette interview er derfor dels at afdække Mettes oplevelser og erfaringer med dette 

forhold samt mere generelt om oplevelser og erfaringer med støttefunktionen. 

 

Den anden del af den kvalitative dataindsamling drejer sig om et fokusgruppeinterview 

med tre unge mennesker. To af disse, Pia og Lise, er født blinde og er punktlæsere, 

mens den tredje, Anders har meget stærkt nedsat syn og læser ved hjælp af optiske 

hjælpemidler. Jeg kendte ingen af disse tre unge på forhånd, som var blevet udvalgt 

af to af mine kolleger i andre amter. Kriterierne for udvælgelsen, som jeg opstillede, 

har været, at informanterne for nylig har forladt folkeskolen og således har mulighed 

for, med frisk erindring, at se tilbage på skoleforløbet og reflektere over, hvordan de 

oplevede den støtte, de fik i folkeskolen og hvilke erfaringer det har givet dem. Et an-

det kriterium var, at interviewepersonerne gerne skulle være punktlæsere, idet jeg an-

tog, at der så kunne arbejdes med en afgrænset problematik i forhold til støttefunktio-

nen. Dette kriterium kunne ikke ganske efterkommes, bl.a. fordi gruppen er af punkt-

læsere i folkeskolen er ganske lille. 

 

Begge interviews er optaget på bånd og derefter transskriberet af forfatteren. Der er 

foretaget sproglige korrektioner idet "øh'er" er udeladt og nogle omvendte ordstillinger 

er skrevet retvendt. Person- og stednavne er opdigtede, idet informanterne er lovet 

anonymitet, ligesom der er indhentet informeret samtykke til interviewenes gennemfø-

relse. 

 

Den kvalitative undersøgelses troværdighed 

Her er valgt anvendelsen af begrebet troværdighed, frem for validitet. Det forekommer 

rigtigt at anvende et andet begrebssæt end det, der bruges i objektivistisk orienterede 

undersøgelser, såfremt den kvalitative og subjektorienterede undersøgelsesmetode 

skal finde sit eget ståsted (jf. Tetler 2000). Undersøgelsens troværdighed kan argu-
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menteres ud fra flere vinkler. Beskrivelsen af undersøgelsesmetoden, herunder krite-

rierne for udvælgelse af informanter og undersøgelsesforløbet og informanternes tro-

værdighed, understøtter søgen efter forståelse. Interviewguiden er relateret til afhand-

lingens tema og er åben i sin form, så den kan trække informanternes nuancer og ikke 

forudsete problemstillinger ind i interviewet (Wadel  1991). Ved kontinuerligt at søge 

en sammenhæng mellem de forskellige delelementer i interviewet og helheden i tolk-

ningen, øges troværdigheden ligeledes (Larsson 1993, Halkier 2000, Berndtsson 

2001). Denne proces betegnes som den hermeneutiske cirkel, men kan også opfattes 

som en spiralmodel, idet hver ny fortolkning og tilbagekobling til de enkelte dele i in-

terviewet skaber et nyt udgangspunkt. Metaforen bliver derved nærmere en fremad-

skridende spiral og ikke en lukket cirkel. Larsson (1993) beskriver det som at lægge et 

puslespil, hvor der sker en stigning i konsistensen i fortolkningen, så der opstår så få 

modsigelser som muligt mellem tolkningen (helheden) og de enkelte data (enkeltdele-

ne). Samtidig peger Larsson dog på problemet med at få nuancerne med, når man 

samtidig vil skabe temaer. Det kan begrunde en tolkning, der indeholder et "både-og" 

frem for et "enten-eller" (jf. også Kristiansen et al. 1997). Informanterne har haft mu-

lighed for at gennemlæse interviewudskrifterne og haft mulighed for at kommentere og 

uddybe. Denne respondentvalidering øger ligeledes troværdigheden i undersøgelsen. 

En triangulering, der går på, om der kan findes samstemmende typologier i de tre da-

taindsamlinger udgør ligeledes en del af valideringen (Kammersley & Atkinson 1998). 

 

Generaliserbarhed 

Når det drejer sig om generaliserbarhed, så skal den ses i et særligt perspektiv i for-

hold til den gængse opfattelse indenfor naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder. 

Det kan illustreres med et citat af Trankell (1973)14:  

 

Då jag förstår en annan människa innebär det, att jag har fåt vetsskap om de vilkor på vilka 

denne människas existens vilar. Dette vetande går inte att generalisera til kundskab om andra 

människors existensvilkor. Däremot gör det mig bättre rustad (mera kompetent) att möta an-

dra människor, eftersom en inblick i andras livsvilkor också ökar min insikt om vilkoren för mitt 

förhållande til andra. (s. 376) 

 

Ved at tage en tolkning til sig udfordrer man sin for-forståelse, hvilket gælder hvad en-

ten det er undersøgerens eller læserens, og dermed muligheden for at se virkelighe-

den i et nyt perspektiv. Generaliserbarhed hænger på den måde sammen med kund-

skabsudvikling, idet personer, som tager del i denne kundskab, rustes til at møde og 

forstå lignende fænomener i omverdenen. Larsson (1993) peger ligeledes på kund-

                                                      
14 Citatet er fra Trankells bog: Kvarteret flisan, men gengivet fra Berndtsson (2001:134) 
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skabstilskuddet som en heuristisk15 værdi, samt at opmærksomhed på ens for-

forståelse udgør et vigtigt omdrejningspunkt, hvad enten det drejer sig om afsæt i be-

stemte tolkningsteorier, metodologiske regler eller sin egen tagen-for-givet under det 

empiriske arbejde. 

 

Når man går tilstrækkelig tæt på enkelttilfælde, så viser de sig ofte at indeholde det 

almene. Det kalder Kristiansen & Bloch-Poulsen (1997) det specifikkes generalitet.  

Intuition spiller en afgørende rolle i denne videnskabsteoretiske tilgang og forfatterne 

henviser til en af fænomenologiens ophavsmænd, Husserl, der anvender begrebet 

”herausschauen” som udtryk for evnen til intuitivt at erkende et mønster eller det es-

sentielle i et givent fænomen (s. 76). Det ideografiske (enkeltheden) indeholder så at 

sige det nomotetiske (lovmæssigheden). Det sandhedskriterium, som forfatterne pe-

ger på som anvendeligt i denne type undersøgelser, er det, de kalder ”den p.t. mest 

sammenhængende fortolkning” (s. 79). 

 

Hammersley & Atkinson (1998) påpeger, at selve redegørelsen for undersøgelsen, det 

vil sige skrivningen, har stor indvirkning på, hvordan man rekonstruerer den sociale 

verden, man vil præsentere. Analysen kan ikke skilles ud fra den måde, man skriver 

den på, og både etiske og ideologiske værdiafsæt skrives uundgåeligt ind i teksten. 

Kvale (2001) peger endvidere på, at spørgsmålet om generaliserbarhed kan rejses 

både hos forskeren og hos læseren. I begge tilfælde, men ikke mindst det sidste, skal 

læseren være kendt med grundlaget for undersøgelsen og de fund, der er gjort, for at 

kunne tage stilling til, om disse er anvendelige i andre sammenhænge. 

 

For at sikre større konsistens i analysen af interviewene er disse diskuteret med en 

kollega, en medbedømmer (jf. Rosenqvist, 1988), som har gennemlæst interview og 

derefter givet sit bud på nogle centrale analysepunkter.  

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt synskonsulenter 

Den sekundære del af dataindsamlingen udgøres af en spørgeskemaundersøgelse 

blandt landets synskonsulenter. Hensigten hermed er at samle informationer om vilkå-

rene for etablering af støtteressourcer til blinde elever i folkeskolens almindelige klas-

ser. Her drejer det sig om at undersøge, om skolens organisation af og holdning til 

støttefunktionen åbner mulighed for at etablere støttefunktionen på vilkår, som under-

støtter inkluderende undervisning og som de unge informanter efterspørger.  

Spørgeskemaundersøgelsen går ud på at sammenligne og få et mere kvanti-

tativt orienteret billede af nogle forhold omkring støttelærerfunktionen. Hvor fokus i de 

kvalitative undersøgelser tager udgangspunkt i "at forstå" (understanding), er fokus i 
                                                      
15 indvinding af ny erkendelse, som ikke kan bevises, men som faktisk viser sig nyttig og kan modificeres gennem videre forskning 
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spørgeskemaundersøgelsen mere rettet mod "at vide" (knowing). Forskellen mellem 

spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews ligger således med Wadels 

(1991) ord i, at den kvantitative tilgang sigter på sammenligning mens "den kvalitative 

tilgang går løs på samspillet mellem mennesker" (s. 75). Men begge former kan un-

derstøtte hinanden i forsøget på at indkredse forhold om fænomenet støttefunktionen i 

folkeskolen. 

 
 

 

Data og analyse  
I det følgende afsnit præsenteres først spørgeskemaundersøgelsen blandt synskonsu-

lenterne. Det indblik undersøgelsen giver af omfanget og vilkårene for støttefunktionen 

til blinde børn i folkeskolen, tegner et organisatorisk grundlag som baggrund for den 

kvalitative del af undersøgelsen, som følger umiddelbart efter. 

 

 

Analyse af spørgeskemaundersøgelse 
Når jeg valgte at bruge synskonsulenterne som informanter skyldes det, at de fleste 

har en lang erfaring med at vurdere forhold på skolerne vedrørende støttefunktionen, 

idet det indgår som en del af deres daglige rådgivnings- og vejledningsarbejde. Tilli-

gemed var det en effektiv måde at få svar på en række konkrete spørgsmål om vilkå-

rene for støttefunktionen set fra et voksen-professionelt perspektiv, frem for at hver 

enkelt skole skulle afgive svar.  

Besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen dækker alle amter og kommuner i 

Danmark og vedrører 41 elever, der er blinde og går i folkeskolens almindelige klas-

ser. Besvarelserne dækker således 87,2 % af den samlede gruppe af punktlæsende 

elever i folkeskolen. 

 

Omfanget af støttetimer 

Antallet af støttetimer svinger meget, både på langs af skoleforløbet og indenfor det 

enkelte klassetrin. Størst udsving ses på 7. klasseniveau, hvor eleven med det færre-

ste antal støttetimer får 14 timer, mens den, der har flest, får 25 timer. Forklaringen på 

de store udsving i antal støttetimer kan formodentlig forklares ud fra de begrundelser, 

som konsulenterne angiver til, at der gives støtte. Der inddrages mange forskellige 

forhold i overvejelserne om støttens omfang og dermed kan det konstateres, at tilde-

ling af støtte ikke er standardiseret ud fra f.eks. klassetrin og at det næppe heller er 

muligt, med den måde støtte vurderes på her i landet. 
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Det er mit indtryk, at synskonsulenterne har en antagelse om, at antallet af støttetimer 

reduceres gennem skoleforløbet. Det sker ud fra en forestilling om, at blinde elever 

skal have omfattende støtte i indskolingen og at denne støtte skal trappes ned hen 

mod afslutningen, hvor eleverne skal kunne klare sig selvstændigt inden overgang til 

ungdomsuddannelserne. En gennemsnitlig beregning af støttetimetallet i skoleforløbet 

viser følgende: 

0-3. kl. gennemsnitlig  18,6 timer 

4.-6. kl. gennemsnitlig   17,0 timer 

7.-9. kl. gennemsnitlig  14,1 timer 

Tallene dækker som tidligere nævnt over meget store udsving på de enkelte klasse-

trin, men antyder, at der rent faktisk sker et lille fald i forbruget af støttetimer hen mod 

skoleafslutningen. I den sammenhæng skal det tages i betragtning, at det samlede an-

tal timer i skolen stiger, lige som der i udskolingen kommer flere støttekrævende fag - 

som fx fysik/kemi. Derfor vil det relative fald i omfanget af støttetimer være større end 

det faktiske. Ikke desto mindre er det min vurdering, ud fra de opgjorte tal, at støtte-

omfanget ikke reduceres markant i løbet af skoleforløbet. 

 

Skolernes principper ved ansættelse af støttelærere 

Kun for 29 elever angiver synskonsulenterne, at der er et princip om, at det skal være 

en faguddannet lærer, der indgår i klassens team som støttelærer, mens der kun i ni 

tilfælde angives, at det skal være en med kendskab til klassen. Ingen angiver, at det 

er et princip, at støttelæreren skal have en specialpædagogisk uddannelse (speciallæ-

reruddannelsen eller en PD i specialpædagogik). Dog angives det at én af støttelæ-

rerne aktuelt er på PD-uddannelse i specialpædagogik. 

I otte tilfælde angives det at være tilfældigt, hvem der ansættes, mens det i tre tilfælde 

er en støttelærer med anden pædagogisk uddannelse. 

 

Særlige krav til støttelæreren 

 

 

 

I 32 ud af 41 tilfælde stilles der særlige krav til støttelærerne. I 23 tilfælde er det krav 

om grunduddannelse som lærer. Det kan synes som beskedent sammenlignet med 41 

mulige, ligesom der kun i 22 tilfælde stilles krav om efteruddannelse i synsfaglige em-

ner. I 22 tilfælde stilles der krav om, at støttelæreren skal indgå i klassens team og 

                                                      
16 i tallet indgår en elev i Grønland 

 Antal elever 

Ja 32 

Nej 716 

Ved ikke 2 
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kunne undervise i hele klassen. (Som det senere vil fremgå, ønsker informanterne i 

denne undersøgelse støttefunktionen som en 2-lærerordning). Således angives det 

også i 19 tilfælde, at støtten overvejende skal være støtte for en blinde elev. Kun i 22 

tilfælde angives det, at det kræves at støttelæreren efteruddannes i synsfaglige em-

ner. 

 

Tolkningen af disse svar tyder på, at der kun findes et delvist organisatorisk grundlag 

for at kunne skabe den integrerede støtte, som informanterne efterlyser, og som jeg 

finder er et af de kvalitative spring, der kan understøtte inkluderende undervisning. 

De noget modstridende besvarelser kan imidlertid også tolkes som udtryk for 

den kompleksitet, der råder i folkeskolen, blandt andet med forventninger om at lærer-

ne skal tage hensyn til både hele klassen og til den enkelte elevs forudsætninger gen-

nem undervisningsdifferentiering. I det spændingsfelt kan det være fristende at lade 

støttelæreren tage sig af den blinde elev, så det så at sige efterlader faglæreren med 

et problem mindre (Jf. Persson 2001, Tetler 2000, Kirkebæk 2000). At der i 22 tilfælde 

forventes at støttelæreren løser praktiske opgaver, er helt i tråd med de ønsker infor-

manterne stiller til en god støttelærer, som det senere fremgår af interviewene. 

 

Ud over de nævnte krav har enkelte synskonsulenter oplyst, at de stiller andre speci-

fikke krav til støttelærerne om eksempelvis deltagelse i regionale kurser, pædagogiske 

dage, samt at dansk og matematiklæreren er støtte hos hinanden i klassen. 

 

På spørgsmålet om hvem der stiller disse krav, er det overvejende synskonsulenten 

(28) og skolelederen (20), der stiller kravene. I rækkefølgen herefter kommer klasse-

læreren (9), PPR17 (4) og forældrene (3). Det er bemærkelsesværdigt, at PPR ikke er 

mere synlige på dette felt. Synskonsulenterne arbejder ganske vist som PPR's særlige 

sagkyndige for elever med nedsat synsfunktion, og denne opgørelse viser da også be-

rettigelsen heraf. Men med tanke på de kommende strukturændringer og usikkerhe-

den om placeringen af synskonsulentfunktionen, er der brug for en klar tydeliggørelse 

af dette ansvar. 

 

Da svarene fra synskonsulenterne indløb, blev jeg opmærksom på, at selv om konsu-

lenterne i en række tilfælde angiver, at der både opstilles principper og krav, kunne 

det ikke umiddelbart aflæses af spørgeskemaet, om de blev ført ud i praksis. Derfor 

udsendtes et opfølgende spørgeskema, hvor konsulenterne skulle angive i hvilket om-

fang disse principper og krav bliver efterlevet. Der indkom besvarelser for 28 elever og 

i 26 tilfælde efterkommes krav og principper. To konsulenter pegede på de vanskelig-

heder, som skolerne kan have med at få fagfordeling og budget til at hænge 
                                                      
17

 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunerne. 
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sammen, samtidig med at der tages hensyn til de opstillede krav til støttelærer-

funktionen. Hvorvidt kravene efterkommes i de sidste 15 tilfælde vides således ikke. 

 

Stabilitet i støttefunktionen 

I de fleste besvarelser angives stabilitet i støttefunktionen at være både et gode og i 

nogle tilfælde et krav til støttefunktionen. Uddannelse af støttelærere kan tage flere år, 

inden de dels er uddannede i det specielle område, som blandt andet punktlæsning 

udgør, og inden de har gjort sig erfaringer om måden at agere støtte på, så den funge-

rer integreret i klassen. En konsulent referer i sin besvarelse følgende episode fra et 

skolebesøg: 

" Jeg var på besøg hos Ole18 i matematiktimen og spurgte ham hvordan det gik. Ole 

svarede: "Jo, nu er John ved at lære det!". John er støttelæreren og det Ole mente 

var, at nu var han endelig ved at finde ud af hvordan han skulle være som støttelærer 

for at Ole synes det var okay."19 

 

På denne baggrund kan det vække bekymring, at konsulenterne angiver, at kun i 20 

tilfælde er støtten stabil, mens den i 4 tilfælde ikke er det og i 16 tilfælde kun er det 

delvist. I 14 tilfælde angives det, at støtten forlænges for et år ad gangen, hvilket sva-

rer til, at der skal tages fornyet stilling ved den årlige fagfordeling. Det giver et billede 

af, at støttefunktionen i mange tilfælde fungerer på ustabile betingelser, hvilket gør så-

vel erfaringsdannelse som uddannelse af lærerne vanskelig. Dertil kommer et res-

sourceperspektiv, idet tid og økonomi til efteruddannelse af støttelærere kan trække 

hårdt på skolernes begrænsede ressourcer. 

 

En enkelt konsulent peger dog på, at stabilitet nok kan være et gode i indskolingen, 

men at et skift i støttelærerfunktionen i de større klasser kan være et gode for eleven, 

som derved møder flere voksne som mulige rollemodeller. En anden konsulent stiller 

krav om, at der i indskolingen er to støttelærere i klassen for at undgå, at støttefunkti-

onen udvikler sig til en moderrolle. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Navnene er anonymiserede 
19 Dette eksempel illustrerer, at såvel elev som lærer er i en læringssituation (se Rasmussens betragtninger i denne afhandling s. 13)  
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Analyse af kvalitative interviews 
I det følgende afsnit analyseres de kvalitative interviews. Teorier inddrages undervejs 

til uddybning af de temaer, som analysen trækker frem. 

  

Informanterne 

Mette blev interviewet i sit hjem. Da det ikke var første gang, jeg interviewede hende, 

var situationen ikke anstrengt, og Mette var forberedt på, hvilket tema interviewet skul-

le dække. Det var da også tydeligt, at hun havde tænkt over nogle forhold vedrørende 

støttefunktionen inden interviewet. Det betød, at interviewet blev ganske koncentreret, 

hvilket også fremgår af transskriberingen.  

 

Lise, Pia og Anders satte jeg stævne på en synscentral, som var kendt af Anders og 

Lise. Situationen her var uformel, men intens og med fokus på temaet. Der var ikke 

megen snakken i munden på hinanden, hvilket jeg har tilskrevet alle informanternes 

måske til tider bitre erfaringer med vanskelighederne med tur-tagning, når man er 

blind. Der blev derfor tale om en meget disciplineret gruppesamtale, hvor alle kom til 

orde og fik lov at tale færdig, uden at samtalen forekom tam. Denne disciplinerede 

gruppesamtale gjorde transskriberingen lettere og mere eksakt.   

 

Alle informanter er i gang med uddannelsesforløb (fra efterskole, over gymnasium til 

voksenuddannelse og erhvervsuddannelse) og repræsenterer størsteparten af unge 

blinde i aldersgruppen (18-21 år), som er i almindelige skoleforløb i de udvalgte amter. 

 

Temaer i analysen 

I interviewet med Mette og i fokusgruppe-interviewet med Pia, Lise og Bo peger alle 

informanterne på nødvendigheden af støtte i folkeskolen, på hvordan den gode støtte 

opleves og på en række faldgruber, som støttefunktionen også står over for. Støtte-

funktionens natur har indbygget disse faldgruber i sin natur, kan man sige. Det følgen-

de afsnit vil gå dybere ind i dette problemkompleks med afsæt i informanternes syns-

punkter, som de kommer til udtryk i interviewet og som kan rammes ind af fire hoved-

temaer: 

 Støtten set i et inklusionsperspektiv. 

 Støtten set i et eksistentielt perspektiv.  

 Informanternes bud på det de opfatter som den gode hjælp eller støtte. 

 Støttelærerens kvalifikationer: Som en syntese af informanternes bud på den gode 

støtte og analysen af faldgruber og dilemmaer analyseres hvilke krav og forudsæt-

ninger, der kan stilles til støttelærerfunktionen. 
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Støtten som fænomen 
Inkluderende undervisning er ifølge Inkluderingshåndbogen (Booth & Ainscow, dansk 

oversættelse Baltzer & Tetler 2004)  "et overordnet begreb, som dækker al undervis-

ning elever får. Særlige tiltag for grupper og enkeltelever er eksempler på, hvordan 

man prøver at tilpasse undervisningen, så alle elever har udbytte af den. (…) Al un-

dervisning skal således tilpasses elevernes forudsætning, og hjælp og støtte er en in-

tegreret del deraf." (s. 15).  

 

Med afsæt i dette perspektiv analyseres informanternes oplevelser af støttefunktionen, 

karakteriseret ved om den fremmer eller hæmmer inkluderende undervisning. I praksis 

vil formerne være blandet, men udtrykt i en idealform, kan de anvendes til at begribe 

nogle hovedtræk i støttefunktionens fremtrædelsesformer. 

 

Inkluderende støtte 

Mette fik tildelt støtte i et omfang, der gennem skoleforløbet svingende mellem 13 og 

16 timer ugentligt, hvoraf en eller to har været anvendt til enetimer uden for skema til 

forberedelse eller efterbehandling af fagligt stof eller andre spørgsmål også af social 

karakter, som trængte sig på. I de første fem skoleår var der et lille, tæt lærerteam om 

klassen, som både dækkede klasseundervisningen og støttefunktionen ind med de 

samme lærere. Det har tydeligvis haft betydning for Mette, idet lærerne dels har haft 

mulighed for og dels bevidst har valgt at etablere en integreret støttefunktion.  

 

Mette: Der var jo det særlige ved støtten, at det ikke kun var mig der fik støtte, eller fik glæde 

af den, men hele klassen fik glæde af den, selv om læreren altid var der, når jeg havde brug 

for ham eller hende. Jeg fik den hjælp jeg skulle bruge og det fik de andre jo så også. 

 

Med den sidste sætning peger Mette på det vigtige for hende i at være som de andre: 

Alle fik den hjælp, de skulle bruge, og da der er forskel på mennesker, er der også 

forskel på hvor meget hjælp der er brug for. Hjælpen opfattes af Mette som en naturlig 

hjælp på linie med den, alle andre i klassen får, selv om hun er klar over, at der er be-

vilget ekstra timer på grund af hendes tilstedeværelse.  

 

Støtten til Lise og Bo er ligeledes indgået som en del af klassens lærerteam og har 

dermed været en integreret del af klassens daglige liv og undervisning. Lise fremhæ-

ver "at det har været dejligt, at der ikke skulle komme en eller anden fremmed lærer 

ind fordi man var der", og at det bedste var, at støttelæreren sagtens kunne gå rundt 

og hjælpe de andre, fordi hun så ikke følte sig overvåget hele tiden. 
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For Bo betød oplevelsen af, at lærerne nogle gange stod ved tavlen og underviste og 

andre gange var hos ham som støttelærer, at han ikke tænkte over, om det var støtte-

læreren, der hjalp ham, eller det var faglæreren. Hvis støttelæreren fandt ud af, at han 

kunne sidde med en opgave selv, så gik han rundt og hjalp de andre elever. 

 

Bo: Det er dejligt at støttelærerne ligesom er integreret i selve klassen.  

 

Hvor man i fagkredse ofte taler om, at eleven skal integreres i klassen, så taler Bo her 

om, at det er støttelæreren, der skal integreres i klassen. Ud fra elevperspektivet kan 

det tolkes sådan: Når støtten er integreret i klassen, så er der skabt et grundlag for, at 

den blinde elev også kan opleve sig om en værdifuld del af klassen og grundlaget for 

inkluderende undervisning er forstærket. Den inkluderende støtte bygger på en orga-

nisering, hvor støttelæreren indgår i klassens team af lærere på lige fod med disse og 

med ansvar for hele klassen, lige som faglæreren har ansvar for såvel den blinde elev 

som for hele klassen. Denne ordning kan også karakteriseres som en to-lærer ord-

ning.  

 

Ekskluderende støtte 

Selv om alle informanterne generelt udtrykker sig positivt om den støtte, de har fået i 

folkeskolen og finder, at den har været nødvendig, så peger de også på en række for-

hold, som de har oplevet som problematiske. Disse er karakteriserede ved at have 

ekskluderende virkning for den blinde elev og beskrives i dette afsnit. 

 

Den vanskelige støtte i idræt 

Den hjælp der gives, opleves af Mette først og fremmest som en praktisk hjælp, en 

hjælp der indsættes som en slags ekstra øjne, når det er nødvendigt. Imidlertid kan 

det være vanskeligt at etablere denne hjælp eller støtte, så den opleves naturlig af 

den blinde elev, hvilket fremgår af det følgende eksempel om støtte i idræt.  

Selv om skolen forsøgte at tilrettelægge undervisningen, så det var muligt for Mette at 

deltage i nogle discipliner, så oplevede hun sig alligevel skilt ud: 

 

Altså i idræt var jeg helst fri for hjælp, der ville jeg bare helst ikke være med. Men det er også 

fordi man skiller sig ud og læreren går hen og laver noget specielt med en og så føler man sig 

meget handicappet. Det kommer selvfølgelig an på, om man selv synes det er pinligt, men jeg 

synes det var pinligt, at alle de andre lavede noget, og så lavede jeg noget for mig selv med 

en lærer. Da følte jeg mig altså godt nok handicappet, vil jeg sige. 

 

Idrætsundervisningen kan tilrettelægges på en måde, så der bliver mulighed for at del-

tage, selv om man er blind. Men selv i en sådan situation kan der opleves en udskillel-
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se på et mere subtilt plan, når eleven oplever, at de specielle tilbud er etableret på 

grund af hende: 

 

Det kommer meget an på hvordan det var sat i gang. Hvis det var lavet sådan så: "Mette kan 

ikke være med til det her boldspil, så derfor: er der nogen frivillige der har lyst til at lave noget 

andet?" så havde jeg følt mig meget til besvær. Men hvis det havde været meget naturligt, at  

det bare var noget man gjorde og var et tilbud til alle, men tænkt ind sådan, så jeg kunne være 

med til det, så ville jeg ikke have haft noget problem med det. Men det der med, at man bliver 

gjort til noget specielt og nærmest er et problem, synes jeg er ubehageligt. 

 

Med baggrund i en tidligere undersøgelse af Mettes skoleforløb (Malini et.al. 2005) og 

de erfaringer, jeg selv har gjort som synskonsulent for Mette gennem hele skoleforlø-

bet, er det overraskende, hvor forskelligt den samme situation opleves af lærer / 

synskonsulent på den ene side og den blinde elev på den anden side. En organisering 

og tilrettelæggelse af undervisningen, der fra læreres og synskonsulents side ser ud til 

at tage hensyn til den blinde elev og sikre denne et godt tilbud, opleves her af eleven 

som en stempling af at være anderledes og en ekskludering af fællesskabet.  

  

Det maner til eftertanke, når så subtile oplevelser sætter sig spor, der huskes flere år 

efter og peger på, at de særligt vanskelige områder i fagrækken, såsom de praktiske 

fag, naturvidenskabelige fag og idræt skal underkastes særlig opmærksomhed, når 

det drejer sig om at tilrettelægge en støtte, der fremmer inkludering. 

 

I dette forhold gemmer sig et dilemma, som lærere antageligt ofte opfatter, at de står i: 

Nemlig hensynet til de specifikke forudsætninger hos en enkelt elev overfor hensynet 

til hele klassen. Dette dilemma forstærkes såfremt lærerne opfatter, at specialpæda-

gogikken har sit eget liv og den almene pædagogik sit (Tidemann et al. 2004, Tetler 

2000a).  

  

Under opsyn 

Et gennemgående træk i oplevelserne hos de interviewede er oplevelsen af at være 

under skarpere opsyn end de øvrige elever. Lise beskriver sine lærere positivt og 

kunne lide sine lærere, som både var støtte- og faglærere på skift. Men hun beskriver 

også, hvordan hun havde en følelse af, at hendes støttelærer sad og holdt øje med 

hende, selv om hun samtidig erkendte, at det måske slet ikke var tilfældet. Følelsen 

var dog til stede og blev fremkaldt af det faktum, at Lise havde en støttelærer. Organi-

seringen og rollefordelingen i klassens lærergruppe bærer i sig muligheden for at ska-

be eller modvirke denne følelse af opsyn eller overvågning.  
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Lise: Jeg kunne ikke lide, når de stod henne ved mig og ikke lavede noget, for så tænkte jeg: 

Nej, hvis jeg nu laver noget forkert, så kunne de se det, så jeg havde det egentlig bedst med, 

at de bare var i klassen og hjalp de andre. 

 

Dertil kommer, at de blinde børn tages under lup gennem støtteforanstaltningerne, 

idet der er skarpere fokus på disse børn fra mange sider sider: lærere, støttelærer, 

forældre og synskonsulent. Sidstnævnte er ofte til stede i klassen i forbindelse med 

vejledningen og konsulentens møder med lærergruppen er jævnlige. Det betyder for 

det første, at der også sættes spotlys på en række mere almindelige forhold omkring 

den blinde elev, som ville have passeret upåagtet hen hos andre børn. For det andet 

er den blinde elev som regel klar over, at der er en række særlige aktiviteter forbundet 

til netop hendes / hans person, hvilket forstærker oplevelsen af at være særlig. 

 

Her ses også et dilemma indbygget: For megen fokus risikerer at fremhæve almindeli-

ge forhold ved den blinde elev som noget særligt, mens for lidt fokus risikerer at over-

se signaler om en nødvendig hjælp og støtte. For megen fokus forstærker den blinde 

elevs oplevelse af at være noget særligt, for lidt fokus risikerer at efterlade den blinde 

elev med en fornemmelse af ikke at skulle være til besvær og derfor ikke komme frem 

med sine behov og ønsker. 

 

Uafhængighed 

I flere udsagn kædes støttefunktionen sammen med spørgsmålet om uafhængighed 

og realistisk opfattelse af sine egne evner og muligheder. Informanterne peger på, at 

støttefunktionen har en indbygget risiko for at stille sig i vejen for udvikling af uaf-

hængighed, når den overdrives. Lise peger på en konsekvens heraf, nemlig at den 

blinde elev får vanskeligt ved at lære eller erfare, hvad han eller hun i virkeligheden 

selv formår og at evnerne og mulighederne måske rækker længere end man selv tror. 

Bo kæder støttefunktionen sammen med evnen til være aktivt opsøgende, når hjælp 

er nødvendig. Han oplever, at overdreven støtte forhindrer ham i at udvikle denne ev-

ne. 

 

Støtte kan opleves omklamrende eller som en barriere for elevens mulighed for at føle 

sig som en ligeværdig elev i en almindelig klasse. Mette lægger således vægt på, at 

det hun har brug for er hjælp til det praktiske. Det kan dreje sig om at få gjort de nød-

vendige materialer tilgængelige for hende, praktisk hjælp til geometriske tegninger el-

ler særskilte forklaringer af rene visuelle forhold.  
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Mette: Jeg tror det kan være et problem hvis støttelæreren altid er der og i ubegrænsede 

mængder. Det kan være et problem, for så vænner man sig til det. Så jeg tror, at hvis man gi-

ver støtten forkert, så kan den godt være hæmmende. 

 

Skal oplevelsen af at være under særligt opsyn nedtones, må støttefunktionen integre-

res i klassens undervisning på linie med de øvrige undervisere. Dermed vil den blinde 

elev være under samme grad af opsyn som alle andre elever i klassen. Imidlertid er 

der en latent risiko for, at nedtoningen kan blive så stærk, at den blinde elev ikke får 

den nødvendige hjælp. Denne risiko kan yderligere understøttes af såvel eleven med 

nedsat synsfunktion som af klassens øvrige elever, når man forsøger at gøre alle ens 

og skjule eventuelle forskelle. Tronvoll (2000) skriver således, at eleven med nedsat 

funktionsevne kan tage en "usynlighedskappe" på sig og støttet af sine klassekamme-

rater i bedste "Kejserens nye klæder–stil" lade som om, at der ikke er noget særligt på 

færde. Allan (1998) peger på samme risikomoment indlejret i kammeraternes "gate-

keeper" rolle. I spørgsmålet om uafhængighed minder Tuttle (1984) os om, at alle 

mennesker er afhængige af hinanden. Tuttle henleder vores opmærksomhed på, at en 

overglorificering af uafhængighed som social markør, kan få den blinde elev til at føle 

sig inferiør, fordi hun ikke kan leve op til det, som Tuttle kalder "society's false stan-

dard of independence." (s. 265).  

 

Der er derfor god grund til at være opmærksom på forskellighedens rettighed i klasse-

rummet, om end den kan være vanskelig at mestre. Retten til forskellighed er indlejret 

i dilemmaet mellem at være "lige-som" i forhold til at "være-sig". (Larsen 2004, Pugh & 

Erin 1999). 

 

Støtte som kulturelt fænomen 

Både Mette og Lise har erfaringer med at gå fra et skoleforløb med ganske megen 

støtte og til et efterskoleforløb, hvor der ikke blev givet nogen formel støtte. Når be-

grebet "formel støtte" anvendes hentyder det til, at både Mette og Lise har fået den 

nødvendige støtte og hjælp af såvel lærere som af klassekammerater, men at der ikke 

har været søgt om ekstra timer til støttelærere og at den hjælp, de har fået, ikke har 

været organiseret eller skemalagt. Begge piger udtrykker stor tilfredshed med de erfa-

ringer, de har gjort sig med dette skift, idet andre muligheder i deres livs- og skolesitu-

ation derved bliver tydelige og mulige. 

 

Mette: Jeg tror simpelthen, det er det bedste jeg har besluttet i det her skoleår – det er ikke at 

få den her støtte. Og i gymnasiet er der jo, så vidt jeg er orienteret om, heller ikke den store 

mulighed for at få støtte, og da tror jeg, det er meget smart at have prøvet de her ting, og finde 

ud hvad der kan lade sig gøre og hvad kan der ikke lade sig gøre. Også at få et lidt mere af-
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slappet forhold til hvad man har brug for og hvad man ikke har brug for. Jeg er blevet bedre til 

at sortere i hvilke ting, der er absolut nødvendige at lave og få på punkt og sådan noget. 

 

Imidlertid påpeger Mette, at såfremt hun skulle have fortsat sit 10. skoleår i sin folke-

skole, ville hun have haft brug for støtte: "Jeg tror jeg havde mærket det mere, hvis det 

var de samme lærere jeg havde haft og så støtten lige pludselig ikke havde været der 

mere. Fordi vi så havde nogle forventninger om at jeg stadig skulle kunne det sam-

me". Som eksempler på hvad støtten skulle bruges til, nævner hun nogle forhold, som 

hun rent faktisk klarer på anden måde i sit nuværende efterskoleforløb uden støtte: 

Eksempelvis ordbogsopslag som hun på efterskolen klarer via sin computer eller ma-

tematik, hvor skolen ikke lægger samme vægt på det grafiske som Mettes folkeskole, 

men mere vægt på algebra.  

 

Det er interessant, at Mette indtænker sig selv i det forventningspres, hun tillægger 

skolen. Det viser, at også eleven har vanskeligt ved at skille sig ud fra den kultur eller 

norm, som skolen anlægger. 

 

En undersøgelse af danske folkeskolers anvendelse af specialundervisningsforan-

staltninger efter folkeskolelovens § 20 stk. 1 viste en meget stor spredning i frekven-

sen af anvendte timer (Egelund 2005). Forklaringerne var blandt andet en meget for-

skellig indgang til anvendelsen af specialundervisningstimer, idet nogle skoler fortrak 

at anvende disse til hele klassen frem for til en specifik elev, selvom det i princippet 

strider mod gældende bekendtgørelse. Det kan tolkes sådan, at forskellige skolekultu-

rer medfører forskellige tilgange til opfattelsen og anvendelsen af specialpædagogisk 

støtte. Dette underbygges af en anden undersøgelse af skolekulturers betydning for 

henvisning til specialundervisning (Holst 2004). Denne undersøgelse af fire danske og 

engelske skolers måde at udpege "den problematiske elev" på afslørede, at skolekul-

turen – eller skolekoden, som den kaldes i undersøgelsen - har betydning for, hvordan 

vanskeligheder for en sådan elev konstrueres. Særligt interessant i denne sammen-

hæng viste det sig, at skolens kultur også blev en del af elevernes kultur, så deres 

konstruktionssæt svarede til lærernes. 

 
"Plejer" er ikke død 

Lise fortæller i sit interview hvordan hun i folkeskolen fik bevilget støtte på baggrund af 

niveauet fra det forrige skoleår, og at der derfor ikke blev ændret særligt i omfanget af 

bevilgede støttetimer. Lise mener selv, at støtteomfanget burde have været skåret ned 

af flere grunde: dels fordi det ville have tvunget hende til større selvstændighed og 

dels fordi det ville have gjort overgangen til en skoleform uden støtte mere blød. Imid-

lertid oplever Lise, at hun klarede sig fint på efterskolen uden støtte. Forventningerne 
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til Lises selvstændighed har således været meget forskellige i de to skoleformer. Ef-

terskoleformen er grundlæggende forskellig fra folkeskolen blandt andet ved, at man 

døgnet rundt færdes blandt kammerater og lærere, så det har muligvis haft en betyd-

ning for, at skiftet fra fuld støtte til ingen støtte ikke alene opleves uproblematisk, men 

også positivt. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at to kulturer har så afgørende for-

skellig opfattelse af støttebehovet og at Lise tilsyneladende uden større problemer kan 

optræde som agent for begge tilgange. 

 

Andre forskere dokumenterer den kulturelt betingede konstruktion af specialundervis-

ning, blandt andet Fylling (2000), som har undersøgt to norske folkeskoler, der anven-

der specialundervisningsressourcerne forskelligt, og hun rejser et tilsyneladende ube-

svaret spørgsmål: Hvorvidt ressourceanvendelsen styrer et efterfølgende ideologisk 

grundlag, eller om ideologien styrer ressourcetildelingen.  

 

McDermott (1996) slår til lyd for en anden måde at betragte indlæringsvanskeligheder 

på, idet hun hævder, at indlæringsvanskeligheder eksisterer som en kategori i vores 

kultur. Denne vil tilegne sig en bestemt del af vores børn, så længe den holdes i live af 

den måde vi organiserer opgaver, vurderer færdigheder og evaluerer vore skoler. I 

den daglige konstruktion, af det vi kalder undervisning, er der sat tid af til at opdage, 

beskrive og forhandle om bestemte børn, som udviser særlige karaktertræk. Det er 

muligt at argumentere for, at disse etiketter går forud for ethvert barns fødsel og at 

disse etiketter, som er grundfæstet i de voksnes samtaler, står parate til at tage deres 

andel af enhver ny generation. Påstanden er ikke, at der ikke findes børn, der af en el-

ler anden grund lærer langsommere eller på en anden måde end andre børn, men 

uden sociale arrangementer for differentierede indlæringsniveauer ville der ikke være 

sådan noget som indlæringsvanskeligheder.  

 

Når eleven ikke bliver hørt 

Bo fortæller, hvordan han kunne have ønsket sig undervisning i tysk, men at dette ikke 

var muligt, fordi der ikke var støttetimer nok til, at der også kunne ydes støtte i tyskun-

dervisningen. Støttetimer var ifølge Bo's udsagn en betingelse for, at han kunne delta-

ge i tyskundervisningen. Mine egne erfaringer fra mit arbejde som synskonsulent er, at 

der kan være særlige grunde til at man (og det er som oftest lærerne) vil have støtte i 

sprogfag, men at det aldrig er en betingelse for, at den blinde elev kan modtage un-

dervisning i et sprogfag. 

 

Sammenfattende peger de nævnte eksempler fra interviewene på, at støttefunktio-

nens omfang og organisering også optræder som et kulturelt fænomen, betinget af 

den kontekst den optræder i. Det kan være vanskeligt at ændre på skolens indstilling 



 35

til støttebehovet, fordi forestillingen om støttens udformning er bundet til den kultur, 

som eksisterer på netop den skole og måske netop i den klasse. De kulturelt betinge-

de begrundelser bliver selvreferende eller cirkulære, dvs. de refererer til deres egen 

indre logik og har vanskeligt ved at se spørgsmålet om støtte i et andet perspektiv. 

 

 

 
Støtten set i eksistentielt perspektiv 
Mange af informanternes udsagn peger på nogle dilemmaer i støtteforholdet, som be-

rører personlige og følelsesmæssige forhold. Det er ikke kun et spørgsmål om at få 

den nødvendige hjælp, men at få den på den rigtige måde. Hjælp har tendens til at op-

træde i et ulige forhold mellem den hjælpetrængende, og den der yder hjælpen. 

 

Handicapopfattelse  

Mette er flere gange i interviewet inde på spørgsmålet om, hvordan hun oplever præ-

dikatet handicappet. Hun er opmærksom på at skille sin person ud fra sin funktions-

nedsættelse: "Hvad er mit handicap og hvad er mig selv". Særligt i forhold til klasse-

kameraterne mener Mette, at det har været vigtigt, at kunne skille de to fænomener 

ad. 

 

Mette: Det bliver gjort til en naturlig ting, at jeg har behov for støtte, fordi jeg skulle kunne følge 

med. Men udelukkende på grund af mit syn, sådan at man får en meget naturlig tilgang til at 

adskille: Hvad er mit handicap og hvad er mig selv, i stedet for at støtten bliver en personlig 

lærer, der bare skal sidde og holde en med selskab hele tiden.  

 

Denne måde at se handicappet på falder i tråd med det antropologiske handicapper-

spektiv, idet handicappet bliver til i mødet mellem Mette og hendes omverden, men i 

princippet ikke gør hende anderledes som person. Mettes nedsatte syn bliver ikke 

skjult, men lægges så at sige ud som et fælles tredje, et begreb som almindeligvis an-

vendes for det faglige stof, der formidles mellem lærer og elev (Westmark 2002). I 

denne sammenhæng kan Mettes udsagn fortolkes således, at også en funktionsned-

sættelse kan gøres til et fælles tredje, mellem hende og lærerne og mellem hende og 

klassekammeraterne. Dermed bliver den et fænomen, som man fra hver sin vinkel kan 

have fælles opmærksomhed på.  

 

Mette: Det har altid været sådan, at jeg godt vidste at jeg var handicappet, men jeg har også 

altid vidst, at det bare var noget rent fysisk og at det ikke var min person, der var problemet. 

 



 36

Høgsbro et al. (1999) finder i deres undersøgelse af unge med bevægehandicap og 

deres livsverden, at de ikke ønsker medlidenhed, men handling. Med Michael Olivers 

ord20 frabeder de sig "stakkel-billederne" og efterlyser reelle forandringer i deres vilkår. 

Det er således ikke et ønske om at afstå fra sit handicap, men at den afhængighed, 

handicappet påfører dem, reduceres. 

 

Kendskab til egen synsnedsættelse 

Elevens kendskab til egen funktionsnedsættelse spiller også en rolle. Det får betyd-

ning for den forståelse, omgivelserne har for at yde hjælp og for elevens egen mulig-

hed for at se sig som en hel person og placere funktionsnedsættelsen som et fælles 

tredje. Både Mette og Bo peger på vigtigheden af at kunne forklare andre om sin funk-

tionsnedsættelse og de praktiske konsekvenser heraf.  

 

Bo: Jeg synes, det er meget vigtigt at kunne forklare hvilken øjensygdom jeg har og hvilken 

sjælden sygdom, sådan så lærerne ved, hvordan de skal forholde sig. Og det har jeg også 

gjort meget ud af siden hen og det har faktisk hjulpet både socialt og i andre sammenhæng. 

 

Lise finder det ikke så vigtigt for hende selv, at kunne forklare sin funktionsnedsættel-

se, for "det givet på forhånd, når man er helt blind". Derimod mener hun, det er vigtigt 

for omgivelserne at få forklaret, hvad det drejer sig om. 

 

Mette peger på vigtigheden af at kende grundigt til sin funktionsnedsættelse. Det har 

været af stor betydning for hende, at få en grundig forklaring om sin øjensygdom, en 

forklaring som hun gerne ville have haft på et tidligere tidspunkt, end i teenagealderen. 

Med et grundigt kendskab til sin synsnedsættelse kan hun bedre forklare andre, hvad 

det drejer sig om og hun oplever, at det er lettere at fremstå, som den hele person hun 

er. Dette synspunkt understøttes af en amerikansk undersøgelse om blinde og svag-

synede børns viden om deres egen synsnedsættelse (Sacks & Corn 1996). En dansk 

undersøgelse (Lebech 1999) viser, at ganske mange blinde og svagsynede børn og 

unge efter deres egen opfattelse ikke får forklaret deres øjensygdom tilstrækkelig 

grundigt og kun halvdelen af de adspurgte mente, at forklaringen blev givet på det rig-

tige tidspunkt.  

 

At bede om hjælp 

Informanterne er også inde på de problemer, der kan være forbundet med at bede om 

hjælp. Der er forskellige synspunkter på, om hjælpen skal gives på støttelærerens fin-

                                                      
20 Oliver, M. (1992). Intellectual Masturbation: a rejoinder to Söder and Booth I: European Journal of Special 
Needs Education, 7 (1)  
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gerspidsfornemmelse for hvornår hjælpen er nødvendig, eller om den skal kunne re-

kvireres af den blinde elev, når denne finder det påkrævet. 

 

Pinligt og nødvendigt? 

Både Lise og Pia mener, at det bedste ville være, hvis man selv skulle bede om hjæl-

pen, for så er den til rådighed, når de selv mener at have brug for den og ganske som 

for andre elever i klassen.  

Mette peger på, at hvis hun selv skal bede om hjælpen, kan det være van-

skeligt at sige til og fra, fordi hun er nervøs for at virke nedladende og ubehøvlet. Met-

tes refleksioner ender da også med, at det ville være bedst, hvis støttelæreren var "en 

person som har en fornemmelse af, hvornår man har brug for hjælp og hvornår det er 

noget man siger, fordi man ikke selv gider". Mette peger på et dilemma, når det drejer 

sig om at modtage hjælp: Erkendelsen af at have brug for hjælp kan være pinlig, fordi 

det ifølge Mette understreger en utilstrækkelighed.  

 

Dobbelt behov for hjælp 

Lise mener, at når der er en lærer til stede, så burde det jo ikke være så vanskeligt at 

bede om hjælp, men understreger samtidig problemet med det dobbelte behov for 

hjælp, man kan have som blind:  

 

Det er svært at bedømme om det er fordi jeg er dum eller om det er fordi jeg er blind eller det 

er en kombination, og så undlader jeg tit at spørge om noget, fordi jeg synes jeg tager nok tid. 

 

Behovet for hjælp ses således indlejret i række modstridende følelser, idet det på den 

ene side er nødvendigt og rigtigt at få hjælpen, men på den anden side kan opleves 

som stemplende og ekskluderende i forhold til resten af klassen. Det ser ud til, at den 

måde hjælpen gives på er meget afgørende for, om den blinde elev oplever sig inklu-

deret. Samtidig er der indbygget et dilemma i dette forhold, som ikke kan løses, netop 

fordi det er et dilemma: Behovet for at være lige som alle andre kontra behovet for at 

få den særlige støtte og hjælp, som kan være nødvendig for at få adgang til de sam-

me muligheder som andre. Larsen (2001) finder i sin undersøgelse, at den blinde elev 

kan anvende tilbagetrækning som mestringsstrategi. 

 

At opleve sig rigtig 

Støtten spiller også en rolle i en anden sammenhæng, idet både Bo og Lise peger på, 

at når støtten aftrappes, finder de i højere grad ud af, hvad de selv kan klare og hvad 

de virkelig har brug for hjælp til. Lise har en særlig pointe i den sammenhæng, når hun 

siger, at det er vigtigt at opleve, "at der ikke er noget forkert i de ting, man ikke kan 

selv".  Altså, det har betydning for elevens selvværdsfølelse og betydningen skabes 
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blandt andet gennem den måde støtten anvendes på. Lises pointe er, at såfremt støt-

ten er der i overflod, så finder eleven ikke selv frem til, hvornår hun oplever virkeligt at 

have brug for hjælp. Når hjælpen ikke længere er til stede, er der ikke opbygget en 

selvforståelse hos eleven for, hvornår hjælp kan være nødvendig og i orden at bede 

om. Forkert anvendt støtte hæmmer på den måde udviklingen af elevens evne til at 

vurdere, hvornår hjælp er nødvendig, rimelig og acceptabel at bede om.  

 

I Vygotskys terminologi er det sekundære handicap de sociale konsekvenser af funk-

tionsnedsættelsen og dette handicap betinges ifølge Vygotssky af den åndelige og fø-

lelsesmæssige atmosfære i det sociale miljø og af attituder fra omgivelserne. Hvis 

hjælpen er omklamrende, tilsløres endvidere zonen for nærmeste udvikling, idet den 

ikke tegner elevens reelle muligheder. 

   

Støttens dobbelte forpligtelse 

Støttelærere kan føle sig forpligtede til at udfylde rollen som støtte på en måde, som 

skaber situationer, hvor læreren sidder ved siden af den blinde elev, uden at der nød-

vendigvis er behov for hjælp. Denne måde at anvende støtten på kan fremkaldes af 

flere omstændigheder: støttelæreren oplever det som sin opgave at tage sig decideret 

af det blinde barn og udfylde rollen mest muligt set i et tidsmæssigt perspektiv. Eller 

støttelæreren kan føle en omsorgsforpligtelse over for det blinde barn, som kan ende 

med overdreven støtte, eller støttelæreren kan føle sig tvunget ud i rollen som "radia-

torpædagog", fordi faglæreren eller klasselæreren ikke giver plads til et teamarbejde.  

 

Men det er ikke kun lærerne, der oplever sig forpligtede af støtteforholdet. Informan-

terne peger i interviewet på, at de også føler sig forpligtede i forhold til støtten. Forplig-

tede til at den skal anvendes, og anvendes rigtigt. Dermed føler den blinde elev et an-

svar for støttefunktionen, som næppe er rimeligt at give vedkommende. Dette per-

spektiv tages, efter min erfaring, sjældent i betragtning i forbindelse med etableringen 

af støttefunktionen.  

 

Pia: Jeg synes det har været okay med støttetimer, men ikke der hvor jeg har støtte og ikke 

rigtig ved hvad jeg skal sætte vedkommende, der er støtte til. Det vil sige, at vedkommende 

bare sidder og lytter med, når jeg har timer. 

Lise: Hvis støttelæreren hjælper i klassen, så sad der ikke nogen og ikke vidste hvad de skulle 

lave, og det er jo ikke pointen ved en støttelærer, at det er dem der skal sættes i gang. 

Pia: Ja, for der var nogen, der bare sad og ikke forklarede mig noget, med mindre jeg ligefrem 

spurgte. Det var rimelig irriterende. 
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Når støttefunktionen fremtræder som meget tydeligt til stede for den blinde elev, bliver 

den gensidige forpligtelse også stærkere og til tider kan den opleves som en forhin-

dring for at kunne agere som de andre børn i klassen. Den kan skabe en form for ufri-

hed for den blinde elev: 

 

Lise: Det var da tit man sad og havde lyst til lige ikke at lave noget, men så kunne man ikke, 

for ens lærer sad ved siden af og alle de andre sad og snakkede og det kunne man ikke. 

 

Forholdet mellem specialpædagogikken og almenpædagogikken kan ende i, at de 

frem for at supplere hinanden i et inkluderede perspektiv, understøtter det modsatte 

perspektiv. Almenpædagogikken slipper for at skulle tage hånd om besværlige elever 

og specialpædagogikken sikrer sit eksistensgrundlag (Kirkebæk 2000, Ottosen et al. 

2002). 

 

Problemer opleves imidlertid ikke isoleret, men ses gennem samarbejdet på skolen, 

den samlede klassesituation og samarbejde til forældre o.a. Lærerne i en undersøgel-

se af Højholt (1996) fortæller, at det ofte er svært at få anerkendt det, de oplever, som 

problemer længere oppe i systemet og derved opstår et dobbelt bogholderi, hvor der 

på den ene side tales om afvig, problematiske egenskaber, omsorgssvigt m.m. og på 

den anden side handles i forhold til praktiske, konkrete muligheder eller mangel på 

samme i dagligdagen. 

Højholt (ibid.) peger på, at udviklingspsykologien ikke er tilstrækkelig til at 

beskrive situationerne, så der kan dannes et handlingsgrundlag. Hun beskriver to per-

spektiver i teorierne om børns udvikling: Et oppe-fra-og-ned perspektiv, som omfatter 

socialiseringsteorier, hvor børn overtager normer fra samfund og kultur. Et nedefra-og-

op-perspektiv, hvor udvikling sker inde fra barnet selv og så at sige bor i barnet og 

man som voksen støtter og tilrettelægger muligheder for denne udvikling. Med begge 

synsvinkler låses man fast til at se problemer, som om de kommer fra barnet. Højholt 

peger på, at situationerne skal ses i lyset af de implicerede parters forskellig rettede 

perspektiver og indbyrdes mulige modsætninger, som altid vil være en del af den vir-

kelighed, som lærere og børn befinder sig i. Højholt beskriver både lærerdilemmaer og 

afmagt, når lærerne står overfor et krydspres mellem administrative krav og forvent-

ninger til lærerens arbejde på den ene side og de faktiske muligheder på den anden 

side. Der opstår risiko for defensiv faglighed. Isolation og afmagt er nøglebegreber i 

undersøgelsen og der opstår nemt problemforskydninger fra skole mod familie. På 

den anden side oplever lærerne sig også koblede af, når psykologen overtager de 

vanskelige børn. Dermed rettes fokus mod noget andet end lærernes eget arbejde og 

de konkrete problemer med børnene. De vanskelige elever bliver et personligt dilem-

ma for den enkelte lærer.  
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Wadel (1991) peger på det essentielle i at studere omverdenen i et relationelt per-

spektiv. Han taler om at se på delfærdigheder hos den enkelte, som noget der indgår i 

en større, relationel sammenhæng. Således eksemplificerer han dette med at beskrive 

forholdet mellem lærer og elev i skolen: "For at lærerne skal kunne lære fra sig må 

eleverne have en komplementær færdighed i at lære til sig. Lærernes såkaldte pæda-

gogiske færdigheder kunne med fordel betragtes som delfærdigheder." (s. 95). Uden 

at skulle diskutere læringsteori i denne sammenhæng, understøtter denne synsvinkel 

blikket for det komplementære i støttefunktionen: Denne kan ikke agere uafhængigt af 

et samspil med den der støttes. Det interessante i denne sammenhæng er desuden, 

at der med informanternes udsagn kan peges på nogle mere subtile samspil, som be-

skrevet i analysen, men som meget ofte undviger lærere og konsulenters opmærk-

somhed. 

 

Klassekammeraterne 

Klassekammeraternes indstilling til den støtte Mette får, spiller en vigtig rolle for hvor-

dan hun oplever sig integreret i klassens sociale liv. Mette fortæller om en episode i 4. 

klasse, hvor en af klassens elever beklagede sig over, at hun fik mere hjælp end de 

andre. Lærerne forklarede derefter, at grunden til at klassen havde flere lærertimer 

end andre klasser, var fordi der var givet ekstra timer til Mette. Episoden blev talt 

igennem i klassens refleksions-rum (jf. Mailini et al.) og herefter var forholdet accepte-

ret af hele klassen.  

Selv om støtten således var integreret godt i klassens liv, så kunne det ikke 

skjules, at den var foranlediget af Mettes tilstedeværelse i klassen og en forståelse 

blandt kammeraterne for det forhold, var vigtig for Mettes oplevelse af at være en lige 

værdig del af klassen. 

 

Støttefunktionen opleves i visse situationer at stille sig som en barriere for kontakten 

med klassekammeraterne. Det sker gerne når støtten kommer til at fylde for meget i 

form af overdreven støtte, eller hvis man som elev selv knytter sig for meget til sin 

støttelærer (Janson 1996, Davies 2003, Tetler 2000c). Når det drejer sig om frikvarte-

rerne siger Bo og Lise, at de helt klart helst var fri for voksnes indblanding på det tids-

punkt. Som Lise udtrykker det, så "skal det jo bare være en støtte i et fag, det skal jo 

ikke være en eller anden der er som seende fordi man ikke kan klare sig selv, andet 

end i det der fag". Pia oplever det vanskeligt at fastholde kontakten med sine klasse-

kammerater og knytter sig mere til støttelærerne, vel vidende at det kan gøre det van-

skeligere at etablere relationer til klassekammeraterne.  
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Her får vi et indblik i det vanskelige valg det kan være, at kunne vælge den voksne 

som samtalepartner eller søge den, til tider store udfordring, det er at indgå i et fælles 

frikvartersprojekt med seende. Undersøgelsen fra Center for Ligebehandling af Handi-

cappede (2004) viser, at informanterne efterlyser mere socialt og personlighedsudvik-

lende støtte. 

 

Informanternes bud på kvalitet i en støttefunktion 
I interviewene peger informanterne meget konkret på nogle forhold, som de oplever, 

kan kvalificere støttefunktionen. I dette afsnit vil disse bud på kvaliteter blive analyse-

ret nærmere. 

 

Kvalitet frem for kvantitet 

I informanternes perspektiv ser det ud til, at en grundlæggende kvalitet i støttefunktio-

nen kan karakteriseres som en integreret lærerstøtte, hvor støtten indgår i klassens 

team af lærere, og hvor hjælpen kan komme fra enhver af de lærere, der aktuelt er i 

klassen. Informanterne understreger i interviewene, hvor vigtigt det er, at støttelære-

ren er til rådighed for hele klassen og ikke har sin faste plads ved siden af den blinde 

elev. Det vil i givet fald virke hæmmende for udvikling af selvstændighed, mener de. 

Det ser således ud til, at det i højere grad handler om, hvordan støtten gives end om, 

hvor meget støtte, der gives. 

 

Mette er ikke i tvivl om, at støtten har været en hjælp, især når det drejer sig om et 

tidsperspektiv: Ikke at skulle bruge oceaner af tid på at lære noget, som blindheden 

skaber en besværlig tilgang til, når man med særlig tilrettelæggelse eller støtte kan 

gøre det på en acceptabel tid. Mette understreger det vigtige i at være fagligt på højde 

med klassen, så hun dermed skaber tid til selv at kompensere for det nedsatte syn 

ved f.eks. at spørge sin sidemand om, hvad det er læreren tegner på tavlen.  

 

Det sidste eksempel viser, at selv i en klasse, hvor lærerne er rutinerede i at undervise 

en blind elev, opstår situationer, hvor undervisningen ikke tilgodeser den blinde elevs 

særlige forudsætninger, selvom det ville være ret enkelt for læreren ved tavlen, at sige 

hvad han skriver. Mange lærere giver i dag udtryk for at være under stort pres i deres 

arbejde, og det kan være en af flere forklaringer på, at lærere oplever det vanskeligt at 

leve op til forventningerne om inkluderende undervisning.  

Informanterne peger imidlertid alle på, at den kvalitativt gode støtte sigter på 

at skabe rammer og relationer, så den støttede elev ikke føler sig anderledes, og at 

den nødvendige hjælp, der ydes, opleves naturlig af alle. Spørgsmålet er, i hvilken ud-

strækning det handler om ressourcer eller om ændrede holdninger og attituder. Hig-

gins & Ballard (2000) har gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse blandt syv 
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voksne blinde i New Zealand, som gik i almindelig folkeskole. Den peger på betydnin-

gen af lærerens attituder overfor den blinde elev som en vigtig faktor for elevens ople-

velse af at være inkluderet i skolemiljøet. De lærere, der optrådte venlige, udfordren-

de, hjælpsomme og positive, fremmede elevens opfattelse af være en ligeværdig del 

af klassen. De lærere, der blev husket som ekskluderende den blinde elev, blev be-

skrevet som unfair, ufleksible, uforberedte og fraværende og så mest på, at den blinde 

elev var forskellig fra de øvrige elever. Holdninger er ikke omkostningskrævende, men 

dertil kommer den synsvinkel, at en velforberedt og fleksibel undervisning støtter det 

sociale perspektiv. 

 

Mette: Jeg tror simpelthen den støtte jeg har fået på X skole har været optimal. Netop også 

fordi resten af klassen har kunnet nyde godt af den. Jeg har ikke følt det har været unaturligt 

for mig eller følt mig anderledes end de andre og det tror jeg betyder meget for, at man udvik-

ler sig som person og at man ikke hele tiden går rundt og ved at man er anderledes.  

 

Støtte set i et livsperspektiv 

Alle informanter udtrykker nødvendigheden af støtte i folkeskoleforløbet, selv om flere 

af dem peger på, at noget kunne have være gjort bedre, på en anden måde eller i et 

mindre omfang. Både Mettes og Lises beskrivelser af skiftet fra at have en ganske 

omfangsrig støtte til rådighed og så med et slag at begynde på et skoleforløb helt 

uden formel støtte, beskrives af dem begge som ikke blot positivt, men også befor-

drende for deres egen selvopfattelse og udvikling. Umiddelbart kunne man fristes til at 

konkludere, at så har støtten været unødvendig og blokerende. Men støttefunktionen 

skal også ses i et tids- og livsperspektiv, som Mette udtrykker det her: 

  

Jeg har ikke brug for støtten mere, fordi jeg netop har fået den. Altså det er lidt komplekst, 

men det at jeg har fået den, har gjort, at jeg sådan stille og roligt har kunnet lære de her ting 

selv, i stedet for at jeg har skullet sidde og kæmpe med dem selv. Eller hvis jeg havde fået for 

meget hjælp så havde jeg heller ikke lært det, fordi jeg ikke havde gidet det, når jeg bare kun-

ne få hjælpen til det. 

 

Skiftet i Lises støttefunktion virker mindre overvejet end det var tilfældet for Mette. Op-

rindeligt var det planlagt, at der skulle være støtte til at introducere Lise til skolen, men 

af en eller anden grund, som Lise ikke kender, blev det ikke tilfældet – heldigvis, som 

Lise siger. 

 

Lise: Jamen, jeg ville da blive sindssyg af en eller anden, der rendte rundt og støttede og var 

med hele tiden. 
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Når det gælder evne til at bedømme sine egne behov mener flere af informanterne 

også, at den indgår i et livsperspektiv, hvor det kan være vanskeligt for et mindre barn 

selv at vurdere behovet for støtte, mens de finder det både muligt og påkrævet, at 

man som elev i de større klasser tages med på råd. 

 

Griffin & Michael (Illeris 2000:47) har reformuleret Vygotskys definition af ZfnU så den 

ifølge forfatterne er mere i overensstemmelse med vor tids tænkemåde: "Voksnes vis-

dom udgør ikke en formålsbestemthed for børns udvikling. (…) En zone for nærmeste 

udvikling er en dialog mellem barnet og dets fremtid; det er ikke en dialog mellem bar-

net og en voksens fortid". Hermed peger forfatterne på, at den voksnes forankring i 

fortiden kan blive en forhindring for at udøve kvalificerende støtte, og at det dermed 

stiller særlige forventninger til den voksnes evne til at også at tage et elevperspektiv. 

 

Deltagelse 

Spørgsmålet om at inddrage eleven i vurderingen af støttebehovet og organiseringen 

af denne blev drøftet flere gange i interviewet. Bo havde et klart eksempel på en situa-

tion, hvor han gerne ville være taget med på råd, idet han ikke fik undervisning i tysk, 

angiveligt fordi der ikke kunne bevilges støtte til faget. Bo's egen vurdering var nu, 

som dengang, at han godt kunne undvære nogle støttetimer i idræt, og at de kunne 

overføres til tysktimerne, så han dermed kunne få den tyskundervisning, som han fak-

tisk ønskede sig. 

 

Men i øvrigt besvares spørgsmålet om at blive taget med på råd om omfang og place-

ring af støttetimer med nogen forsigtighed af informanterne, idet de mener, at den re-

fleksivitet de anvender i deres overvejelser i dag, ikke var mulig i deres tidlige folke-

skoleforløb. 

 

Lise foreslår, at man i nogle situationer prøver sig frem uden støtte, og hvis det viser 

sig at der er behov for støtte, så sættes den ind efterfølgende. Denne tankegang er i 

modstrid med en almindelige tankegang blandt mange professionelle i systemet (jf. 

Tidemann et al. s. 144), som peger på at en mere massiv støtte fra starten kan give et 

godt udviklingsafsæt, hvorefter støtten kan trappes ned.  

 

Selvbegrænsning 

Pia fortæller hvordan hun undlod at tage med på en overlevelsestur sammen med re-

sten af klassen. Hendes lærere havde frarådet hende at tage med og Pia havde også 

selv nogle begrundelser for, hvorfor det kunne være en god ide at blive hjemme og 

arbejde med sin projektopgave, idet fysiske udfordringer kunne være problematiske 

for hende. Denne historie affødte en diskussion i interviewgruppen om det betimelige i 
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at lade voksne træffe den slags afgørelser på den blinde elevs vegne. Både Bo og Li-

se mente, at det er oplagt at blive taget med på råd, når det drejer sig om deltagelse i 

aktiviteter. På det område mener de ikke at de voksne suverænt bør træffe beslutnin-

ger på deres vegne. 

 

I denne diskussion optræder et tema, der drejer sig om selvbegrænsning, som er af-

født af ens egen opfattelse af mulige begrænsninger som følge af synstabet. Hvis 

denne selvbegrænsning støttes af de lærere, der omgiver eleven, kan den for alvor 

fæste rod og finde næring. Bliver den derimod udfordret og eleven oplever at overskri-

de nogle grænser, som vedkommende ikke var klar over hun eller han evnede at 

overskride, reduceres selvbegrænsningen. 

 Bo fortæller hvordan en støttelærer introducerede ham til at spille golf. En 

næsten blind dreng, der vil spille golf, er en stor udfordring af selvbegrænsningen. 

Men det gik godt og i dag har Bo med seende assistance spillet golf med stor fornøjel-

se og glæde i flere år. 

 

Bo: man skal nok lade være med at begrænse sig, og måske prøve at kaste sig ud i nogen 

udfordringer, det har jeg i hvert fald gjort med mit golfspil. Jeg var glad for at jeg havde støtte-

læreren i folkeskolen netop den dag, og at hun gad tage mig med ud og prøve at spille golf.  

 

Med udgangspunkt i Vygotskys begreb om "zonen for nærmeste udvikling" kan det 

hævdes, at lærerne i Pias tilfælde har arbejdet i den forkerte ende af zonen. I stedet 

for at støtte og berede vejen til noget, der kunne klares med støtte og måske have gi-

vet Pia en oplevelse af at udvide sine muligheder og erhverve nye erfaringer, opgav 

de inden forsøget. Bo's lærere påtog sig derimod en støtteopgave, som kunne se håb-

løs ud: At introducere en meget stærkt svagsynet elev til at spille golf. Her arbejdede 

lærerne i den forreste del af zonen for nærmste udvikling, som viste sig at ligge i spid-

sen af Bo’s mestringsniveau. 

  

Tetler (2004) peger på, at delagtighed eller deltagelse kan være det begreb, der kvali-

ficerer grundlaget for inkludering. Ved at fremhæve deltagelse som et kernebegreb 

peger Tetler på, at fokus flyttes fra et organisatorisk perspektiv til et indholdsmæssigt 

perspektiv, hvor det handlingsrettede spiller en afgørende rolle.  

 

Informanterne i denne afhandlings undersøgelse mener bestemt, at de burde være 

taget med på råd i spørgsmål om støtte og hjælp, i hvert fald i den sidste del af deres 

skoleforløb. Flere undersøgelser peger på, at mennesker med funktionsnedsættelser i 

for ringe grad tages med på råd, når det drejer sig om forhold, der essentielt angår de-

res livsverden (Høgsbro, Kirkebæk, Blom & Danø 1999, Buch-Hansen 2004). Selv om 
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informanterne udtrykker tvivl om, hvorvidt de burde tages med på råd i de mindre 

klasser, så tyder erfaringer fra andre skoleformer på, at det er muligt, at inddrage ele-

verne fra de er ganske små. Således er eleverne på Sudburry Valley School21 medbe-

stemmende om deres eget skoleforløb i stort set alle spørgsmål fra den første dag, de 

betræder skolens matrikel. På disse skoler er deltagelse et kernebegreb.  

 

Set i et blindepædagogisk perspektiv er deltagelse et meget centralt begreb (Malini et 

al. 2005, Andersen & Holstein 1979). Selv om det kan diskuteres, i hvilken udstræk-

ning der er tale om særlige pædagogiske principper for undervisning af blinde elever 

frem for undervisning af alle elever, så er det afgørende for blinde elever at være ak-

tivt deltagende for at kunne begribe verden. Deltagelse bliver dermed et kernebegreb i 

et inkluderende læringsmiljø (Tetler 2004). 

  

 

Kvalificering af støttefunktionen 
Som en syntese af den foregående analyse af problemfelter i støttefunktionen og in-

formanternes bud på kvaliteter i støttefunktionen, konkluderes i det følgende afsnit 

hvilke kvalitative elementer, støttelærerfunktionen bør indeholde. 

 

Blinde børn er børn, som andre  

"Når du har et barn med synshandicap i din klasse, er det vigtigt at du gør dig klart, at 

du først og fremmest har et barn med et barns følelser, fantasier, evner og mulighe-

der. Et barn som andre – men med et synshandicap." (Ankerdal 1999) 

 

Flere udsagn fra interviewet peger på, at de ønsker informanterne har til at få hjælp i 

undervisningen ikke adskiller sig fra de ønsker alle andre elever også kunne have. Når 

Mette eksempelvis fortæller, at hun blot har brug for hjælp, når hun rækker hånden op 

og at det ikke er afgørende, hvem der hjælper, så er hun ikke forskellig fra alle andre 

elever. Når Bo og Lise befinder sig bedst, når deres støttelærer cirkulerer i klassen og 

også hjælper de andre elever, så oplever de sig som almindelige elever på linie med 

resten af klassens elever. Når Pia fortæller hvordan den gode lærer forstår at holde 

hende koncentreret om det faglige stof, det fælles tredje (Westmark 2002), fordi " han 

fanger alle, sikrer sig at alle er med og lever sig ind i undervisningen", så er det en god 

lærer ikke blot for Pia, men for alle eleverne. Det svarer til, hvad andre elever også 

beskriver som en god lærer (Laursen 2004).  

 

Således er der en række forhold, som informanterne ønsker sig i undervisningen, der 

kunne gælde for alle elevers ønske til god undervisning. Set i dette perspektiv er god 
                                                      
21 Det gælder også den danske udgave af skolen, Næstved Fri skole, se: www.naestved-fri-skole.dk 
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blindepædagogisk undervisning det samme som god almen undervisning, hvor der er 

taget de nødvendige hensyn til de enkelte elevers særlige forudsætninger. Det sidste 

er naturligvis essentielt, idet en overbelysning af den almene pædagogik som gyldig 

for alle elever risikerer at nedtone behovet for den særlige indsats og støtte, som in-

formanterne også peger på er nødvendig  (Kirkebæk 2005). Fremtidens specialpæda-

gogik defineres af Egelund (2003) som en "pædagogisk virksomhed, der sættes ind 

for at forhindre en udgrænsning af individer (…) på grund af disses forskelligheder"  

(s. 10). 

 

Faglig kompetent 

Mette siger i interviewet, at det for hende har været betydningsfuldt at være faglig dyg-

tig, fordi det har givet et personligt overskud til at tackle situationer, hvor hun havde 

vanskeligheder med at følge med i undervisningen. I sådanne situationer, hvor det 

drejer sig om, at Mette hjælper sig selv i at overkomme sin funktionsnedsættelse og 

skal bruge tid og ressourcer på det, er det en fordel at være fagligt godt med, så hun 

ikke bliver nervøs for at sakke bagud. Det peger på, at støttelæreren skal være faglig 

kompetent og ikke kun en praktisk hjælp, som man kunne få indtryk af, når Mette el-

lers taler om, hvilken hjælp der er vigtig. Dette forhold underbygges også af fokus-

gruppeinterviewet, hvor alle informanter finder det vigtigt, at støttelærerne er kompe-

tente i de fag, de indgår i. Dertil kommer det forhold, at klassens øvrige elever også 

skal kunne se støttelæreren som en kompetent underviser og en del af klassen, hvis 

oplevelsen af ligeværdighed skal opretholdes. 

Indirekte fremgår det også, at såfremt støtten skal indgå som en integreret 

del af klassens lærerteam, så stiller det krav om, at det skal være en læreruddannet 

person. Ellers kan der ikke etableres et grundlag for, at støtten kan indgå i teamet.  

 

Autentisk 

Eleverne har ikke kun forventninger om faglig kompetence hos støttelæreren, men 

også ønsker til lærerens personlige kompetencer. Pia lægger således stor vægt på at 

lærerne er engagerede og alle informanter ønsker en fingerspidsfornemmelse hos 

støttelæreren for, hvornår støtte skal sættes ind, og særligt hvornår den ikke skal. In-

formanterne taler med selvfølgelighed om, at der er forskel på støttelærere og om, at 

man er på bølgelængde med nogen og ikke med andre. Imidlertid er der en afgørende 

forskel i forhold til andre elever, som får betydning for elevens forhold til støttelæreren, 

nemlig at kontakten er tættere og i nogle tilfælde længerevarende end for andre ele-

ver. 

 

Lise: Jeg synes da man bliver anderledes knyttet til sin støttelærer. Nu har jeg altså også haft 

de samme helt fra børnehaveklassen og til 8. klasse. Men der er mere to-vejs kommunikation, 
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når det er eleven og støttelæreren, end når det er læreren for hele klassen, der står og snak-

ker til 15 elever. 

 

Er autensiteten vigtigere end fagligheden? Mette siger, at et godt fagligt niveau giver 

hende et godt afsæt for at kunne handle med større overskud i sociale sammenhæn-

ge eller til selv at kompensere for sit synstab ved f.eks. at bruge tid på at spørge 

sidemanden eller fremstille materialer selv. Det er støtte til faget det handler om, men i 

den måde støtten praktiseres på, handler det om autensitet (Laursen 2004, Larsen 

2001, Mailini et al. 2005). 

 

Synsfaglig viden og indsigt 

Mette peger på vigtigheden af, at lærerne har en synsfaglig indsigt i form af kendskab 

til kompenserende indsatser og grundigt kendskab til hendes forudsætninger. Dette 

kendskab er erhvervet på kurser på Synscenter Refsnæs og Synscentralen i amtet. 

Imidlertid har Mette en særlig pointe i forhold til dette: 

 

Lærerne har været gode til at finde ud af hvad jeg havde behov for. De har jo været på kurser 

på Refsnæs og fået en masse at vide. Men de har været gode til at abstrahere fra det og så 

sige: Det kan godt være de [kursusarrangørerne] siger sådan og sådan, men hvis hun [Mette] 

nu har behov for sådan og sådan i stedet for, så har de været gode til at rette det til og ikke 

tænke for meget i kasser. Det er jo et menneske vi har med at gøre og ikke bare en, der skulle 

igennem systemet. 

 

Med dette udsagn peger Mette på, at standardiserede måder at anvende en støtte-

funktion på har begrænsninger og at lærerne må holde den erhvervede viden om mu-

lighederne op mod den kontekst, i hvilken støtten anvendes. Men det skal ske med 

baggrund i en fag-faglig og en syns-faglig viden. 

 

Også informanterne i gruppeinterviewet peger på vigtigheden af, at lærerne har grun-

digt kendskab til deres funktionsnedsættelser. Bo, som udover sin synsnedsættelse 

har en sjælden sygdom, forklarer at det var vigtigt for ham at kunne videregive infor-

mation herom, da den endelig blev tilgængelig. 

  

Integreret støtte 

Alle informanterne lægger vægt på, at støttelæreren fungerer, som det Bo kalder inte-

greret støtte. Informanterne har mange eksempler på, hvordan det opleves som noget 

meget positivt for dem, når det lykkes. Således fremgår det flere steder i interviewet 

med Mette, at støttefunktionen har været integreret i klassens lærerteam, så det kun i 

nogle situationer har været tydeligt, hvem der var støttelærer og hvem der var faglæ-
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rer. Den gode støttelærer karakteriseres som den, der er meget god til at give den 

hjælp eleven har brug for, men sideløbende hjælper de andre. 

Som elev er man i en særlig situation, når man ved, at der er en lærer, der er ansat til 

specielt at hjælpe én. Men med den måde støtten i Mettes tilfælde blev organiseret 

på, oplevede hun det ikke som noget specielt. 

 

Mette: Det var bare lige som når de andre sagde til matematiklæreren, at nu har jeg forstået 

det. Støttelæreren er bare en ekstra matematiklærer kan man sige.   

 

 

Efterskrift på interviewene 
På spørgsmålet om hvordan informanterne i fokusgruppeinterviewet har oplevet at 

deltage, svarer alle, at det har været en god oplevelse for dem, dels fordi de dermed 

håber at kunne være med til at forbedre mulighederne for de blinde elever, der kom-

mer efter og dels fordi det har værdi for dem selv at tale om noget, der har stor betyd-

ning i deres liv. I den sammenhæng har især en af informanterne fået særligt udbytte, 

idet hun fortæller at hun "har fået ny inspiration til hvad hun kan gøre i fremtiden". Det 

handler især om, hvordan hun kan forholde sig til, at for megen kontakt med lærerne 

risikerer at afskære hende fra kontakten med sine klassekammerater. Men det har og-

så haft betydning at tale sammen med andre, der har oplevet og oplever samme sæt 

af problemer i tilværelsen og derigennem få mulighed for at få en rollemodel, der kan 

anvise nye veje. 

 

Skal elevperspektivet inddrages, hvilket denne undersøgelse peger på behovet for, 

forudsætter det, at der skabes et rum for refleksion. Flere undersøgelser peger på det 

betydningsfulde i at skabe et refleksionsrum, hvor både sociale og faglige temaer får 

plads og i gensidig vekselvirkning kan udvikle hinanden (Buultjens 2002, Malini et al. 

2005). Erfaringerne fra Sudburry Valley School (Greenberg 1998) viser, at det er mu-

ligt at gøre dette med selv små børn. Sådanne rum kan skabes i skolen, men særlig 

betydning har de refleksive rum, der skabes når blinde elever fra forskellige skoler 

møder hinanden på kurser på Refsnæs eller til synskonsulenternes børnemøder. Her 

opstår mulighed for at spejle sig i andre, der er blinde. 

 

Der kan være god grund til at skabe refleksive rum, hvor voksne deltager, idet en be-

arbejdning af ømme områder i nogle tilfælde kan initieres gennem voksenstøtte. I un-

dersøgelsen af Mettes skoleforløb beskrives et eksempel herpå, hvor klassens lærere 

udvikler et kommunikationsredskab, som de kalder "Piben Rundt" og gennem hvilket 

mange dilemmaer og konfliktfelter, er blevet bearbejdet (Malini et al. 2005). 
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Diskussion 
Afsættet for afhandlingen er en undersøgelse af støttefunktionen for blinde elever i  

folkeskolen i et inkluderende perspektiv. Den opsummerende diskussion har derfor 

også inkluderende undervisning som sit pejlemærke men med en kritisk tilgang. Flere 

(Tetler 2004, Baltzer 2003, Holst 2000) peger på, at inklusionsperspektivet er i fare for 

at blive misbrugt til økonomitænkning på makro / mesoplan af det politisk / administra-

tive niveau og dermed risikerer at blive et udvandet begreb. Der ser således ud til at 

være brug for at fastholde og udvikle pædagogiske kernebegreber i inklusionstanken.  

 

Deltagelse 

Et sådant kernebegreb er deltagelse (Tetler 2004), fordi det åbner for et handlingsret-

tet perspektiv. Ekskludering er netop præget af manglende deltagelse. Deltagelse i et 

pædagogisk og socialt  perspektiv er kvalificerende for inkluderende undervisning og i 

særlig grad for blinde elever.  

Men som både Tetler (2004) og Söder (1992) peger på, så er ideologier og 

begreber i konstant fare for at blive overhalet af udviklingen, inden de når at bundfæl-

de sig i en rutineret praksis. Således peger flere forskere på, at deltagerstyret under-

visning kan kritiseres for at dække over en skjult kontrolform, lige fra folkeskoleniveau 

til det statslige herredømme over uddannelserne, hvor dialogfora skal sikre størst mu-

lig kontrol uden subjektivt oplevet tvang (Krejsler 2004, Kvale 2004, Saugstad 2004). 

Skolens ydre kontrolformer er afløst af elevernes indre kontrolformer og udøves efter 

forfatternes opfattelse gennem forskellige praksisser og værdiforestillinger i skolen, 

såsom projektarbejde, logbog og ansvar for egen læring. Endvidere peger forfatterne 

på, at deltagerstyring bliver til et krav om deltagelse, som fører til en intimisering af det 

offentlige og pædagogiske rum, idet forholdet mellem lærer og elev bliver præget af 

det personlige og af fokus på kvaliteten i relationen. Heri ligger både en risiko for at 

overskride privatsfæren og overbetone personlige relationer på bekostning af en faglig 

tilgang. Forfatterne (ibid.) erkender, at denne udvikling i det pædagogiske felt modsva-

rer den udvikling, der finder sted i samfundet og at man derfor ikke kan afskrive de til-

tag, der arbejdes med i skolen, men de maner til et kritisk blik på, hvordan de anven-

des. Informanterne i denne afhandling peger da også på det netop beskrevne forhold, 

når de på den ene side ønsker en meget målrettet og konkret hjælp til det faglige, men 

samtidig efterlyser en forståelse fra lærernes side for deres særlige situation, samt 

større grad af indflydelse eller deltagelse i lærerprocessen. Det sidste må nødvendig-

vis involvere en mere personlig og autentisk tilgang fra lærerens side til undervisnin-

gen, som beskrevet af blandt andre Laursen (2004). 
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Det er imidlertid min vurdering, at deltagelse er en nødvendighed for at kunne 

praktisere inkluderende virksomhed og at den faglige eller kundskabsmæssige dimen-

sion ikke er i modsætning til den sociale dimension i undervisningen. Tværtimod er de 

hinandens forudsætninger (Malini et al. 2005, Center for Ligebehandling af Handicap-

pede 2004). 

 

Dilemmaer 

Analysen af informanternes udsagn peger på en række dilemmaer på forskellige ni-

veauer. Den blinde elevs dilemmaer er blandt andet karakteriserede ved:  

 modstand mod særbehandling   ret til kompensation  

 ønske om selvstændighed   mestring med støtte 

 ønske om at være lige – som   retten til at være blind 

 

Larsen (2001) finder tilsvarende dilemmaer i sin undersøgelse og da der er tale om di-

lemmaer, kan de i sagens natur ikke løses. Gustavsson (1992) peger imidlertid på, at 

forholdet i dilemmaer kan forstærkes eller svækkes, idet der i høj grad er tale om so-

ciale konstruktioner. En svækkelse af dilemmaerne kan blandt andet ske ved at etab-

lere en integreret støttefunktion som en to-lærer ordning. Ved at flytte fokus fra støtte 

som dedikeret til en enkelt elev og til at fokusere den samlede klasses behov for res-

sourcer, rettes opmærksomheden dermed også mod en inkluderende støttefunktion.  

 

Sådanne forslag kan udløse et andet dilemma imellem disse forslag og skolens res-

sourcemæssige muligheder. Tidemann et al. (2004) finder, i deres undersøgelse af 

svenske skolers bestræbelser på at sikre en skole for alle, en række dilemmaer. Sko-

lernes svar på, hvordan disse dilemmaer løses og skolen for alle realiseres, drejer sig 

ofte om øget ressourcetilførsel. Forfatterne (ibid.) peger imidlertid på, at ændrede or-

ganiseringer af klasse/ gruppedannelser og ved dannelse af lærerteams, kan forbedre 

mulighederne for en inkluderende skolevirksomhed og samtidig imødegå et øget res-

sourcebehov. Tanken er blandt andet at arbejde i fleksible elevgruppestørrelse med 

tilknyttede lærerteams, hvori den specialpædagogisk uddannede lærer indgår, og hvor 

alle lærere i teamet er ansvarlige for både planlægning og gennemførelse af alle ele-

vers undervisning. Med denne organisering kan der laves fleksible gruppestørrelser 

og tages de nødvendige hensyn til forskellige børns forudsætninger for læring og ud-

nyttelsen af lærernes forskellige kompetencer forbedres.  

 

Subtile forhold ved støttefunktionen 

På mikroplanet er det værd at hæfte sig ved informanternes beskrivelser af nogle me-

re subtile forhold ved støttefunktionen:  
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 Vanskeligheden ved at have brug for hjælp og i dobbelt forstand: både som følge 

af blindheden og som følge af enhver elevs behov for støtte til at mestre det næste 

i den nærmeste udviklingszone. 

 Støttefunktionens rolle som dobbeltforpligtende: Både for støttelæreren og for den 

støttede elev. 

 Spørgsmålet om at føle sig rigtig og herunder opleve at det er i orden, at der er 

noget man ikke kan selv.  

 

Det kræver et skarpt blik fra de voksne omkring den blinde elev at få øje på disse 

aspekter. Det understreger Andersen & Holsteins beskrivelse af støttelærerens hårfine 

balancegang mellem tålmodig støtte til at gøre erfaringer på egne præmisser og nød-

vendig støtte til at løse opgaver, som et alvorligt synshandicap undertiden gør urime-

ligt svært. 

 

Støttefunktionen: Et aktuelt billede 

Min vurdering er, på baggrund af de opgjorte tal fra spørgeskemaundersøgelsen, at 

der i for ringe omfang stilles krav til støttelærernes pædagogiske grunduddannelse og 

til den specifikke efteruddannelse som støttelærer eller lærer. Andre undersøgelser 

peger på samme problem og på at det ikke nødvendigvis skyldes lærernes vægring, 

men kan handle om fordelingen af de eksisterende ressourcer på skolen (Tetler 

2000c). I specialpædagogiske dokumentationer (ibid.) efterlyses muligheder for at ind-

sætte støtte på baggrund af en vurdering af klassen som helhed for at skabe et læ-

ringsmiljø, der er optimalt for alle elever. Støtten bør etableres som et to-lærer system, 

hvilket vil forudsætte, at alle, fag-, klasse- og støttelærere er læreruddannede. Spør-

geskemaundersøgelsen blandt synskonsulenterne viser, at kun i 22 tilfælde ud af 41 

stilles der krav om, at støtten indgår i teamet. Når den store udfordring i inkluderingen 

kan siges at være anerkendelsen af forskellighed som en styrke, kunne dette naturlig-

vis udbredes til også at omfatte lærergruppen og disses uddannelsesbaggrund. Det er 

imidlertid min opfattelse at det vil forlænge vejen til en inkluderende skole og må sæt-

tes som 2. etape i det projekt.  

Informanterne har også ønsker om, at lærerne er vidende om deres særlige 

forudsætninger som følger af blindheden. Det forudsætter såvel efteruddannelse som 

kontinuitet. Det første for at skabe forudsætninger for at forstå grundlaget for særlig til-

rettelagt undervisning, det sidste for at oparbejde den fingerspidsfornemmelse, som 

også efterlyses af informanterne. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at der også 

på disse områder efterlades et udviklingsbehov: Kravet om specialpædagogisk efter-

uddannelse i blandt andet synsfaglige emner er sparsom (22 ud af 41 tilfælde) og kon-

tinuiteten er ikke sikret i mere end halvdelen af de adspurgte forløb. 
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Der er behov for at styrke det specialpædagogiske aspekt i læreruddannel-

sen (Jf. Gaarsmand 2004). Det specialpædagogiske felt har gennem de seneste år 

har været stærkt reduceret og er nu næsten forsvundet fra læreruddannelsen. Det 

endskønt specialundervisningen ifølge undersøgelser forbruger 20% af ressourcerne 

til skolevæsnet.22 Det er min vurdering, at en opprioritering af specialpædagogiske 

temaer endvidere vil gavne det almenpædagogiske ud fra den synsvinkel, at i det 

specielle afspejles det almene. 

 

Dilemmaer, som fremstår i denne afhandling, peger på, at de løsninger, der eftersø-

ges ikke er et spørgsmål om "enten–eller", men om et "både–og". Set i det perspektiv 

er synskonsulentens rolle som mediator for gode løsninger vigtig. Det er imidlertid min 

vurdering, at de nævnte problemstillinger har et alment perspektiv for elever med støt-

tebehov. 

 

At kunne se forskelligheden som en styrke er nok feltets største udfordring (jf. Tide-

mann et al. 2004, Larsen 2001, Tetler  2000) og jeg håber nærværende afhandling har 

bidraget til at komme denne udfordring i møde. 

 

 

 

Konklusion 
Med afsæt i et antropologisk perspektiv på handicapbegrebet, kan der sammenfatten-

de peges på følgende forhold til at kvalificere støttefunktionen for blinde børn i folke-

skolen og sikre et inkluderende perspektiv: 

 Integreret støtte, det vil sige at støttefunktionen er en integreret del af klassens 

team af lærere og ikke udøves som dedikeret alene til den blinde elev.  

 I tilfælde af at det første ikke er muligt, bør støttelæreren, som det mindste, have 

den nødvendige faglige grunduddannelse som lærer, så vedkommende kan agere 

på lige fod med klassens øvrige lærere. 

 Støttebehovet vurderes for klassen som helhed, herunder de særlige behov den 

blinde elev har, og støttens ses i relationelt perspektiv.  

 Det relationelle perspektiv kræver en skærpet opmærksomhed overfor, at støtte-

behovet ikke usynliggøres og kan sættes målrettet ind. 

 Inddrage elevperspektivet i vurderingen af støttefunktionen. 

 Give deltageraspektet mere plads i undervisningen. 

 Lærere i klassen sikres den nødvendige efteruddannelse i specialpædagogiske 

emner, herunder specifikke synsfaglige emner.  

                                                      
22

 Rapport fra Arbejdsgruppen om specialundervisning 2003: Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Undervisningsmini-
steriet, Finans- og Socialministeriet. 
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 At der arbejdes ud fra en antagelse om samspil mellem den faglige og den sociale 

dimension, frem for at opfatte disse som et enten – eller. 

 At der sikres en kontinuitet i lærernes tilknytning til klassen som baggrund for at 

udvikle de nødvendige erfaringer med de mere subtile elementer i støttefunktio-

nen. 

 Organiseringen af undervisningen tænkes mere fleksibelt i sigtet på at udnytte bå-

de lærerkompetencer og skolens ressourcer bedre. 

 Specialpædagogik prioriteres højere i læreruddannelsen. 

 

 

 

 

Perspektivering 
Resultaterne fra denne undersøgelse peger på behovet for opkvalificering af støtte-

funktionen for blinde elever i folkeskolens almindelige klasser. Det er påpeget at resul-

taterne også har betydning for andre elever med behov for støtte. Sigtet i forsatte un-

dersøgelser af feltet skulle have et mikro-perspektiv på elevens interaktion i klassen, 

et meso-perspektiv: skolernes organisering og anvendelse af støtteressourcer samt et 

makro-perspektiv : på uddannelse af lærere til varetagelsen af støttefunktionen.  

Handicapperspektivet i denne afhandling er antropologisk, og bevægelserne i 

forskningsfeltet tyder også på, at den fremtidige forskning på området vil inddrage 

aspekter fra såvel det individorienterede som det sociale perspektiv (Gustavsson 

2004, Dyson & Millward 1998) ud fra en mindre reduktionistisk tilgang, end tilfældet 

har været hidtil.  

 

Det kan diskuteres, om Danmark i lighed med andre lande burde have en mere lov-

bunden sikring af ressourcer og udmøntning af disse til støtte for blinde elever i folke-

skolen. Den amerikanske regering vedtog i 1995 "The National Agenda for Education 

of Children and Youths with Visual Impairments, Including Those with Multiple Disabili-

ties". Heri udstikkes retningslinier for undervisningen og støtten for blinde og svagsy-

nede børn i amerikanske skoler. Den norske regering vedtog i 1999 en uddannelses-

reform, som betyder, at alle elever undervises i den almindelige folkeskole og at spe-

cialskoler således ikke længere eksisterer. Blinde og svagsynede elever får ret til den 

nødvendige oplæring i kompenserende teknikker og sikres et vist antal timer gennem 

skoleforløbet til dette.23  

 

De kommende strukturændringer på det (amts)kommunale område overfører projekt-

orienteret. 1. januar 2007 ansvaret for al specialundervisning og specialpædagogisk 
                                                      
23 Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, Ot. Prp. Nr. 78 (1998-1999) 
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bistand til kommunerne. Fra flere sider (Kirkebæk 2005) har det vakt bekymring for, 

om varetagelsen af handicapområdet fortsat vil have høj prioritet. Nærværende af-

handling peger på, at en række subtile områder har stor betydning for kvalificeringen 

af støtten til børn med funktionsnedsættelser. Jeg er bekymret for, at sådanne sider i 

specialpædagogikken ikke vil få prioritet i det nye kommunale landskab, hvor økono-

mitænkning i højere grad kan komme til at sætte dagsordenen end hensynet til speci-

alpædagogisk faglig udvikling. Set i disse perspektiver, kan der være god grund til i 

højere grad at sikre et retsligt grundlag for ydelser til børn med nedsatte funktionsev-

ner. Allerede Andersens & Holsteins undersøgelse i 1979 antydede behovet for en 

kvalitetsstyring af støtteressourcerne. 

 

Imidlertid er det diskutabelt om den amerikanske og norske vej er den rigtige at gå, for 

at sikre støtten til blinde og svagsynede elever og understøtte inkluderende undervis-

ning. Fokusering af en specifik gruppe elever med nedsat funktionsevne kan risikere 

at forstærke et individorienteret handicapperspektiv og dermed modvirke udviklingen 

af inkluderende virksomhed. Kirkebæk (2005) peger på, at den norske model i aktuelt 

betyder en større segregering, idet mange enkeltintegrerede elever befinder sig man-

ge timer uden for klassen med en lærer, der ikke har den fornødne specialpædagogi-

ske kompetence (s. 5). Der  råder således et stigende behov for, at finde løsninger, 

der ikke er et "enten-eller", men et "både-og".  
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