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RESUME
Det er ikke usædvanligt at studerende med et handikap deltager i
universitetsuddannelse.
Disse
omfatter
i
særdeleshed
bevægelseshæmmede og blinde personer, men inkluderer også andre
typer, f.eks. mindre åbenlyse handikap, som eksempelvis kan gemmes
under ’det normale’ blandt andre studerende, undervisere og
administrativt personale på universiteterne.
Som universitetsunderviser blev det klart, at der ikke var nogle blinde
studerende på ”School of Informatics” på Univrsidad National (UNA) i
Costa Rica. Dette var overraskende for mig, da dette studieområde har
nogle af universitets mest attraktive uddannelser. Jeg erfarede, at mange
blinde studerende på UNA gik på uddannelser indenfor undervisning,
filosofi eller jura. På den baggrund var det nærliggende at stille
spørgsmålet: hvorfor er blinde ikke interesserede i at læse informatik?
Imidlertid erfarede jeg for nogle år siden, at en blind studerende faktisk
skiftede studie fra Systems Engineering til school of engineering.
Dette flyttede mit fokus fra at prøve at forstå, hvorfor blinde studerende
ikke interesserer sig for informatik, til at stille spørgsmålstegn ved
hvorvidt School of Informatics var klar til at modtage disse studerende.
Som underviser i denne afdeling kunne jeg passende starte med at stille
mig selv dette spørgsmål. Jeg vidste slet ikke om blinde kunne studere
informatik, hvordan jeg kunne arbejde sammen med dem og endnu
mindre undervise dem, og hvad ville de egentligt forvente og behøve fra
mig? Jeg spurgte andre undervisere i afdelingen, men de var på samme
måde som mig selv ude af stand til at besvare mit spørgsmål, hvilket
gjorde at jeg måtte konkludere at svaret til det første spørgsmål var nej. Vi
var ikke klar til at modtage blinde studerende.
Det er dette som denne afhandling omhandler: Hvordan kan School of
Informatics forberede sig på at kunne modtage blinde studerende og
skabe et inkluderende læringsmiljø? For at besvare dette spørgsmål er der
mange delspørgsmål som skal besvares. For det første skal der udvikles en
forståelse af blindhed. I afhandlingen præsenteres en teoretisk forståelse af
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blindhed, som baserer sig på en social konstructionistic forståelse.
Desuden har det været fundamentalt for mig at lære fra de personer,
forskere og professionelle, som arbejder med blindhed. Jeg har været
interesseret i at lære om de redskaber de blinde bruger, hvordan
uddannelsesmiljøet opfører sig og reagerer på blinde studerende og
vigtigst, hvordan blinde studerende oplever og håndterer det at være
studerende på en videregående uddannelse.
Afhandlingen bygger således på følgende elementer: et litteraturstudie af
blindhed, et afsnit om redskaber for blinde, et afsnit om Wengers (1998)
sociale læringsteori, som danner en teoretisk ramme for projektet og mit
empiriske
studie
af
blinde
studerendes
og
undervisers
førstehåndsoplevelser med at deltage i videregående uddannelsesforløb.
Det er disse elementer, der danner basis i mit arbejde for at forstå
fænomenet blindhed indenfor de videregående uddannelser. Mit empiriske
studie er inspireret af etnografi og omhandler tre blinde studerendes
oplevelser som aktive studerende på en videregående uddannelse. Disse
studier præsenterer de studerendes opfattelse af omverdenen og tydeliggør
de situationer, som de står over for hver dag samt deres responser til
forskellige uddannelsesmiljøer. Samtidig giver de studerende også
detaljeret feedback omkring hvilken rolle disse uddannelsesmiljøer og
andre institutioner spiller i deres studier og deres fremtidige muligheder
på arbejdsmarkedet.
På baggrund af det teoretiske og empiriske grundlag identificerer
afhandlingen kontinuiteterne og diskontinuiteterne i inklusionsprocessen i
uddannelsesmiljøerne:
§

En generel og pragmatisk kategorisering af blindhed: blinde er
afhængige af punktskrift for at læse og skrive, medens
synshæmmede kan læse ved hjælp af forstørrelsesglas og andre
redskaber.

§

En social konstruktion af blindhed, som bygger på fire
forskellige modeller: velgørenheds modellen, den medicinske
model, rettighedsmodellen og den økonomiske model..
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§

En klassificering af begrebet om blindhed, som bygger på
forskellige perspektiver: det lægelige perspektiv, det adaptive
perspektiv, det integrative perspektiv og det inkluderende
perspektiv.

§

En

klassificering

af

udviklingen

af

den

institutionelle

inklusionsproces defineret ved hjælp af de følgende tre niveauer:
Indgangsniveauet; niveauet, hvor inklusion finder sted; og det
ønskede niveau for inklusion.
På baggrund af disse klassificeringer er det dokumenteret gennem
feltarbejdet, at uddannelsesmiljøerne kun er på “indgangsniveauet”, og
initiativerne i disse kontekster var relateret til det adaptive perspektiv.
Endvidere blev det fastslået at dele af uddannelsesmiljøerne har brug for
øget fokus på de blinde studerendes forhold for at sikre en forbedring af
læringsmiljøerne for disse.
For skabe varige løsninger må viden om blindhed i uddannelsesmæssig
kontekst forbedres, og jeg argumenterer her for at det burde være
obligatorisk at inkludere forskning i denne proces. Med denne viden er det
tydeligt af det er nødvendigt at have fokus på inklusion, designe en
fremgangsmåde for majoriteten af de studerendes behov og ikke for
minoriteter. Dette design burde med tiden skabe en enkelt praksis, i takt
med at andre fremgangsmåder, som er defineret af de forskellige
studerende, konvergerer.
Som en strategi burde universiteter inkorporere inkluderings emner i
pensum for at lære de studerende om deres ansvar for at etablere inklusion
i deres fremtidige arbejde. Denne strategi er omtalt som et effektivt
redskab til at fremme forståelsen af blindhed og for at lette
kommunikationen i mellem forskellige grupper. Derfor bidrager denne
strategi til inklusion af blinde studerende i disse uddannelses miljøer.
Specialiseret personel på hvert universitet skal fremme inkorporationen af
strategien, viden og forståelse i uddannelsesmæssig kontekst for at lette
inklusionsprocessen. Endvidere, skal dette personel være de naturlige
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facilitatorere til at introducere strategien for at opnå det ønskede
inklusionsniveau.
En serie af workshops blev gennemført som en del af feltarbejdet for at
indsamle information, men er også præsenteret som et
introduktionsredskab for at igangsætte inklusionsprocessen.
Diskussionen omkring redskaber blev delt i to: en diskussion med henblik
på eksisterende redskaber på markedet og en diskussion med henblik på
redskaber, som er nødvendige for informatik studiet. Nogle af disse
redskaber er tilgængelige, men kan kun implementeres i undervisningen
hvis undervisere og studerende får træning i brugen af dem, andre er
allerede i brug blandt studerende, og andre igen er endnu ikke blevet
udviklet.
Identitetsproblematikker kræver særlig fokus. En konklusion er, at det er
fundamentalt for blinde studerende, at udvikle en stærk identitet for at
kunne diskutere deres fremgangsmåder, således at disse ikke bliver
underlagt de dominerende fremgangsmåder.
Afslutningsvis vil denne afhandling indeholde flere spørgsmål end svar.
Spørgsmålene fungerer imidlertid som igangsættere, som skal fremme en
proces der højst sandsynligt startede for lang tid siden, men som har brug
for at blive styret i mere effektiv retning for at sikre lige muligheder for
blinde og almindeligt seende studerende. Denne afhandling har særligt
fokus på denne problemstilling i forbindelse med Systems Engineering og
andre datalogi relaterede uddannelser.

