
Nyhedsbrev Januar 2013

Fra Synscenter Refsnæs IKT-temanummer
Synscenter Refsnæs satser massivt på
IKT og inklusionsteknologi frem mod 2018
Synscenter Refsnæs vil bygge videre på succesen med at udvikle og implementere inklusionstekno-
logiske løsninger, der gør hverdagen lettere for blinde og svagsynede. Et af vore mål for fremtiden 
er, at flere af vores ydelser skal være tilgængelige lokalt. Det gælder både inklusionsteknologiske 
løsninger og vores medarbejderes specialviden. 

Efterspørgsel efter 
specialfaglig viden på 
IKT området
IKT (Informations- og Kom-
munikationsteknologi) som 
inklusionsunderstøttende 
hjælpemiddel er et af de cen-
trale strategiske satsnings-
områder, som Synscenter 
Refsnæs styrker og udvikler 
frem mod år 2018. Og det 
er helt naturligt, for i en tid 

IKT kræver tid 
og fokus
Netop på IKT-området går 
udviklingen i dag så stærkt, 
at det er vanskeligt for den 
enkelte medarbejder lokalt at 
følge med. 
Nye tablets kommer til med 
forbedrede tilgængeligheds-
funktioner, og mængden af 
apps egnet til synshandi-
cappede vokser støt. IKT-

hvor kommunerne ellers 
hjemtager flere opgaver fra 
de specialiserede institutio-
ner, viser vores erfaringer fra 
dialogmøder med kommuner 
og kommunikationscentre, 
at der fortsat nationalt er et 
markant behov for en sam-
ling af specialfaglig viden på 
synsområdet, hvor IKT og 
inklusionsteknologi er vigtige 
indsatsområder. 
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området kræver tidsmæssige 
ressourcer og ikke mindst de 
specialiserede medarbejdere 
med de rette IKT-kompe-
tencer, interesse og drive til 
at holde sig ajour med den 
nyeste trend og udvikling. 

Nye kurser 
i inklusionsteknologi
På Synscenter Refsnæs har vi 
medarbejderne med passion 
for IKT. Derfor har vi taget 
førertrøjen på og glæder os til 
i samarbejde med kommuner 
og kommunikationscentre 
at folde vores viden og kom-
petencer på IKT-området ud 
til gavn for synsfaglige med-
arbejdere og børn/unge med 
synsnedsættelser. 

Vi annoncerer allerede i for-
året de første kurser i inklu-
sionsteknologi, hvor fagfolk, 
der arbejder med børn og 
unge med synsnedsættelser 
bliver klædt på til at bruge 
inklusionsteknologierne, der i 
dag er til rådighed (Biblus og 
RoboBraille). 

1,6 mill. kr. fra 
Region Sjælland
Grundlaget for satsningen på 
IKT  og inklusionsteknologi 
er en økonomisk saltvands-
indsprøjtning på 1,6 mil. kr. 
fra Region Sjælland. Mid-
lerne er bl.a. blevet brugt til 
at styrke medarbejdernes 
IKT kompetencer internt på 
Synscenter Refsnæs. Næste 
skridt er, at eksterne fagfolk 
med brug for et kompetence-
løft på IKT-området kan til-
melde sig vores nyudviklede 
IKT kurser. 

Inklusionsteknologi 
i offentligt/privat 
samarbejde
Vi styrker også andre IKT-om-
råder. Frem mod 2018 vil vi 
fortsat være landets førende, 
når det gælder udviklingen af 
inklusionsteknologi i offent-
ligt/privat samarbejde. Det 
digitale skolebibliotek, Biblus, 
udvikles, så endnu flere mate-
rialer gøres let tilgængelige for 
blinde og svagsynede. Vores 
medarbejdere på konverte-
ringstjenesten, RoboBraille, 
vendte i november 2012 hjem 
fra Doha i Qatar med årets 
WISE Award, som er en in-
ternational uddannelsespris, 
uddelt af Qatar Foundation, 
og som er givet for tjenestens 
inklusionsunderstøttende 
teknologi. Også udviklingen af 
RoboBrailletjenesten fortsæt-
ter i et offentligt/privat sam-
arbejde mellem Synscenter 
Refsnæs og konsulentvirk-
somheden, Sensus. De næste 
udviklingsprojekter er i støbe-
skeen, og vi er taknemmelige 
for de bevillinger og donatio-
ner, der gives fra store dan-
ske fonde, som støtter vores 
projekter for blinde og svag-
synede. Synscenter Refsnæs 
har netop modtaget en større 
donation fra Veluxfonden, 
der blandt andet skal bruges 
til at udvikle en grønlandsk 
talesyntese samt gøre Biblus 
og Robobraille tilgængelig på 
grønlandsk.  

Ny efterskole 
på Refsnæs
Vi arbejder også målrettet 
på at starte en efterskole på 

Refsnæs for blinde og svagsy-
nede. Efterskolen udmærker 
sig ved at anvende den nyeste 
synskompenserende informa-
tions- og kommunikations-
teknologi i undervisningen. 
Det kommer til at give vores 
elever de bedste forudsæt-
ninger for at møde prøverne 
maksimalt forberedt og 
styrke forudsætningerne for 
at komme videre i livet med 
ungdomsuddannelse og be-
skæftigelse. 

Mens vi venter på 
evalueringen 
fortsættes udvik-
lingsinitiativerne
Vi kender ikke resultatet af 
evalueringen af det speciali-
serede social- og undervis-
ningsområde, som først for-
ventes offentliggjort i marts 
måned 2013. Men vi arbejder 
fortsat målrettet på at styrke 
det inklusionsunderstøttende 
arbejde i samarbejde med 
kommuner og kommunika-
tionscentre. IKT er et vigtigt 
strategisk satsningsområde 
i den sammenhæng, og vi 
vil i fremtiden arbejde på 
at styrke en evidensbaseret 
tilgang i vores arbejde. Vi skal 
kvalificere ”viden der virker”. 

I det hele taget ønsker 
Synscenter Refsnæs dialog 
og samarbejde med synsver-
denens forskellige aktører, 
hvor det giver mening. Lad os 
sammen – i en forandringstid 
-  udvikle synsområdet og 
styrke samarbejdsrelatio-
nerne.     
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Temanummer
I dette IKT temanummer er vo-
res intention at give læseren ind-
blik i, hvad Synscenter Refsnæs 
arbejder med på IKT området. 
Vi håber også på, at temanum-
meret vil være inspirerende læs-
ning for dem, som er optaget af 
fremtidsperspektiverne i forhold 
til brug af IKT på synsområ-
det - både i undervisningen og i 
hverdagen. 

God fornøjelse
Kenn Steen Andersen
Centerleder, Synscenter Refsnæs 

Massivt IKT-kompetenceløft 
på Refsnæs foldes ud

Opstart

For yderligere information www.synref.dk

Som nationalt synscenter 
har Refsnæs en forpligti-
gelse til at være garant for at 
sikre synsfaglige miljøer med 
unikke specialkompetencer, 
som vores brugere og samar-
bejdspartnere kan trække på. 
Den teknologiske udvikling 
går stærkt, og de nye main-
streamprodukter (bl.a. tablets 
og smartphones) tilbyder 
hele tiden nye synskom-
penserende løsninger, som 
understøtter tilgængelighed 
og inklusion af synshandicap-
pede. Synscenter Refsnæs 
følger udviklingen tæt, og 
om lidt slås dørene op for et 
nyt modulopdelt IKT-kursus 
samt nye kurser i inklusions-
teknologi.  

Understøttet af en saltvands-
indsprøjtning på 1,6 mio. fra 
Region Sjælland har Synscen-
ter Refsnæs som en del af 
udviklingsprojektet ”Det nye 
Refsnæs” fået mulighed for 

at opruste på den inklusions-
teknologiske front på hard-
ware, software og uddannelse. 
Netop nu lægges der sidste 
hånd på forberedelserne af det 
synsfaglige IKT-kursus, som 
udbydes til eksterne fagfolk i 
foråret 2013, samt nye kurser 
i inklusionsteknologi, som an-
nonceres senere på foråret. 

Opbygning af 
IKT-kurset
IKT-kurset består af et grund-
modul og et specialiserings-
modul. Grundmodulet giver 
en bred introduktion samt 
praktiske færdigheder in-
denfor synskompenserende 
IKT til både blinde - svagsyns 
- samt multihandicapområ-
det. Specialiseringsmodulet 
giver mulighed for yderligere 
fordybelse og kompetenceud-
vikling inden for hver af de 3 
målgrupper. 
Vi tilbyder undervisning 

i skærmlæsere, tablets, 
smartphones, punktapparater, 
alternativ kommunikation, 
auditiv opmærksomhed, 
RoboBraille (mailbaseret 
konverteringstjeneste) samt 
forstørrelsesprogrammer. 

Der er flere måder at tage 
IKT-kurset på. Man kan gen-
nemføre kurset på en uge, 
eller man kan splitte det op i 
enkelte moduler på dagsbasis. 
Det giver større fleksibilitet 
for synscentrets kursister (se 
annonceringen af IKT-kurset 
i uge 9 på vedlagte indstik). 

God synergieffekt
De første 24 interne med-
arbejdere fra Synscenter 
Refsnæs har netop afsluttet 
det synsfaglige IKT-kursus, 
og det afspejles tydeligt i den 
daglige praksis på Synscenter 
Refsnæs. 
- Særligt på tabletdelen blom-
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strer innovationen. Skoleom-
rådet er et godt eksempel. Alle 
lærere samt flere af eleverne 
har fået tildelt en iPad til 
fordybelse i de synskompen-
serende funktioner. Det har 
udmøntet sig i et stort kom-
petenceløft og en mærkbar 
positiv effekt på undervisnin-
gen af alle børn og unge på 
Refsnæs. Nu ser vi frem til, at 
synsfaglige ude i landet også 

får gavn af vores ekspertise 
på IKT-området, fortæller 
kst. viceskoleinspektør, Berit 

Houmølle.  

Nye kurser i 
inklusionsteknologi
Synscenter Refsnæs styrker 
også andre IKT-områder.  
Synsfaglige medarbejdere i 
Danmark får nu mulighed for 
at blive klædt på til lokalt at 

kunne vejlede om brug af in-
klusionsunderstøttende tekno-
logier. I første omgang er det 
inklusionskurser i Robobraille 
og det digitale bibliotek Biblus, 
man kan blive uddannet til at 
bruge. Synscenter Refsnæs vil 
tilbyde kurserne ude i lan-
det. Synscenter Refsnæs vil 
skræddersy de enkelte kurser 
til det behov, som efterspørges 
lokalt.     

Tilmelding til kurser i IKT og i inklusionsteknologi
Synscenter Refsnæs uddannede i efteråret vores egne lærere, synskonsulenter, 
pædagoger og materialeproduktionsmedarbejdere i grundmodulet i IKT.

Tilsvarende grundmodul udbydes for eksterne fagfolk i uge 9. 
Tilmelding til kurset kan ske til kursustilrettelægger 
Pernille Geisler på perg@regionsjaelland.dk eller på tlf.: 20 36 34 52.

Kurser i inklusionsteknologi bliver annonceret i april. Hold øje på vores hjemmeside 
www.synref.dk eller kontakt områdeleder, 
Søren Schytt, på tlf. 29 26 83 47 for information om kurser i inklusionsteknologi. 

Teknologi som understøtter inklusion
RoboBraille og Biblus er to teknologier, der gør hverdagen lettere for blinde og svagsynede 
i Danmark og i udlandet. Inklusionsteknologierne er flagskibe i Synscenter Refsnæs’ sats-
ning og videreudvikling af IKT-området. 

Integration af blinde og 
svagsynede i uddannelses-
systemet forudsætter adgang 
til undervisningsmaterialer i 
tilgængelige, alternative for-
mater. I Danmark har vi haft 
noget nær fuld integration af 
synshandicappede elever i 
grundskolen de seneste 30 år. 
Og inden for de sidste år er 
integrationen blevet styrket 
med udviklingen af to digitale 
tjenester fra Synscenter Refs-
næs: RoboBrailletjenesten, 
som kan konvertere skrift-
ligt materiale til alternative 

formater, og Biblus, som er 
et digitalt skolebibliotek for 
synshandicappede. De to 
systemer supplerer den fysi-
ske materialeproduktion på 
Synscenter Refsnæs.

RoboBraille
Produktion af undervis-
ningsmaterialer til brug for 
blinde og svagsynede elever 
kan være en dyr og besværlig 
affære. Materialerne skal ofte 
bestilles lang tid i forvejen 
for at være klar, når under-
visningen begynder. Sådan 

er det især for komplicerede 
materialer med mange illu-
strationer, kort eller modeller 
– eksempelvis matematik-
bøger og bøger til geografi, 
biologi og fysik. Andre typer 
materialer går det lettere med 
– det er for eksempel ikke 
vanskeligt at konvertere en 
novellesamling til en lydbog 
eller til punktskrift. 

RoboBraille er en internet-
baseret selvbetjeningsløs-
ning, som kan anvendes af 
lærere, elever og forældre til 
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at konvertere undervisnings-
materialer og andre tekster 
til formater, der egner sig for 
syns- og læsehandicappede. 
RoboBraille er udviklet af 
Synscenter Refsnæs i sam-
arbejde med virksomheden 
Sensus for at gøre det let 
og hurtigt at konvertere 
dokumenter uden manuel 
indblanding. Synscenter 
Refsnæs skønner, at mere end 
halvdelen af alle dokumenter 
i undervisningen kan konver-
teres automatisk. Desuden 
kan RoboBraille anvendes til 
at konvertere undervisnings-
materialer i situationer, hvor 
man ikke har mulighed for 
at vente. Resultatet er ikke 
perfekt endnu, men langt 
bedre end alternativet: At den 
synshandicappede elev ikke 
får undervisningsmaterialet i 
et anvendeligt format.

Ved hjælp af RoboBraille kan 
man konvertere tekster til di-
gital punktskrift, til lydfiler i 
mp3-format, til strukturerede 
lydbøger i Daisy format og til 

e-bøger. Man kan også kon-
vertere ellers utilgængelige 
dokumenter til formater, som 
er bedre egnet for mennesker 
med synshandicap. Det drejer 
sig eksempelvis om scannede 
tekster, som ikke umiddel-
bart kan læses af syns- og 
læsehandicappede, eller om 
PowerPoint-præsentationer, 
som ofte er en stor udfordring 
for mange synshandicappede. 

De støtter
RoboBraille
RoboBraille-tjenesten har 
været i drift siden 2004 og 
besvarer hver dag 2-3.000 
henvendelser fra brugere fra 
alle dele af verden. Synscen-
ter Refsnæs modtager støtte 
til drift af tjenesten via 
satspuljen, ligesom Euro-
pakommissionen, VELUX 
Fondene, TrygFonden og 
Selskabet Kjæden har bidra-
get til udviklingen. Senest har 
Synscenter Refsnæs modtaget 
en større donation fra Ve-
luxfonden til udvikling af en 

grønlandsk talesyntese samt 
udvikling af Biblus og Robo-
Braille på grønlandsk.

Anerkendelse fra
udlandet
Siden 2007 har RoboBraille 
vundet syv internationale 
priser, senest WISE 2012 
Award for understøttelse af 
inklusion i uddannelse fra 
World Innovation Summit for 
Education, den britiske lærer-
forenings BETT Award 2010 
for bedre løsning til special-
undervisning og Europakom-
missionens inklusionspris i 
2008 for digital tilgængelig-
hed.

RoboBraille er tilgængelig 
for alle til ikke-kommercielt 
personligt brug, og man kan 
prøve tjenesten på 

www.robobraille.org

http://www.robobraille.org
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Biblus
Biblus er Synscenter Refsnæs’ 
digitale skolebibliotek for 
blinde og svagsynede børn og 
unge, deres forældre, lærere, 
pædagoger, synspædagoger 
og andre synsprofessio-
nelle. Biblus rummer i dag 
ca. 4.200 titler i alternative 
formater, og der kommer hele 
tiden nye titler til. Materialet 
bliver primært produceret 
af materialelaboratoriet på 
Synscenter Refsnæs, men fri-
villige og andre materialepro-
ducenter har også mulighed 
for at bidrage med materiale. 

Formålet med Biblus er 
at skabe lige muligheder i 
forhold til undervisningen af 
enkeltintegrerede synshan-
dicappede elever på landets 
folkeskoler og at lette adgan-
gen til Synscenter Refsnæs’ 
materialesamling for lærere 
og pædagoger med synshan-
dicappede elever. 

Registrerede brugere har mu-
lighed for at søge i materiale-
samlingen ud fra en lang ræk-
ke forskellige kriterier. Når 
man har fundet det ønskede 
materiale, kan man enten 
hente det direkte eller an-
mode om at få det konverteret 
til et alternativt format via 
RoboBraille. Man kan også 
anvende Biblus til at bestille 
materialer, som endnu ikke 
findes i en alternativ udgave i 
Biblus.

Eksempel 1: Nanna er punkt-
læser og skal bruge Mate-

matik i fjerde i rtf-format til 
læsning på Pronto. Nanna 
logger på Biblus, anvender 
simpel søgning til at finde 
bogen, finder en rtf-udgave og 
vælger at få filen tilsendt via 
email.

Eksempel 2: Mikkel er svag-
synet og er lige begyndt at 
læse bøger på sin iPad. Mik-
kel skal også bruge Mate-
matik i fjerde, men ved, at 
rtf-formatet ikke egner sig 
for ham. Han finder bogen i 
Biblus, men i stedet for at få 
filen tilsendt direkte, vælger 
han først at få den konverte-
ret af RoboBraille til en e-bog 
i epubformat. E-bogen leveres 
lidt efter i Mikkels indbakke 
på iPad’en.

Eksempel 3: Hanne er mate-
matiklærer for en blind elev 
og skal bruge Matematik i 
fjerde i rtf-format til læsning 
på Pronto. Hun vil også gerne 
have de taktile illustrationer, 
der findes til bogen. Hanne 
finder bogen i Biblus og 
angiver, at hun også gerne vil 
have de taktile illustrationer. 
Hanne får rtf-filen via email: 
de taktile illustrationer kom-
mer med posten efter et par 
dage.

Biblus drives i overensstem-
melse med ophavsretslovens 
§17, som gør det muligt at 
producere materialer i alter-
native formater til menne-
sker, der har vanskeligt ved at 
anvende almindelige, trykte 

bøger. Det betyder, at børn og 
unge, som står i det danske 
synsregister, kan blive opret-
tet som primære brugere i 
Biblus. Lærere, pårørende, 
synskonsulenter og andre res-
sourcepersoner kan få adgang 
til Biblus ved at oplyse den 
primære bruger. Udviklingen 
af Biblus er finansieret af Kul-
turstyrelsens udviklingspulje 
for folke- og skolebiblioteker 
for frie forsøg. 

Man kan anmode om 
en konto til Biblus på 
www.biblus.dk under 
punktet ”Anmod om 
konto.”
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So ein Ding
Et håndholdt, trådløst mikroskop tilknyttet 5 iPads via blue-
tooth bringer selv mikroskopisk små ting til syne. Det hjæl-
per svagsynede børn i skolen. ProScope er netop landet på 
Synscenter Refsnæs fra USA.

Med en kæmpe satsning på 
det teknologiske område, og 
hvor iPaden i særdeleshed har 
været et indsatsområde med 
både hardware, software og 
kompetenceudvikling, dukker 
der helt naturligt nye mulig-
heder op, også på tilbehørs-
siden. 

- Jeg så mikroskopet de-
monstreret på en temadag 
arrangeret af Apple, hvor 
iPadens anvendelighed i de 
forskellige skolefag var på 
skemaet. I forbindelse med 
naturfag dukkede ProScope 
op. Anvendelsesmulighederne 
syntes indlysende for normalt 
seende børn i naturfagsun-
dervisningen, men jeg og kol-
legaerne så straks den ekstra 
dimension, at mikroskopet på 
en let tilgængelig måde kunne 
bringe vores svagsynede 
børn tættere på det, som de 
normalt ikke ville få øje på, 
fortæller projektleder Pernille 
Geisler.

Med mange forskellige for-
størrelsesmuligheder i de 
tilhørende linser kan man 
tilpasse mikroskopet forskel-
lige aktiviteter og behov. I 
første omgang har Synscenter 
Refsnæs skaffet et mikro-
skop med mulighed for 50x 
og 200x forstørrelse, samt 
mulighed for montering af 
mikroskopet på et stativ, så 
man med et helt roligt billede 
kan fokusere på et objekt i 
længere tid af gangen. 

Forstørrelse  200x af træ under 

nedbrydning

Det, mikroskopet fokuserer 
på, vises på iPadens skærm. 
Og der er mulighed for at 
tilføje et størrelsesforhold og 
tage billeder, som automatisk 
lægger sig i iPadens fotoal-
bum. Nu skal mikroskopet 
afprøves med elever og kursi-
ster i den kommende tid.

Med en lille afprøvning fik vi set nærmere på et håret blad med 
forstørrelser på 50x og 200x
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RoboBraille-projekter med støtte 
fra TrygFonden
Tablets, e-bogslæsere og 
e-bøger rummer mange 
fordele for synshandicap-
pede i forhold til uddannelse, 
erhverv og fritid. Tablets 
indeholder tilgængeligheds-
funktioner til at forstørre 
tekst, ændre skifttyper samt 
tilpasse farver og linjelængde. 
Desuden indeholder især 
iPad som standard en række 
kompenserende teknologier 
(for eksempel skærmlæser, 
forstørrelse, punktskrift-
support). Endvidere giver 
tablets direkte adgang til 
bøger fra forlag, boghandlere 
og biblioteker, som udgiver, 
forhandler og udlåner fag- og 
skønlitteratur parallelt som 
fysiske bøger og e-bøger. 
E-bøgerne kan umiddelbart 
læses af synshandicappede 
på en tablet uden behov for 
forudgående konvertering. 
Endelig giver tablets adgang 
til et meget stort antal kom-
penserende teknologier i form 
af apps, som kan fås for nogle 
få kroner. Tilsvarende pro-
grammer på computer koster 
mange tusinde kroner.

RoboBraille for 
svagsynede I
I 2011 ansøgte Synscenter 
Refsnæs om støtte hos Tryg-
Fonden med henblik på at un-
dersøge, hvorledes nye mobile 
læseplatforme og e-bogsfor-
mater kan anvendes af syns- 
og læsehandicappede. 

Formålet med projektet var 
at undersøge svagsynedes 
læsning på nye læseplatforme 
(tablets) samt at udvikle Ro-
boBraille til at kunne produ-
cere e-bøger, der kunne læses 
på disse tablets i stor skrift. 
Ydermere skulle RoboBraille’s 
hardware moderniseres, så 
tjenesten kunne håndtere de 
nye tiltag. 

Der blev i begyndelsen af pro-
jektet nedsat en testgruppe 
med 17 svagsynede børn/
unge og deres familier. 

Gruppen bestod af 10-16 årige 
ligeligt fordelt på køn, men 
med forskellige synsdiagno-
ser og divergerende synsbrøk 
fra let svagsynet til næsten 
blind. 

De svagsynede børn og unge 
var enkeltintegrerede elever 
i 2.-9. klasse. Der var flest 
elever fra normalklasser og 
enkelte fra specialklasser, 
og deltagerne var geografisk 
spredt udover hele landet. 
Sammensætning og udvæl-
gelse af testgruppen skete på 
baggrund af en synsmæssig 
vurdering, forskellighed i 
læseerfaring samt lysten til at 
deltage.
For at undersøge testgrup-
pens læsning på forskellige 
tablets, blev gruppen inddelt 
i to hold. Et hold, der testede 
Apple iPad (IOS) og et, der 
testede Samsung Galaxy Tab 
(Android). Disse to tablets 
blev vurderet til at have de 
bedste indbyggede tilgænge-
lighedsfunktioner og største 
skærme.
Efter at have haft deres tab-
lets i en måned samledes del-
tagerne og deres familier i en 
workshop, hvor RoboBraille-
teamet underviste i Robo-
Braille-tjenestens funktioner, 
Biblus og hands-on arbejde 
med tablets. 



9   SYNSCENTER REFSNÆS

Derefter læste (og spillede!) 
testpersonerne over en læn-
gere periode og gav feedback 
på tilgængeligheden af tablets, 
deres erfaringer med læsning 
hjemme og i skolen, samt brug 
af forskellige biblioteker som 
f.eks. Biblus, e-reolen og E17.
På baggrund af familiernes 
feedback udviklede Robo-
Braille-teamet tjenesten til at 
kunne konvertere tekst til e-
bøger med muligheden for at 
vælge storskrift i størrelserne 
stor (brødtekst = 16pt), større 
(brødtekst = 24pt) og gigant 
(brødtekst = 40pt).

Figur 1: Muligheder 
for at vælge stor-
skrift i RoboBraille
Evalueringer undervejs i 
projektet afslørede, at selvom 
alle i testgruppen kunne 
læse på tablets (begge typer), 
havde en overvejende del 
store problemer med skrift-
typer, kontraster, forstørrelse 
og farver på eksisterende 
e-bogslæsere.
Efter test af tilgængelige 
e-bogslæsere, besluttede 
RoboBraille-teamet derfor at 
udvikle en e-bogslæser, der 
understøtter svagsynedes 
behov. Dette resulterede i en 
prototype på en e-bogslæser 
for svagsynede: VI Reader til 
iPad , som kan hentes gratis 
på AppStore.
 

Figur 2: VI Reader 
brugergrænseflade
VI Reader kan tilpasses helt 
individuelle behov for forskel-
lige farver både på tekst og 
baggrund. Den kan forstørre 
ekstremt, og den er udstyret 
med skrifttyper, der er spe-

Figur 1

Figur 2
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cielt udviklet til svagsynede. 
Erfaringerne fra projektet 
bliver dokumenteret i en pro-
jektrapport, som Synscenter 
Refsnæs udgav i slutningen af 
2012.
Synscenter Refsnæs gennem-
førte projektet i perioden 1. 
oktober 2011 til 30. septem-
ber 2012.

RoboBraille for 
svagsynede II
TrygFonds-projektet Robo-
Braille 1 for svagsynede viste, 
at de indbyggede tilgænge-
lighedsfunktioner ikke er 
tilstrækkelige for synshandi-
cappede. Mange har diagno-
ser, som stiller særlige krav til 
kontrastforhold, skrifttyper, 
farver og forstørrelse. Der 
er derfor behov for e-bogs-
læsere, som kan tilpasses til 
den enkeltes behov. Sådanne 
e-bogslæsere vil være til gavn 
for synshandicappede børn 
og unge i uddannelsessyste-
met, men også for de endnu 
flere ældre mennesker med 
aldersbetingede synshandi-
caps. 

På baggrund af de forelø-
bige resultater fra det første 
RoboBraille-projekt for svag-

synede besluttede Synscenter 
Refsnæs at søge om støtte hos 
TrygFonden til et nyt 2-årigt 
projekt. Dette er blevet 
bevilget og gennemføres i pe-
rioden 1. oktober 2012 – 30. 
september 2014.

Formålet med RoboBraille II-
projektet er at videreudvikle 
VI Reader fra den nuværende 
prototype og få udviklet 
versioner til andre platforme 
end iPad. Derudover skal det 
undersøges, hvordan kommu-
nikationen mellem tablets og 
digitale tavler (smartboards 
og lignende) kan etableres 
eller forbedres, således at 
tavlens indhold kommer ned 
på tablets i et tilgængeligt 
format. Slutteligt skal der 
udvikles en ”app med apps” 
for synshandicappede, som 
giver et enkelt overblik over 
synsvenlige apps. 

Tablets synes endvidere at 
kunne medvirke til løsning 
af et stort problem blandt 
synshandicappede i under-
visningssituationer: Adgang 
til information på tavlen. For 
svagsynede har man forsøgt 
at løse dette problem ved 
hjælp af forskellige kikkert-

systemer, mens der for blinde 
ikke findes løsninger. Med 
brug af smartboards i under-
visningen åbner der sig helt 
nye muligheder for at sende 
tavlens indhold direkte til 
brugerens tablet. 
Den synshandicappede bru-
ger kan herefter se tavlen i sin 
egen forstørrelse eller sende 
indholdet videre til en punkt-
skriftenhed.

Endelig betyder det meget 
store antal apps, der udkom-
mer, at det er vanskeligt for 
brugere, fagpersoner og pårø-
rende at danne sig overblik og 
holde sig orienteret om apps, 
som er velegnede til syns- og 
læsehandicappede. Derfor er 
der behov for at opbygge en 
systematisk base over gode 
apps indenfor området med 
mulighed for faglige vurde-
ringer, brugervurderinger og 
cases. 
Synscenter Refsnæs vil gen-
nem projektperioden orien-
tere om nyt fra projektet på 
vores hjemmeside.
 

Svagsynet dreng arbejder 
koncentreret med sin tablet.
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RoboBraille som læringsredskab 
I denne artikel belyses de erfaringer, man i europæisk sammenhæng er ved 
at indsamle om RoboBraille i undervisning og uddannelse.      
  

Ansvarshavende 
Kenn Steen Andersen

Redaktør 
Christian Arent

Vi kender først og fremmest 
RoboBraille som et hjælpe-
middel, der kan konvertere 
tekster til en række forskel-
lige tilgængelige formater, 
der bruges af mennesker med 
særlige behov, især synshan-
dicappede. 

Nu er Synscenter Refsnæs og 
Sensus i gang med at kort-
lægge, hvordan tjenesten også 
kan anvendes som lærings-
redskab i undervisning på 
forskellige niveauer og i en 
bred kontekst. 

Der er tale om et 2-årigt 
videndelingsprojekt med 
europæiske partnere, og pro-
jektet gennemføres indenfor 
rammerne af EU’s Life Long 
Learning initiativ under Leo-
nardo da Vinci-programmet. 

Blandt partnerne er forskel-
lige uddannelsesinstitutioner 
og brugerorganisationer med 
fokus på syns- og læsehandi-
cappede.  Foruden Synscenter 
Refsnæs og Sensus fra Dan-
mark omfatter partnerne:

•   Italien: Associazione 
•   Nazionale Subvedenti 
•   Onlus (forening for blinde/
•   svagsynede); 

•   Cypern: Pancyprian Orga-
•   nization of the Blind (for-
•   ening for blinde/svagsyne-
•   de); Irland: National Col-
•   lege of Ireland (almindeligt 
•   college med 3500 stude-
•   rende)

•   Storbritannien: Royal 
•   National College of the 
•   Blind (college for blinde 
•   og svagsynede)

•   Ungarn: Research Centre 
•   for Natural Sciences, 
•   Hungarian Academy of 
•   Sciences (universitet, 
•   specialister i Dyslexi) 

- Vi er i gang med at un-
dersøge og beskrive ”best 
practices” for RoboBraille’s 
anvendelse i uddannelsesfor-
løb. Både som en synskom-
penserende teknologi og som 
et egentligt læringsredskab 
for studerende med og uden 
handicaps, fortæller synskon-
sulent og projektkoordinator 
på Robobraille, Tanja Stevns. 

De europæiske partnere har 
netop afsluttet en spørge-
skemaundersøgelse, ligesom 
partnerskabets egne erfarin-
ger med Robobraille er blevet 
belyst. 

De foreløbige resultater peger 
på, at RoboBraille også er et 
værdifuldt læringsredskab 
for studerende uden funkti-
onsmæssige begrænsninger. 
Specielt lydkonvertering og 
tilgængelighedskonvertering 
giver elever mulighed for 
at kunne studere med flere 
sansemodaliteter og dermed 
overkomme større mængder 
stof. Det giver mulighed for 
at kunne studere ”på farten”, 
mens der vaskes op eller løbes 

en tur. Det vil sige mere flek-
sibilitet og frihed til enten at 
studere mere eller klare hjem-
mearbejdet på kortere tid. 

Også i fremmedsprogsunder-
visning er der gode erfaringer 
med Robobraille. Det gælder 
både som eksempel på, hvor-
ledes ord skal udtales, men 
også som egentligt redskab i 
tilrettelæggelse af undervis-
ningsmateriale.

Partnerskabet forventer sna-
rest at udgive et Robobraille-
katalog med beskrivelse af 
tjenesten, best practices og 
case historier indenfor syns-
området og dyslexi-området i 
de forskellige lande. 

Videndelingsprojektet afslut-
tes i 2013. 



Fra materialelaboratorium til mediatek
Synscenter Refsnæs arbejder målrettet på at skabe løsninger, der bidrager til øget inklusion af 
blinde og svagsynede i uddannelsessystemet. Mediateket er et vigtigt projekt i den sammenhæng, 
fordi digitalisering gør det muligt for elev og lærer på et splitsekund at hente materialer direkte 
til smartphone, tablets og lignende.  

Få overblik over Synscenter 
Refsnæs’ materialer med få 
klik. Bestil bøger og lydfiler 
som downloads i forskellige 
tilgængelige formater på 3 
sekunder. Eller bestil fysiske 
materialer, som leveres i ek-
sempelvis 3D-print. Mediate-
ket er en samling af primært 
digitale materialer, som skal 
gøre det lettere at være blind 
eller svagsynet under uddan-
nelse i Danmark. 

I materialelaboratoriet på 
Synscenter Refsnæs er der 
påbegyndt et udviklingsar-
bejde fra en analog til mere 
digital og proaktiv materiale-
produktion, som understøttes 
synspædagogisk og didaktisk. 

- I første fase kortlægger og 
beskriver vi de nuværende 
undervisningsmaterialer, som 
ud over at blive synliggjort 
i en fysisk materialeudstil-
ling også skal digitaliseres, så 
den bliver tilgængelig for alle 
uanset tid og sted, fortæller 
projektleder Pernille Geisler 
og fortsætter: 

- Efterfølgende skal mate-
rialesamlingen som data-
base suppleres med centrale 
undervisningsmaterialer med 
tilgængelige filer, lyd og tak-
tile illustrationer eller ek-
sempelvis 3D-modeller. Det 
vil gøre det lettere at være 
blind eller svagsynet elev i 
forhold til i dag. I dag foregår 
de fleste materialebestillinger 
på Synscenter Refsnæs via te-
lefon. Om få år bestiller man 
primært via et par klik på 
nettet, slutter Pernille Geisler.

Det er produktionskoordi-
nator på Synscenter Refnæs, 
Ninna Søe Sørensen, der 
har den daglige kontakt med 
brugerne, når de ringer for at 
bestille materialer. 

- Når mediateket står klart 
i 2014, så kan brugerne selv 
bestille materialer og være 
selvkørende. Så har Synscen-
ter Refsnæs bidraget til at 
understøtte lokal inklusion, 
fordi elev eller lærer lokalt 
og uden hjælp selv kan frem-
skaffe undervisningsmate-

rialer, fortæller Ninna Søe 
Sørensen. 
Udviklingen af mediateket 
er en del af projekt ”Det nye 
Refsnæs” og skal være i drift i 
foråret 2014.  

Meld dig til 
IKT kursus 

i uge 9

Tilmelding
Senest den 31. januar 

via mail: 

synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk
www.synref.dk

Kontakt vores kursusafdeling
tlf. 59 57 01 00

FAKTA 
Materialelaboratoriet leverer og tilrettelægger undervisningsmaterialer 
til blinde og svagsynede i hele Danmark. 
 
Biblus er det digitale bibliotek for blinde og svagsynede. Læs mere på 
www.biblus.dk
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