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Computeren er social

Martin, der har cerebral parese, var to år, da han første gang 
kom i IKT-gruppen i Århus og fik hjælp til at komme i gang 
med at arbejde på en computer. I dag er han tolv år og kan – 
takket være computeren – gå i en almindelig folkeskole. Han 
får skolebøgerne scannet ind og arbejder med dem på skær-
men. Computeren giver ham også mulighed for at deltage i 
spil med andre børn. Den er også hans helt eget legetøj, som 
han altid har med sig, på linie med lillebrors legetøjskasse.

– Vores mission i IKT-gruppen er at skabe optimale betin-
gelser for handicappede børn, finde det rette udstyr og vejle-

de i brugen af det, siger ergoterapeut Kirsten Rud Bentholm, 
der er afdelingsleder i IKT-gruppen.

IKT-gruppen er en del af Småbørnscentret i Århus Amt. IKT-
gruppen har specialiseret sig i teknologi til børn med både let-
te og svære funktionsnedsættelser og tilbyder dem og deres 
forældre hjælp til brug af teknologibaserede hjælpemidler til 
leg, læring og kommunikation. Tilbuddet er baseret på ind-
tægtsdækket virksomhed og henvender sig til børn og unge 
fra hele landet. Et besøg i IKT-gruppen kræver betalingstil-
sagn fra hjemkommune, institution eller egenbetaling. 

Teknologibaserede hjælpemidler kan også bruges af helt små børn, og der er ingen 
grund til at lade dem vente med at komme i gang. I IKT-gruppen i Århus arbejder  
ergoterapeuterne med at lade teknologien være det, der er med til at gøre en forskel  
på et udviklende liv i leg, læring og kommunikation

● ● ●

Af Lisbeth Maindal, journalist
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Ergoterapeut Gitte Valen hjælper ved skærmen
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Teknologi giver udvikling

 – Jeg hører ofte både forældre og fagfolk spørge om, hvorfor 
i alverden toårige børn skal have en computer. Kan de ikke 
vente til de kommer i skole? Siger Kirsten Rud Bentholm, der 
forklarer, at børn og unge med handicap bliver sat bagud, 
hvis de først skal til at lære computerteknologien, når de be-
gynder i skolen. 

Børn med funktionsnedsættelser har ofte begrænsede mu-
ligheder i forhold til leg og fritid og har derfor brug for alterna-
tive legemuligheder. Det er computeren et godt redskab til, 
fordi børn viser større koncentrations- og motivationsevne på 
computeren end i andre sammenhænge.

De kan også lege selvstændigt på den i længere tid uden 
voksenstøtte. For computeren giver omgående feedback på 
barnets handlinger og gør leg og læring struktureret og me-
ningsfuldt for det. Computeren er også et værktøj, der styrker 
det sociale liv.

– Nogle siger den isolerer, men prøv engang at se hvor man-
ge børn, der står og ser på, og kommer med gode råd, når en 
ven sidder ved computeren, siger Kirsten Rud Bentholm.

For de større børn giver håndteringen af teknologien også 
prestige.

– Det er sejt at kunne noget på en computer, og de her 
børn kan jo ikke få prestige på at spille fodbold! Den giver 
dem også større chancer for at få kontakt med omverdenen, 
for eksempel ved at chatte. Ligesom computeren hjælper 
dem til at kunne håndtere skolearbejde på lige fod med kam-
meraterne. Altså en virkelig reel mulighed for at dispensere for 
den fysiske nedsættelse. Samtidig er det en del af børnekul-
turen i dag. Hvorfor skal man ikke have lov at være en del af 
det, bare fordi man er handicappet? Spørger Kirsten Rud 
Bentholm.

Tilbagemeldingen fra både forældre og fagfolk til centret i  

Århus er, at de kan se, at det børnene lærer på computeren 
også har overføringsværdi til barnets aktiviteter i hverdagen. 

– For også at styrke forældrenes støtte til barnet, vejleder vi 
dem i, hvor meget de skal hjælpe, når barnet arbejder ved 
computeren. Der vil ofte være tale om en let guidning, da det 
er godt, at barnet lærer at sidde og være beskæftiget selv og 
får mulighed for at eksperimentere på egen hånd. Vi husker 
dem også på, at computeren er et godt alternativ til fjernsy-
net, for på computeren er barnet selv aktivt, siger Kirsten Rud 
Bentholm.

Personalet i IKT-gruppen giver også forældrene støtte til, at 
det er i orden at sætte pris på, at computeren giver både 
børn og forældre lidt fred fra hinanden. 

CompuTer Til leg og læring

På centret arbejder ergoterapeut, socialpædagog, talepæda-
gog og tekniker sammen med familierne om hele forløbet.

Ofte starter forløbet med, at barnets ressourcepersoner in-
viteres til et problemløsningsmøde. Her kortlægges barnets 
problemstilling, og der opstilles kort- og langsigtede mål, lige-
som der fastlægges metoder og midler.

Barnet bliver vurderet i forhold til aktuelle behov, og på cen-
tret vurderer personalet hvilken computer, ergonomi, styreme-
toder, programvalg og pædagogik, der skal benyttes til det 
enkelte barn. Det kan for eksempel være positionering, som 
indbefatter placering af styresystem, arbejdsstilling, valg af 
stol og bord.

– Ergoterapeuternes styrke ligger i vores viden om ergono-
mi. Vi producerer også selv udstyr til computerne i samarbej-
de med tekniker og værksted, fortæller Kirsten Rud Bent-
holm.

Hele barnets arbejdsplads og udstyret til computeren bliver 
gennemgået med henblik på at opnå, at barnet er bevidst og 

– Teknologi må aldrig stå alene. Den kan ikke 

erstatte menneskelig støtte og kontakt, men 

den kan understøtte og tage over, hvor det ik-

ke længere er menneskeligt muligt at kom-

pensere fysisk, siger Kirsten Rud Bentholm, 

leder af IKT-gruppen.

En farverig stor mus,  

et bord med nedsænket 

joy-stick. Der findes al-

tid en løsning, så handi-

cappede børn kan bruge 

computeren.
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aktivt i forhold til sine handlinger på computeren. For eksem-
pel kontakten – er den tæt på barnets arm bliver aktiveringen 
let ubevidst. Er den længere væk, skal barnet bevidst trykke.

Der kan også være brug for en kontakt, der sidder på en 
særlig tilgængelige måde, for eksempel på en nakkestøtte, så 
barnet kan styre computeren med hovedet.

En farverig stor mus, et bord med nedsænket joy-stick og 
et støttende mavebælte er andre eksempler på de hjælpe-
midler, der udvikles og tilbydes til børnene.

leg og lær

Børn med funktionsnedsættelser har ofte begrænsede mulig-
heder i forhold til leg og fritid, og mange er afhængige af vok-
senstøtte, når de skal deltage i sociale sammenhænge. Com-

ikT-gruppen

Et landsdækkende tilbud om informa- 
tions- og kommunikationsteknologi (IKT) 
til børn og unge med funktionsnedsæt-
telse. Målet er at give de bedste mulig-
heder for at udvikle sig i forhold til leg, 
læring og kommunikation.
IKT-gruppen har årligt kontakt til cirka 
120 børn og unge med forskellige han-
dicap, eksempelvis Cerebral Parese, 
rygmarvsbrok, knogledefekter, ADHD, 
autisme, muskelsvind, generel udvik-
lingshæmning og specifikke indlærings-
vanskeligheder.

Gruppen tilbyder:
• Vurdering, vejledning
• Afprøvning
• Computerleg i gruppe
• Udlejning
• Indkøb, opsætning og installering
• Teknisk hotline
• Kommunikationmateriale
•  Afprøvning af computerprogrammer 

(Datatek)
• Undervisning, kursusvirksomhed.
Gruppen er et tværfagligt team med er-
goterapeuter, tale-hørepædagog, 

socialpædagog, tekniker og værksteds-
funktion. Alle i teamet har mange års er-
faring i arbejdet med børn og unge med 
særlige behov.
IKT-gruppens tilbud er baseret på ind-
tægtsdækket virksomhed. IKT-gruppen 
er en del af Småbørnscentret, hvis ker-
neydelse er behovsafklaring, rådgivning, 
vejledning samt behandling til børn med 
funktionsnedsættelse i Århus Amt.
IKT-gruppen er placeret på Marselisborg-
Centret i Århus.
Se mere på www.sbc-it.-dk

puteren er en reel alternativ legemulighed, der giver børnene 
mulighed for at arbejde selvstændigt uden voksenstøtte. Cen-
tret tilbyder også børnene at komme i en gruppe, hvor de ar-
bejder sammen to og to. Børnene arbejder typisk med lege-
lære-programmer.

– Vi har lavet et Datatek, hvor vi har udvalgt og afprøvet eg-
nede spil og programmer, som børnene kan låne hjem til af-
prøvning. Vi udarbejder særlige vejledninger til dem. For for-
ældrene til de her børn – de kan altså ikke bare gå i Fona og 
spørge, siger Kirsten Rud Bentholm.

ingen Teknologiforskrækkelse

 Spørge kan de til gengæld i IKT-gruppens tekniske hotline, 
hvis der opstår tekniske problemer eller spørgsmål. 

IKT-gruppen tilbyder børn at arbejde 

sammen to og to. Børnene arbejder  

typisk med lege-lære-programmer.
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For ergoterapeuterne betyder det ikke, at de skal være 
computer-nørder for at arbejde på stedet. De skal have ind-
sigt i stedets programmer og spil, men ellers er det ergotera-
peutfagligheden, der er i spil.

– Som ergoterapeuter har vi meget at byde ind med i for-
hold til at arbejde med mål, metode og midler, siger Kirsten 
Rud Bentholm. 

Børn er som udgangspunkt forskellige, og der skal fastlæg-
ges individuelle mål, metode og midler for det enkelte barn, li-
gesom det er meget vigtigt med opfølgning, da både barnet 
og teknologien løbende udvikler sig.

– Ergoterapeuter er skolet i at være meget præcise og akti-
vitetsrettede, og vi er veluddannede i at analysere arbejds-
gange. Vi kender til barnets normalmotoriske udvikling og 
kender forudsætningerne for at videreudvikle sig, siger Kirsten 
Rud Bentholm om de kompetencer, der skal bruges for at ar-
bejde på området.

Fleksibilitet, kreativitet og selvstændighed og undervisnings-
kompetence også nødvendige ting på CV'et.

– Og så skal du skal have udbygget evne til at samarbejde 
med forældrene. For det er forældrenes børn, siger Kirsten.

– Så den ergoterapeutfaglige indgang til arbejdet med de 
teknologibaserede hjælpemidler er altså funderet i viden om 
børns udvikling. Vi er ikke specielt tekniske. Vi skal først og 
fremmest være ergoterapeuter, siger Kirsten Rud Bentholm, 

der opfordrer kolleger til ikke at være berøringsangste i for-
hold til teknologiske hjælpemidler.

– Teknologi må aldrig stå alene. Den kan ikke erstatte men-
neskelig støtte og kontakt, men den kan understøtte og tage 
over, hvor det ikke længere er menneskeligt muligt at kom-
pensere fysisk. Forudsætningen for at udnytte teknologien 
optimalt er, at den er tilpasset det enkelte individ, siger Kir-
sten Rud Bentholm. 

– Her har ergoterapeuter virkelig en berettigelse. Ergotera-
peuter kan analysere bevægemønstre, tilpasse hjælpemidler 
og herudfra fastlægge individuelle mål, metode og midler,  
siger hun.             ●

Det er sejt at kunne noget 

på en computer, og de her 

børn kan jo ikke få prestige 

ved at spille fodbold!


