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Apps gør hverdagen lettere for ordblinde
- Den afgørende forskel ligger i, at jeg nu kan klare mig uden konstant at skulle spørge
andre om, hvad der står i eksempelvis en mail eller arbejdsinstruks. Det har givet en
meget bedre arbejds- og hverdag, men allerbedst: det har givet større selvtillid og større
selvværd, lyder det fra en flittig bruger af de nye mobilløsninger til ordblinde.
Ifølge Socialstyrelsen kæmper op mod en million danskere med alt fra mindre
læse/stavevanskeligheder til stærk ordblindhed. Antallet af decideret ordblinde er ikke kortlagt
præcist, men forskellige undersøgelser peger på at helt op til syv procent af befolkningen, næsten
400.000, oplever sig selv som decideret ordblind.
- Derfor er det også oplagt, at man både indenfor stat, kommune og det private erhvervsliv til
stadighed fokuserer på, hvilke tiltag der kan give denne store gruppe mennesker et bedre arbejds- og
privatliv. Både for at opkvalificere den enkelte medarbejder arbejdsmæssigt, men selvfølgelig også
hjælpe det enkelte individ til et bedre liv udenfor arbejdspladsen. For det ikke at kunne læse selv de
mest elementære tekster er et enormt handicap,
-hjælpemidler.

Smartphones gør det meget nemmere
Ordblinde og andre med læse/stavevanskeligheder har aldrig haft så mange tekniske muligheder som
nu – eller så let adgang til disse hjælpemidler. Alligevel kan det være svært for en medarbejder
pludselig at skulle indrømme, at vedkommende har brug for hjælp til at læse eller skrive, hvis ikke
problemet tidligere har været bragt på bane.
- Men når skridtet er taget, åbner der sig en helt ny verden, lover Christian Bock, der selv er stærkt
ordblind.
- Når man har fået øjnene op for, hvad det vil sige at kunne sende sin ægtefælle, børnene eller
vennerne en sms - som de vel at mærke kan forstå - så vil mange ordblinde og andre med
/
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Selv var Christian Bock noget op i trediverne, inden omverdenen for alvor hørte om hans handicap.
- Smartphones og hele mobilteknologien har med hjælpemidler som Dictus og Mobile 112 gjort hele
forskellen. For alt det kræver, er bare en helt almindelig smartphone. I dag arbejder og fungerer jeg
stort set som alle andre, der ikke har problemer med at læse og skrive. Det vil sige, at jeg sender og
modtager sms'er såvel som e-mails uden problemer og uden at nogen angiveligt tænker over, at jeg er
ordblind.

Selvtilliden fik et boost
Og det er faktisk gået så godt, at Christian Bock efter et par år med de to apps Dictus og Mobile 112
troede, at han var blevet markant bedre til at læse. En screening for nylig afslørede dog, at hans
færdigheder ikke havde ændret sig overhovedet.
- Ja, det var både overraskende og en smule skuffende. Omvendt kan jeg konstatere, at de to apps har
gjort utrolig meget ved min selvtillid og mit selvværd, nu hvor hverdagen går så meget nemmere.
Selvom jeg selvfølgelig aldrig helt vil kunne glemme, at jeg er ordblind, forklarer han.

- De to apps kan købes for omkring 100 kroner stykket og hentes ned via både Google Play og App
Store og er i princippet lige til at gå i gang med. De fleste vil nok have stor gavn af at blive introduceret
til dem af en underviser, måske bare et par timer. For selvom begge systemer fungerer overordentligt
nemt og logisk, har man eksempelvis brug for at lære, hvordan man dikterer til disse apps, så
resultatet bliver effektivt og brugbart. Men så bliver det også overordentligt godt, forsikrer Christian
Bock.
Hjælpemidler
Smartphonen har gjort hverdagen markant nemmere for
Christian Bock, der nu nemt og hurtigt dikterer såvel sms’er
som mails, der efterfølgende konverteres til tekst. Eller får læst
op direkte fra mobilen

Kirkeministeriet bag nyt projekt
Kirkeministeriet lancerer i efteråret et nyt projekt for folkekirkeansatte i Herning Søndre Provsti,
Herning Nordre Provsti, Viborg Domprovsti samt Vejle Provsti, hvor der netop sættes fokus på
læse/stavevanskeligheder, men alle kirkefunktionærer – uanset arbejdssted – opfordres til at deltage.
Til disse såkaldte screeningsarrangementer, som er uden omkostning for såvel medarbejdere som
menighedsråd, vil Christian Bock fortælle tilhørerne om de mange muligheder og redskaber, der i dag
findes for ordblinde.
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skolebænken, men det nye projekt, som Kirkeministeriet står bag, har derfor til hensigt at gøre op
med dette – ordblindhed har intet med intelligenskvotient at gøre, og det må aldrig blive en
forhindring for den enkelte i forhold til at følge sine drømme.
Hjælpemidler
Med en såkaldt c-pen kan tekster scannes og læses op –
eller adresser læses direkte ind i navigationsprogrammer
– så den ordblinde ikke behøver bruge en masse tid på at
lægge adresser ind i pgs’en.

