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Fordomme om ordblindhed

ØGER

Af DANSK HR 25.11.2019

Syv ud af ti ordblinde oplever fordomme, som ofte relaterer sig til lav intelligens jf. undersøgelse fra Nota (30. september 2019). Ifølge eksperter
øger fordommene berøringsangst på arbejdsmarkedet, så ordblinde aldrig
får gjort noget ved lidelsen. Arbejdsgivere frygter modstand og konflikt,
ordblinde frygter for deres job, siger arbejdsmarkedsforsker. En entreprenørvirksomhed er lykkedes med IT-hjælpemidler og kurser til ordblinde
medarbejdere.
Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt
kan genkende resultaterne fra Notas
undersøgelse, og de mener, fordommene
skaber negative konsekvenser på arbejdsmarkedet.
”Der hersker en opfattelse af, at ordblinde
ikke kan være intellektuelle og tilegne sig
akademiske egenskaber. Men det ved vi
bare, ikke passer. Fordommene bliver en
slags selvopfyldende profeti, så ordblinde
søger mod arbejde, hvor de skal læse og
skrive mindst muligt, og yderst sjældent
opsøger videreuddannelse herefter,” siger
Mads Peter Klindt, arbejdsmarkedsforsker
ved Aalborg Universitet.
I 2018 lavede Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en undersøgelse blandt
1100 virksomheder, der viste, at hver
tredje arbejdsgiver har svært ved at tale
med medarbejdere om opkvalificering af
læse- og skriveegenskaber.
”Arbejdsgivere har svært at tale med
medarbejdere om det af flere årsager.
Der er fordomme og det er tabu. Og de
er bekymrede for uro og konflikter på
arbejdspladsen, hvis de trumfer en test
for ordblindhed igennem. Eller at medarbejdere vil søge job andre steder,” siger
Mads Peter Klindt.
Netværkslokomotivet besøger ca. 650
arbejdspladser hvert år for at skabe fokus
på efteruddannelse af ordblinde medarbejdere.
Konsulent Hans Kærgaard oplever berøringsangst fra flere sider: ”Fordommene
skaber berøringsangst, så arbejdsgivere
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ikke konfronterer de ordblinde medarbejdere med deres problem. Og de ordblinde
vil gøre alt for undgå videreuddannelse,
der minder dem om nederlag fra skoletiden,” siger Hans Kærgaard.

hjælpe med, hvordan man åbner for dialogen på en måde, så ingen bliver skræmt,”
siger Mads Peter Klindt.
Og arbejdsgiveren skal føre an for at
tydeliggøre mål og mindske usikkerhed,
mener Netværkslokomotivet.
”Chefen skal være klar i spyttet, når han
stiller sig på ølkassen og fortæller, hvorfor
folk skal screenes for ordblindhed. F.eks. at
det ikke har ansættelseskonsekvenser, hvis
man har svært ved at læse og skrive. Og at
vi sammen gør gode medarbejdere bedre”
Case:

”Mange er direkte bekymrede
for at miste deres arbejde. Vi har
oplevet at fortvivlede ordblinde
ringer til deres fagforening for
at spørge, om det kan passe, de
skal igennem en ordblindetest på
arbejdspladsen,” siger han

Manglende forskning gør det svært at
overbevise arbejdsgivere. En af Netværkslokomotivet største udfordringer er at
præsentere en tydelig business-case for
arbejdsgiverne.
”Det er et kæmpe problem, at der ikke
findes forskning, vi kan henvise til, for
hvordan skal vi overbevise en direktør om
at sende sine medarbejdere på læsekursus,
når han både har berøringsangst, skal
bruge penge på kurser, og tid til at søge
refusion, ændring af vagtplaner osv. Han
skal vide, der er en langsigtet gevinst,”
siger Hans Kærgaard.
Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt
fremhæver også behovet for uvildige
organisationer som Netværkslokomotivet.
”Der er brug for en slags fjerde aktør, der
kan stå for det administrative på tværs af
virksomhederne og uddannelsesinstitutioner i en slags totalservicekoncept, der
er nemt at tilmelde sig. De kan desuden

Virksomhed tog dialogen og fik glade
medarbejdere med diktafoner og højtlæsnings-tablets

Entreprenørvirksomheden Svend Erik Lind
A/S er en af de succeser, hvor ordblinde
medarbejderne har fået kompetenceløft.
Nu bruger mange af medarbejdere diktafon til SMS’er, og får læst tekst op fra tablets som en naturlig del af arbejdsdagen.
”Vi kunne se, det var et problem at udfylde
eksempelvis timesedler og nogle medarbejdere brugte ikke de digitale redskaber,
som kræver, man kan læse og skrive. Men
også at nogle medarbejdere holdt sig
tilbage, når de havde mulighed for at vise
initiativ og tage over på opgaver,” siger
ejerleder Tonny Jakobsen.
”Det er jo ikke noget, man normalt taler
åbent om, uden at det tages op som emne
af arbejdsgiveren. Og gerne på hele arbejdspladsen, så man kan se, at man ikke er alene,
og så emnet afmystificeres,” siger han.
17 ud af 40 medarbejdere hos Svend Erik
Lind A/S har nu været på kursus – en
præstation de ikke er sikre på kunne lykkes
uden hjælp.
”Jeg tror ikke, vi var kommet i gang uden
hjælpen udefra. Hvis vi bare tilbød medarbejdere at komme på skolebænken igen,
ville de fleste jo bare takke nej. For hvorfor

berøringsangst på arbejdsmarkedet
genleve gamle traumer? Der skal først en
fælles dialog i gang, og det skal gøres uden
fordømmelse og gerne med lidt humor,”
siger Tonny Jakobsen.
Om undersøgelsen
Fordomsundersøgelsen er foretaget af
Nota, Danmarks bibliotek for folk med
læsevanskeligheder, der på to dage fik
2000 besvarelser fra ordblinde, deres
forældre og undervisere til undersøgelsen
på kun to dage.
Nota har 130.000 ordblinde medlemmer,
der med deres diagnose får adgang til
hjælpemidler som lydfiler og ebøger, der
kan læses op ved hjælp af apps.
Baggrundsinformation om ordblinde
Det skønnes, at op mod 7 pct. er ordblinde.
Ordblindhed beskrives som markante
vanskeligheder med at lære at læse
og skrive. Vanskelighederne
skyldes langsom og upræcis
omsætning af bogstaver
til lyde og omvendt.

Ordblindhed kaldes også dysleksi.
Ordblindhed er medfødt. Det er meget
forskelligt, hvornår man finder ud af, at
man er ordblind. Der findes i Danmark
mange muligheder for at få støtte og
værktøjer. Børn og unge kan på deres
uddannelse få foretaget en ordblindetest
for at afklare, om de er ordblinde.
Det er veldokumenteret, at ordblinde ikke er dumme. De kan klare
sig lige så godt som andre med de
rette hjælpemidler – lidt ligesom et
par briller kan hjælpe en nærsynet.
Derfor er det vigtigt at få en diagnose
tidligt i livet. Får ordblinde adgang til de
rette hjælpemidler, hvor de eksempelvis

kan få bøger læst op via en app og bruge
diktafon til at skrive, kan de klare sig på
lige fod med andre.
Danmark er blevet langt bedre til at opdage ordblinde i folkeskolen. 5,8 procent af
alle 12-årige i Danmark får en diagnose,
og bliver medlem af Nota. Det er tæt
på de 7 procent, der vurderes at være
ordblinde. Men det er en ny udvikling,
og i Danmark går der stadig en enorm
mængde af den voksne befolkning rundt
uden diagnose, og har formentlig følt sig
dumme hele livet uden grund – og ofte
undgået videreuddannelse.
Hjælpemidlerne i dag tæller fx gratis
adgang til Nota’s bibliotek for diagnosticerede ordblinde, hvor alle uddannelsesbøger kan findes som ebøger eller audiobøger, og aflyttes fra en smartphone.
Der findes masser af apps og computerprogrammer, der kan hjælpe en i dagligdagen.

Kilde: Ordblinde Foreningen, Nota og
Netværkslokomotivet

Photo by sol on Unsplash
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Det er aldrig for sent:
Henrik valgte at gå i gang med uddannelse som 30-årig. At Henrik skulle starte på en HF som 30-årig lå ikke i
kortene, men alligevel traf han beslutningen om at gå i gang med uddannelse.
I 3. klasse blev det konstateret, at Henrik er ordblind, da en vikar
undrede sig over, at han ikke kunne læse og skrive.

Mens Henrik gik i specialklassen havde han kun tre timer med
sin gamle klasse, én klassens time og to timer idræt, hvilket
betød, at det var svært at være en del af fællesskabet i klassen.

”De gav mig nogle test, og så fandt de ud af, at jeg er
ordblind og så røg jeg direkte over i en specialklasse”

”Man var bare ikke en del af fællesskabet og klassen”,
fortæller han

I skolens specialklasse var der fokus på dansk, men Henrik
insisterede på, at han også ville have matematik. Han kan godt
lide faget, og i dag på HF er matematik stadig et fag, han klarer
sig godt i og synes er spændende.

Efter 7.klasse flyttede Henrik til en anden skole, hvor han tog
8. og 9.klasse. På den nye skole gik han i læseklasse i nogle af
timerne, men i resten af skoletiden havde han de samme fag
som resten af klassen.

Engelsk havde han dog ikke, og det skulle vise sig, at det manglende fag kom til at volde problemer i fremtiden og blive en
hindring for, at han kunne komme videre i et uddannelsesforløb.
Henrik afsluttede folkeskolen uden prøver efter 9. klasse, for
lærerne syntes ikke, han skulle have det nederlag. Men Henrik
var ikke færdig med skolen endnu.

Og så lærte Henrik endelig at læse. ”Det var et vildt
godt år – det var her jeg lærte at læse. Jeg læste den
første rigtige bog: Det gyldne Kompas. Det tog sin tid.
Den var svær men spændende”, mindes han

Efter produktionsskolen startede Henrik i militæret, og mens
han aftjente sin værnepligt, blev han tilbudt en læreplads på TV2.
Men da han stadig manglede at bestå engelsk på grundforløbet fra
teknisk skole, kunne de ikke lade ham starte, og derfor mistede
han lærepladsen igen. Det var en stor skuffelse.
Henrik besluttede at tage engelsk som enkeltfag på VUC i
Næstved, så han kunne få det på plads. Det lykkedes ham at
få afsluttet engelsk, men han valgte at opgive drømmen om
en læreplads som film- eller tv-fotograf, selv om han også en
overgang arbejdede i køkken hos et produktionsselskab for blot
at få foden indenfor.

Efter efterskolen startede Henrik på grundforløbet på teknisk
skole til Film- og tv-fotograf. På grundforløbet skulle han have
engelsk, men det var svært, og han bestod ikke faget, for han
havde jo ikke haft det tidligere. Det er ikke nemt at få en læreplads

Sideløbende med engelsk var han startet som butiksassistent i
et lokalt supermarked. Det gik godt, og Henrik fik en karriere i
branchen og endte som butikschef i Netto med ansvar for både
personale og drift. Tvivlen på, at det var den rette vej for ham,
begyndte at melde sig, og han overvejede forskelige muligheder
bl.a. fængselsbetjent og fandt ud af, at man så skulle have en HF.

Solbakken er en efterskole for ordblinde, og her startede Henrik
i 10. klasse. Året på efterskolen blev et vendepunkt. Der var kun
65 elever og god tid til den enkelte. Der blev arbejdet med det
faglige, men eleverne havde også køkkentjans hver tredje uge.
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i film- og tv-branchen, så Henrik startede på produktionsskole,
hvor han arbejde på en medielinje. Han kom i praktik i branchen
og lavede forskellige udsendelser til lokal-tv. På produktionsskolen fandt han for første gang ud af, at man som ordblind kan
få hjælpemidler, så han søgte og fik en bærbar pc.
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”Jeg fik nok, og så skulle jeg
i gang med uddannelse.
Så ringede jeg til min gode ven
Lars og sagde, at nu gider jeg
ikke det her mere, nu går jeg i
gang med uddannelse”, fortæller
Henrik

Da først beslutningen var truffet gik det
stærkt, og Henrik startede på KVUC
(Københavns Voksenuddannelsescenter).
Han har altid været meget ærlig om sin
ordblindhed, og på KVUC er der tilbud til
ordblinde på alle niveauer fra AUV (9. -10.
klasse) til HF. Henrik startede på AVU,
som svarer til folkeskolen, og tog de fag,
som han manglede for at kunne komme
på HF.
Der er ingen tvivl om, at Henrik
har arbejdet hårdt. Med de rigtige hjælpemidler, støttetimer og det hårde arbejde betaler sig, så Henrik klarer sig
rigtig godt i fagene, også i fag med rigtig
meget læsestof
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Jeg ser også tit videoer fra KVUC’s online
undervisning, for så kan jeg tage det i mit
eget tempo.”Han synes stadig engelsk
er svært, men har lært sproget ved for
eksempel at sætte engelske undertekster
på, når han ser film.
Henrik ser frem til at blive færdig med
sin HF om ca. 1½ år.
Hvad HF så skal bruges til er stadig
usikkert, men drømmen om at blive
fængselsbetjent er lagt på hylden.

Drømmen om en videregående
uddannelse lever videre, måske
noget med matematik? Det fag,
som Henrik allerede i folkeskolen
insisterede på at få, fordi han
godt kan lide det

EFTERSKOLEN
SOLBAKKEN

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND

Henrik fortæller, at han får SPS-støtte
(Specialpædagogisk støtte) og har en
IT-rygsæk med forskellige programmer:
”Det er CD-ord, der har hjupet mig til at
stave, så jeg er blevet bedre til at skrive.
Jeg kan få programmet til at læse op, så jeg
kan høre, når jeg har skrevet noget forkert.
Jeg har også lært at tale til min telefon, og
så staver den ordet for mig, så jeg ikke skal
bruge lang tid på at finde ud af, hvordan
det staves”

8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar l ungdomsuddannelse - særligt brobygningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning)

På
kA D MgE
mEe nD
bAe t æR
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-

Små
dansk
og matematikfor normaltVihold
er ien
efterskole
2-lærere på alle hold i dansk og matematik
begavede
unge med læse- og skrive9. og 10. klasse
Masser af bevægelse ogVi
sund
mad
vanskeligheder.
optager
74 elever.
Spændende og afvekslende valgfag

”Jeg ved godt det bliver hårdt at tage en
uddannelse, men jeg skal nok vise dem,
at jeg kan.”
Henrik slutter med et godt råd til andre
ordblinde:

- at læse og skrive
- at bruge din computer og smartphone
- at bruge dit eget IT udstyr, hvad enten det er
Apple eller Windows baseret

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
- Små hold i dansk og matematik
- 2-lærere på alle hold i dansk og
matematik

Efterskolen Solbakken. Vi er en efterskole for normaltbegavede unge
Ærtebjergvej
4230 Skælskør. Tlf.: 5814
1152 74 elever.
med læse- 75,
og skrivevanskeligheder.
Vi optager

www.vrigsted-eerskole.dk
Er du ordblind, kan vi rettelægge
et forløb efter dine ønsker og behov,
så du kan blive bedre til:

Efterskolen Solbakken. Vi er en efterskole for normaltbegavede unge
med læse- og skrivevanskeligheder. Vi optager 74 elever.
Vi kan bl.a. tilbyde dig:

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

”Vi skal kæmpe hårdere, men det
kan lykkes”

- at anvende de computerprogrammer og apps,
der gør det nemmere for dig at læse og skrive

- 9. og 10. klasse

Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk
Vi kan bl.a. tilbyde dig:

-- Små
Masser
af ogbevægelse
og sund mad
hold i dansk
matematik
-

2-lærere på alle hold i dansk og matematik

-

Masser af bevægelse og sund mad
Spændende og afvekslende valgfag

og 10. klasse
-- 9.Spændende
og afvekslende valgfag

Ærtebjergvej 75, 4230 Skælskør
Tlf. 5814 1152
forstander@efterskolensolbakken.dk

Ærtebjergvej 75, 4230 Skælskør. Tlf.: 5814 1152
Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk
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Feriekolonier i uge 27 og 30 2020
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark tilbyder to feriekolonier
for ordblinde børn og deres forældre
og søskende.
Den første koloni er fra onsdag
den 1. juli til lørdag den 4. juli 2020
i uge 27.
Kolonien afholdes på:
Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14
6270 Tønder (Jylland)
Den anden koloni er fra onsdag
den 22. juli til lørdag den 25. juli 2020
i uge 30.
Kolonien afholdes på:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup (Fyn)

Tilmelding til feriekoloni i
Jylland (uge 27) åbner
TORSDAG DEN 16. APRIL
KL. 12.00:
Tilmelding sker via tilmeldingsformular, som kan tilgås via hjemmesiden fra ovennævnte dato.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
events/
Tilmelding til feriekoloni på Fyn
(uge 30) åbner
TORSDAG DEN 30. APRIL
KL. 12.00:
Tilmelding sker via tilmeldingsformular,
som kan tilgås via hjemmesiden
fra ovennævnte dato.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
events/

Bemærk: Det kræver et familiemedlemskab at kunne deltage.
Der er 80 pladser på hver koloni og tilmelding gælder efter først til mølle når
tilmeldingen åbner hhv. den 16. april (uge 27)
og den 30. april (uge 30) på vores
hjemmeside under events.
Betaling sker samtidig med tilmeldingen.
Men skynd dig, for Ordblindeforeningens
feriekolonier plejer at være meget populære.
Bemærk: at kæledyr desværre
ikke må medbringes.

Bemærk at vi også tilbyder en Teenlejr for de
13-15 årige uden forældre.
Datoen er fra den 11.-13. september 2020
– mere info om den i blad nummer 2,
som udkommer i juni 2020.

Har du spørgsmål eller udfordringer
med din tilmelding til feriekolonien,
er du velkommen til at skrive
til kontor@ordblind.org.
Fotos er fra tidligere feriekolonier

Kolonierne indeholder bl.a. foredrag
og workshops om ordblindhed, inklusion
og hjælpemidler. Der er også sociale
aktiviteter.
Du kan læse om feriekolonien 2019 i
Ordblindebladet nr. 3. 2019.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
medlem/medlemsblad/
Deltagergebyr: 495 kr. pr. person
(samme pris uanset alder).
OBS: Du må påregne at skulle dele
værelse med en anden familie.
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