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nemmere ord, i stedet for det svære – så nu 

har jeg langt lettere ved at læse og forstå en 

hel tekst.” 

Her bryder FOA’s ordblinde konsulent Anne 

Klein ind og uddyber: ”Én af de smarte ting 

ved programmet er netop, at alle forslag 

til andre ord er kontekstbaseret – kursisten 

bliver dermed straks ledt hen i den rigtige 

retning. Generelt er det rigtig rart at tek-

nologien nu er så langt fremme, at alle kan 

komme på lige fod hvad angår læsning og 

skrivning – og dermed også have mulighe-

den for at uddanne sig, hvilket ellers typisk 

ville være en uoverskuelig opgave.”                            

God IT-rygsæk                                                               

Og hertil kommenterer Social- og sundheds-

assistent Carina Sørensen: ”Hvor kunne det 

have været mirakuløst, hvis IT- rygsækken/

CD-ORD havde været opfundet da jeg gik i 

skole - det ville havde sparet mig for mange 

nederlag. Nu åbner der sig en helt ny verden 

for mig og det er blevet en leg at skrive 

evalueringer og dokumenter.”

Netop derfor er der god logik i, at Roskilde 

Kommune støtter 100 % op om FOA Ros-

kilde’s nye initiativ: Et nyudviklet ordblinde 

kursus, der kører én dag om ugen i 10 uger  

og udbydes af AOF. Undervisningen foregår 

ved hjælp af IT baserede læse- og stave-

værktøjer, og er  i arbejdstiden og  med fuld 

løn. Eneste forudsætning er, at du forinden 

tager en ordblinde test - der dokumenterer, 

at du er ordblind. 

Eller som ordblinde konsulent Anne Klein 

fra AOF siger: ”Det handler i første omgang 

om at erkende, at man har problemer med 

at læse og stave - og at man ville få en 

nemmere og måske også rarere hverdag, 

hvis problemet blev løst. Så grib den gode 

og gratis chance! Bliv testet – og se om et 

ordblinde kursus også er noget for dig”. 

Det siger de om kurset

En række medarbejdere fra Roskilde Kom-

mune har allerede gennemført kurset – og 

har haft et stort udbytte, på flere måder: 

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en vedvarende funktions-

nedsættelse, som har store konsekvenser for 

håndtering af skriftsprog (læsning, stav-

ning og skriftlig formulering). Ordblindhed 

opleves derfor ofte som et stort handicap. 

Intensiv specialundervisning er afgørende 

for, om mennesker med ordblindhed kan 

læse at læse m.v. 

Følger af ordblindhed

Ordblindhed kan også have konsekvenser 

for andre sproglige områder end det rent 

læse- og stavetekniske. For eksempel give 

problemer med syntaks i skrift og tale, pro-

blemer med formulering i forskellige genrer 

og problemer med forskellige dele af læse-

forståelsen og faglig læsning. De sociale og 

psykologiske følgevirkninger af ordblindhed 

kan give begrænsninger i forhold til uddan-

nelsesvalg, mangel på selvværd og selvtillid 

og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der 

har med læsning og skriftlig formulering at 

gøre.

Som pædagogmedhjælper Helle Hemming-

sen udtrykker det: ”Jeg har altid følt mig lidt 

anderledes. Men jeg vidste slet ikke, at jeg 

var ordblind – for jeg kunne altid lige klare 

mig igennem i skolen. Men alene det at jeg 

nu har fået vished om min ordblindhed, er 

faktisk en stor lettelse. At jeg så samtidig har 

fået nogle gode læseværktøjer, er bare helt 

fantastisk.  Kurset har derfor dels hjulpet på 

min selvtillid og dels åbnet en ny verden for 

mig”. 

De svære ord

Social- og sundhedsassistent Lisbeth Stor-

gaard har også haft det svært med at være 

ordblind – for som hun forkarer: ”Jeg har 

altid hængt fast i de svære ord – og derfor 

oftest opgivet at læse videre. Og man bliver 

faktisk træt af altid at skulle spørge andre 

om, hvad der står?  

Desuden er det vel lidt et tabu, at man ikke 

er så skrap til at læse! Men programmet 

CD-ORD foreslår netop nogle andre og 

Roskilde Kommune bakker helt og fuldt op om ordblinde kurset. Du kan 
tage testen på din arbejdsplads og i arbejdstiden. Du skal bare opgive dit 
navn, adresse og arbejdsplads, så laver vi testaftale for dig.

Ring til ordblinde konsulent, Anne Klein på tlf. 4166 3475 og få en aftale.

/CM

Det er måske lidt svært at forestille sig, hvordan 
det er ikke at kunne læse og/eller stave? Men 
prøv alligevel! Mange dagligdags gøremål og 
opgaver bliver pludselig meget besværlige, ikke 
sandt? 
Ordblindhed er ikke desto mindre virkeligheden 
for godt 5 % af Danmarks befolkning. Og da vi 
ansatte i Roskilde Kommune næppe adskiller os 
særligt fra danskere i øvrigt, svarer det faktisk 
til at 300 medarbejdere her i kommunen har 
vanskeligt ved at læse selv en mindre tekst eller 
skulle skrive en kort meddelelse eller lignende.

fra venstre ses ordblinde konsulent Anne Klein, pædagogmedhjælper Helle Hemmingsen 

og social- og sundhedsassistent Lisbeth Storgaard.

De tre konsulenter - nu udendørs!
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