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Christian Bock er pedel på Strand, en efterskole for unge med
læse/skrivevanskeligheder. Udover at være ejendomsservicetekniker er Christian Bock også kvalificeret til jobbet via sin
forståelse for den gruppe unge, som går på efterskolen: Han
er nemlig selv ordblind.

Når Christian Bock fortæller om sin skolegang, fornemmer man
hurtigt, at der ikke er tale om nogen succeshistorie. Christian
startede på Gråsten Skole, og der gik ikke lang tid, før han
ikke rigtig kunne følge med i undervisningen. Skolens løsning
var at tage ham bort fra al normal undervisning og sætte ham
i en specialklasse. – Så sad jeg der og skulle bare læse, læse,
læse. Det var jo en slags hjernevask, siger Christian. Overordnet
stiller den voksne Christian Bock sig meget kritisk over for de
tiltag, hans ordblindhed blev mødt med i skoleverdenen. Det
hyppigste bud på en løsning, læsetræning, gav kun anledning
til yderligere frustration hos ham og tangerede ydmygelse,
synes han, når det, han skulle læse, som oftest var beregnet
til yngre børn. – På et tidspunkt blev jeg også sat på en lydkasse. Så sad jeg der med begge hænder på lydkassen, mens
nogle trompeter spillede, og det rystede i hele kroppen. Man
fik også båndet med hjem, og skulle lytte til det 10 minutter
hver dag, som det første du gjorde, når du stod op, husker
Christian. – Nogle hjalp det, men jeg fik ikke noget ud af det
– jeg tror, det var, fordi jeg ER ordblind, og det var de andre
ikke, vurderer han. Skolegangen var et langt sejt træk, hvor
Christian kæmpede og kæmpede, uden det på nogen måde
flyttede hans evne til at læse. Desuden oplevede han, at den
hårdnakkede fokusering på hans læsevanskeligheder gjorde,
at han blev fjernet fra de fag, hvor han klarede sig uden
problemer, som fx fysik og matematik.
Forkert satsning i folkeskolen fik konsekvenser
Efter en skolegang præget af skoleskift og mange fejlslagne
forsøg fra forskellige lærere på at få Christian til at læse,
opgav han midtvejs gennem 9. klasse og begyndte i stedet
for i mesterlære som mekaniker. Arbejdet som mekaniker var
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dog i det lange løb ikke noget for Christian, så han søgte i
stedet mod transportsektoren, hvor han bl.a. var beskæftiget
som langtidschauffør og kørte turistbus. Hans ordblindhed
var ikke noget problem i det embede. Når han skulle læse
kort, orienterede han sig ud fra tal i stedet for stednavne.
Alligevel fik den isolering, han havde oplevet i folkeskolen,
konsekvenser. Fordi man satsede meget hårdt på, at Christian
gennem specialundervisning skulle læsetræne, og derfor tog
ham fra den almindelige undervisning, havde Christian ikke
nogen ballast i forhold til at skulle kommunikere på engelsk
eller tysk. Det var en betragtelig begrænsning i jobbet som
chauffør. Imidlertid satte en diskusprolaps en stopper for
chaufførerhvervet. Et arbejde som pedel i en boligforening
sendte Christian af sted i et nyt karrierespor.
Dialog med borgmesteren
– Efter jeg er begyndt at træne med Dictus, så bliver jeg bedre
til at læse og skrive. Jeg oplever, at jeg kan komme videre,
at der alligevel godt kan ske noget, og at jeg har mulighed
for at være med i samfundet, fortæller Christian om et af de
it-hjælpemidler, han bruger i hverdagen. Det var i sit nye job
som pedel i en boligforening, han fik nys om mulighederne i
brugen af it-hjælpemidler. Det gav ham mod på uddannelsen
til ejendomsservicetekniker, og hans arbejdsgiver bakkede
ham op og gav grønt lys for, at Christian kunne tage uddannelsen. Men først skulle der en del overtalelse og frækhed
til, før Christian fik bevilget de redskaber, der er en forudsætning for, at han kan følge en boglig uddannelse. – Først
søgte jeg en computer ved kommunen, men de ville ikke
give mig en computer. Så tænkte jeg: ”Hvad gør du nu?”. En
morgen i 2003, hvor Christian var så led og ked af, at kom-
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Christian Bock har i en
alder af 36 år fundet en
god hylde at være på. Han
arbejder som pedel og
underviser på efterskolen
Strand til trods for sin ordblindhed. Han har integreret sine it-hjælpemidler i
såvel arbejds- som privatliv.
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munen stod fast på ikke at bevilge ham en computer, kørte han op
til borgmesteren. – Han ville jo gerne af med mig, for han stod der i
underbukser og badekåbe, siger Christian med et smil. Christian var
dog ikke sådan at slippe af med: Han bad borgmesteren om hjælp
til at skrive et klagebrev over Gråsten Kommune til Kommunernes
Landsforening. Borgmesteren var naturligvis ikke villig til at klage
over sin egen kommune, men Christian fik lejlighed til at forklare
sine synspunkter og behov. Og to dage senere havde Christian en
bærbar computer med FineReader og IRIS Ordbank installeret. Det
kom aldrig til at fungere optimalt, men det var en start, og Christian
fik også kontakt til læsepædagog Olga Plohmann, hvor han kunne
få kvalificeret rådgivning om sine it-hjælpemidler.
Udviklingen frembringer nye muligheder
I dag 4 år senere er it-hjælpemidler en integreret del af Christian
Bocks dagligdag både på arbejdet og privat. Hans set-up består af
en bærbar computer med Dictus og CD-ORD 5, et headset med integreret mikrofon samt en Sony Ericsson mobiltelefon. Mobiltelefonen
kan synkroniseres med Outlook ved hjælp af et USB-kabel og den
software, der følger med telefonen. Christian har altid telefonen
på sig og bruger den til at indtale beskeder til sig selv, til at lave
opgavelister og til at føre kalender. Desuden kan han modtage email på den, men den funktion benytter han ikke, da han kun læser
mail på sin computer. Christian har fået sine it-hjælpemidler gennem
arbejdsformidlingen, men på mobiltelefonområdet investerer han
ofte selv, fordi der hele tiden dukker nye funktionaliteter op, som
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han kan gøre god brug af. Den mobiltelefon han bruger nu, har han
haft i 3 måneder, og den har i kraft af en intelligent ordbogsfunktion
fået ham i gang med at kommunikere via sms. Men allerede nu har
han kig på en ny mobiltelefon, der rummer flere muligheder.
Vedholdenhed giver pote
Med ejendomsserviceteknikeruddannelsen vel overstået var det
indlysende for Christian Bock, at der skulle ske noget nyt i hans
arbejdsliv. Han lagde billet ind på stillingen som pedel på Efterskolen Strand, og for første gang skrev han i en ansøgning, at han er
ordblind. Christian forklarer: – Hvis de ikke ville ansætte en ordblind,
så var det svært at se, hvem der så ville. Han fik jobbet, og ud over
opgaverne som pedel, har han også en pædagogisk rolle at udfylde.
Dels som underviser i motorlære, hvor han kan trække på sin mekanikeruddannelse dels som et eksempel på, at det kan lade sig gøre
at skabe et liv på ligeværdige vilkår for skolens elever, som ofte
kommer med en række nederlag i bagagen fra folkeskolen. Christian
er klar over, at det ikke er alle med læse/skrivevanskeligheder, der
har overskud til at vise den selvtillid og lejlighedsvise frækhed, som
han selv har klaret sig igennem med. Derfor ser han det også som
en vigtig mission at vise vejen for unge ordblinde og andre, der har
læse/skrivevanskeligheder. Når man spørger ham, hvordan han har
bevaret gejsten i forhold til at blive ved med at søge redskaber til
læse/skrivestøtte, svarer han: – Det er nok den der stædighed, der
gør, at jeg ikke vil finde mig i, at andre skal beslutte for mig, hvornår
jeg kan være med. Det skal jeg nok selv finde ud af.
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