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Tre ordblinde får topkarakterer
Det er muligt at tage en uddannelse og få karakterer helt i top, selvom man er ordblind. Men det
kræver hjælp som for eksempel en it-rygsæk og gerne støtte fra familien.
27. jun. 2013 kl. 11.57

Mange får sent at vide, at de er ordblinde. Men det kan alligevel lade sig gøre at blive
en af de bedste til eksamen og få en uddannelse.
Af Ligetil (mailto:ula@dr.dk)

Ordblinde kan godt tage en uddannelse og få karakterer helt i top. Men det kræver
hjælp af en it-rygsæk og gerne støtte fra familien.
Lea, René og Sarina har tre ting til fælles:
- De er ordblinde.
- Deres handicap blev opdaget meget sent.
- De har netop fået topkarakter til eksamen.

Ordblinde er jo ikke dumme
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Lea Thing er lige blevet student fra Horsens HF og VUC. Leas karakterer ligger på næsten 10 i
gennemsnit.
I skolen blev hun drillet, fordi hun læste langsomt. Men på HF blev hun testet for ordblindhed
og fik en it-rygsæk med en scanner, der kan læse ord højt. Hun fik også undervisning for
ordblinde.
- At være ordblind betyder jo ikke, at man er dum, siger Lea Thing til Horsens Folkeblad.
Hun vil gerne forske i de bittesmå nano-partikler på universitetet.

Skolen sagde, hun ikke duede
Sarina Gadgaard er også lige blevet student fra HTX i Hillerød. Sarinas gennemsnit er også på
næsten 10, og hun vil også gerne læse videre.
- Jeg vil gerne være hjerneforsker, siger hun til Ugeposten Gribskov.
Sarinas folkeskole sagde ellers, at hun var ikke var egnet til gymnasiet.
Først efter skolen blev hun testet for ordblindhed. På HTX fik hun lydbøger i stedet for bøger
med tekst, men Sarinas forældre har også været en stor støtte:
- De læste sammen med mig. Uden dem var det ikke gået, siger hun.

Ingen vidste, hvordan it-rygsækken fungerede
René Lyngsaa Larsen gik i 5. klasse, da han blev testet for ordblindhed og fik en it-rygsæk.
Men ingen kunne finde ud af det nye udstyr, og René endte med at spille spil på computeren i
stedet for at lave lektier.
Efter skolen arbejdede han på byggepladser, men så fik han en rygskade. René begyndte i stedet
på EUC Holbæk, som tilbyder erhvervsuddannelser.
Dér fik han hjælp til at bruge it-rygsækken, og på otte måneder gik han fra 6. klassetrin til 10.
klasse.
Ved eksamen forleden fik han karakteren 12, skriver bladet Nordvestnyt. Nu søger René ind på
Holbæk Seminarium og vil arbejde med unge kriminelle.

Nyhedsbrev Ligetil
Få DR Ligetils letlæste nyheder på mail alle hverdage.
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