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Amys forløsende ord til 19-
årig: »I stedet for at dvæle ved
alt det, der er uretfærdigt,
hvad er så godt i denne
situation?«
Coronakrisen har uventet positiv effekt på ordblind
gymnasieelev.
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Amy Doherty Jönsson fik ordblind gymnasieelev til at se det
gode i coronakrisen.

JENS REBENSDORFF
Journalist
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Den ordblinde pige i 3. g i Valby i København
har de seneste tre år kæmpet en brav kamp
for at nå sit mål: At kunne sige: »Se, jeg
gjorde det. Jeg tog en studentereksamen«.

Frugten af hendes anstrengelser var indenfor
rækkevidde, da statsministeren lukkede
Danmark på grund af coronasmitten.
Skoledagene, opgaverne, samværet med de
andre blev ændret til ukendelighed.

Pigen har et års tid gået hos Amy Doherty
Jönsson, indehaver af coachingfirmaet
Teenagementor.dk, der hjælper unge med at
blive klogere på sig selv.

»Hun er sindssygt ordblind, men også
perfektionist, og det har kostet hende blod,
sved og tårer at nå dertil, hvor hun er i dag.
Hun har haft en svær skolegang og har
kæmpet med at følge med fagligt.«

Artiklen fortsætter under boksen.

»Hun blev dybt deprimeret og ulykkelig og
syntes, at det var uretfærdigt, da det stod
klart, at det ikke var sikkert, at hun fik huen
på, skulle køre vogn og alt det, hun har set
frem til. Hele symbolværdien i det, der hører
med til en studentereksamen. Der havde
ellers været lys for enden af tunnellen.«

»Vi har haft to samtaler affødt af den her
coronakrise. Vi gik rundt om en sø og har
siddet på en bænk og talt længe. Hun var
virkelig slået ud.«

»Hun er rigtig presset, fordi der er mange
flere afleveringer, end der plejer, fordi
lærerne ikke ved, om der bliver eksamen, og
det måske bliver noget årskarakter, der
gælder.«

AMY DOHERTY JÖNSSON, INDEHAVER AF
TEENAGEMENTOR.DK

»Hun indså, at hun skulle have fokus
på, hvad der virker og hvad der ikke
virker.«

»Vi havde et stykke papir med, og hun tog
noter på sin telefon, og jeg fik skrevet ting
ned til hende. Vi talte om, at i stedet for at
dvæle ved alt det, der er uretfærdigt, hvad er
så godt i denne situation? Jeg hjalp hende
også med at få noget struktur på dagen, og
hvilke lektier og afleveringer hun havde.«

»Hun fandt ud af, at hendes gave faktisk er, at
hun nu kan fordybe sig i opgaverne
derhjemme, uden at de andre stresser hende,
eller hun bliver fravalgt i gruppearbejdet eller
føler, hun er en klods om benet på de andre.«

»Lige nu har hun faktisk tid til at læse
opgaverne igennem. Hun oplever, at hun
tager ejerskab og kan arbejde i dybden og
aflevere opgaverne, som hun gerne vil have
det. Hun indså, at hun skulle have fokus på,
hvad der virker og hvad der ikke virker. Det
virker ikke at begrave sig i dynen og se
Netflix. Det virker at have en plan for sin
dag.«

»Hun sagde til mig med et stort smil: »Nu har
jeg afleveret den opgave«. Og »Hvor er det
dejligt, at nu er det mig, der bliver bedømt. I
andre situationer er det altid gruppen, og så
får jeg skylden, hvis noget ikke er godt lavet.«

»Det er mega sejt gået af hende. Hun kunne
jo også have valgt at lægge sig i fosterstilling.
Det er modigt, at hun har anerkendt, at det
ikke nytter noget at mene, at alt er
uretfærdigt, og at krisen har ødelagt hendes
drømme.«

»Vi talte om, at når hun så står med den der
hue, så vil der på den ene eller anden måde
komme en slutning på gymnasielivet, og der
vil vente noget nyt og spændende forude.
Det er det, der skal fejres. Så grinte hun og
sagde: »Ja, så bliver det bare på en anden
måde og ikke, som jeg havde forventet. Men
det er også okay.«
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Ildsjæle, der gør en forskel
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gør en positiv forskel og hjælper andre med stort og
småt under coronakrisen. FOLD UD
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»Den bog viser nærmest én til én, hvad
der sker under en sådan pandemi«
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