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Hvad står der? Randi Hedelund Jeppesen Hent PDF – Kører den her bus til Aalborg? Buschaufføren så ikke
rar ud: – Det gider jeg ikke svare på. Se, hvad der står på bussen. – Hvad hvis man ikke kan læse? – Ja, så

skal man gå i skole igen!

Havde han ret? Burde Randi gå i skole igen? Var det hendes egen skyld, at hun ikke kunne læse? Var hun
doven? Var hun dum?

Hvad står der? er fortællingen om at kæmpe og yde sit allerbedste uden nogensinde at lære at læse. Randi
fortæller ærligt og usentimentalt om at vokse op som ordblind, om nederlag, ensomhed og afmagt, men også
om viljestyrken til at insistere på at få en uddannelse på trods af sin ordblindhed. Bogen giver håb om at
kunne lykkes i uddannelsessystemet til de mange, hvis historier minder om Randis. Og den er en øjenåbner
for dem, der uden problemer kan svare på dét spørgsmål, Randi har stillet flest gange i sit liv: Hvad står der?

 

– Kører den her bus til Aalborg? Buschaufføren så ikke rar ud: –
Det gider jeg ikke svare på. Se, hvad der står på bussen. – Hvad hvis

man ikke kan læse? – Ja, så skal man gå i skole igen!

Havde han ret? Burde Randi gå i skole igen? Var det hendes egen
skyld, at hun ikke kunne læse? Var hun doven? Var hun dum?

Hvad står der? er fortællingen om at kæmpe og yde sit allerbedste
uden nogensinde at lære at læse. Randi fortæller ærligt og

usentimentalt om at vokse op som ordblind, om nederlag, ensomhed
og afmagt, men også om viljestyrken til at insistere på at få en
uddannelse på trods af sin ordblindhed. Bogen giver håb om at
kunne lykkes i uddannelsessystemet til de mange, hvis historier
minder om Randis. Og den er en øjenåbner for dem, der uden

problemer kan svare på dét spørgsmål, Randi har stillet flest gange i
sit liv: Hvad står der?
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