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Læsevejledning 
 
I Danmark er ca. 7% af befolknin-
gen ordblinde, hvilket vil sige, at 
der gennemsnitligt er mindst en 
ordblind elev i hver folkeskole-
klasse. Men kan man godt gå i 
gymnasiet/på HF, hvis man er ord-
blind? Det klare svar er JA, faktisk 
er ca. 6% af eleverne på alle gym-
nasier i Danmark ordblinde, hvilket 
også er tilfældet på Mulernes Le-
gatskole. 
De ordblinde elever går i de klasser 
(HF eller STX), som de har valgt 
ud fra interesser og ønsker til kom-
mende uddannelse. Dermed er de 
sammen med jævnaldrende en del 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
af det fællesskab og den kultur, vi 
har på Mulernes Legatskole (studie-
tur, fredagscafé, musical, eftermid-
dagsarrangementer og meget an-
det).  
På Mulernes Legatskole har vi en 
velfungerende læsevejledning (og 
matematikvejledning for de tal-
blinde elever), og vi har helt klare 
procedurer for, hvordan vi hjælper 
ordblinde elever (bl.a. instruktion i 
ordblindeprogrammer, ekstra støtte 
vha. studiestøttetimer og ekstra tid 
til eksamen).  
 



Mulernes Legatskole har tre læse-
vejledere: Lise Glargaard, Meike 
Wandam og Lene Friis. 
Læsevejlederne kan hjælpe elever, 
hvis de har problemer med at læse 
eller stave. Det er meget vigtigt at 
kunne læse og stave godt, da det er 
grundlaget for en god kommunika-
tion og et godt studieforløb på gym-
nasiet eller HF. 
 
Screening  
Alle 1.-klasserne screenes: på HF 
ved skoleårets begyndelse, på STX 
i forbindelse med påbegyndelsen af 
studieretningsforløbet. I screenin-
gen testes stavning, afkodning, læ-
seforståelse, ordforråd og læseha-
stighed. Alle resultater vurderes af 
læsevejlederne, der efterfølgende 
tilbyder støtte til elever med særlige 
behov. 
 
Læsekursus 
Det kræver gode læsefærdigheder 
at være studerende, og overgangen 
fra folkeskoleelev til gymnasieelev 
kan være svær. Derfor gennemfører 
Mulernes Legatskole et læsekursus 
for alle elever i alle 1.-klasserne.  

Læsekursernes vigtigste indhold er 
følgende: 
1. At gøre eleverne til fleksible læ-
sere. 
2. At indøve læsetræningsteknikker. 
3. At indøve studielæsningsteknik-
ker. 

Det er af stor betydning, at eleverne 
lærer at læse fleksibelt, altså at læse 
med forskellig hastighed og grun-
dighed, når der skal studeres, og når 
der skal læses store tekstmængder. 
Dette kan indøves ved hjælp af for-
skellige læsetræningsøvelser. Ind-
øvelse af gode studielæsningstek-
nikker er guld værd på gymnasiet 
og HF, men også på længere sigt i 
uddannelsessystemet. 
Læsekurset varetages af klassens 
lærere med læsevejlederne som 
konsulenter. 

 
It-hjælpemidler, ekstra tid og stu-
diestøttetimer 
Ordblinde elever får ved skolestart 
udleveret en såkaldt IT-rygsæk, 
som består af en håndskanner, 
skannerpen (C-pen) og program-
mer, som kan hjælpe eleven i det 
daglige arbejde og til eksamen.  
Programmerne kan 
•    læse tekster højt på dansk, en-
gelsk, tysk, fransk eller spansk. 
•    hjælpe med at skrive, foreslå ord 
etc. 
Hvis eleverne ikke kender til pro-
grammerne på forhånd, får de en 
programinstruktion af læsevejle-
derne. 
Desuden tilbydes ordblinde elever 
ekstra tid til eksamen og ekstra 
hjælp i form af studiestøttetimer. 
 
 



Ordforrådstræning, holdunder-
visning og andet: 
Vi tilbyder også ordforrådstræning 
og undervisning af enkeltelever el-
ler små hold i sprogemner. Se nær-
mere under læsevejledernes funkti-
oner. 
Læsevejlederne har følgende 
funktioner: 

• Screening af læse- og stave-
færdigheder i alle 1.g- og 
1.HF-klasserne. 

• Indkaldelse af elever, der har 
behov for det, til en samtale 
med læsevejlederen. Ved 
samtalen aftaler eleven og læ-
sevejlederen, hvordan der kan 
arbejdes med at afhjælpe pro-
blemerne. Det er et tilbud fra 
skolen til den enkelte elev, og 
det er frivilligt, om eleven vil 
modtage tilbuddet. 

• Undervisning af enkeltelever 
eller små hold. Undervisnin-
gen tilrettelægges efter indivi-
duelle behov. Undervisningen 
foregår inden for det normale 
skema, og timerne godskrives. 

• Tovholder på læsekurserne i 
1.g- og 1.HF-klasserne. 

• Rådgivning om it-hjælpemid-
ler fra SU-styrelsen til elever 
med læse- og staveproblemer. 
Læsevejlederen ansøger om 
hjælpemidler i samarbejde 
med eleven og hjælper eleven 
i gang. 

• Samtaler med elever vedr. be-
hov for dispensationer til ek-
samen (ekstra tid, eksamens-
tekster fra Nota, anvendelse af 
it-hjælpemidler). 

• Administration og afholdelse 
af studiestøttetimer, herunder 
elevens behov for og ønsker 
om timer. 

• Ordforrådstræning og afhol-
delse af HF-grammatikdag. 

• Elever, der føler, at de har be-
hov for hjælp og vejledning, 
er velkomne til selv at hen-
vende sig til læsevejlederen i 
træffetiden. 

 

 

 

 

 

 

Matematikvejledning 

Mulernes Legatskole har to mate-
matikvejledere: Brit Eva Madsen 
og Lise Glargaard. 

I løbet af de sidste par skoleår har 
Mulernes Legatskole testet 1.-års 
elever for specifikke matematikvan-
skeligheder (dyskalkuli/talblindhed) 
samt generelle matematikvanske-
ligheder. For elever med specifikke 



matematikvanskeligheder søges der 
midler (SPS) til afhjælpning af ele-
vens problemer. Desuden kan mate-
matikvejlederne anvendes som eks-
tralærere for at hjælpe elever med 
generelle matematikvanskeligheder. 
Matematikscreeningen og den efter-
følgende undervisning varetages af 
skolens matematikvejledere i sam-
arbejde med elevernes øvrige læ-
rere. 

Desuden har Mulernes Legatskole 
følgende tilbud til elever, der har 
behov for ekstra hjælp til matema-
tik: Særlig studiecafé i matematik, 
eksamenstræning for dumpetruede 
elever og ”Luksusholdet” på HF: 

I den særlige studiecafé i matematik 
er der ekstraundervisning af grup-
per à 3-5 elever med én matematik-
lærer. 

Undersøgelser fra hele landet og er-
faringer fra Mulernes Legatskole 
viser, at mange elever dumper i ma-
tematik på B-niveau. Mulernes Le-
gatskole forsøger at mindske det 
problem ved at indkalde elever, der 
tæt på eksamen ligger på dumpe-
grænsen, til ”eksamenstræning” 
lige før deres skriftlige eksamen. 

 

 

Endelig har Mulernes Legatskole 
siden 2013 også gjort en indsats for 
eleverne på HF mht. matematik. 
Eleverne bliver i starten af skoleåret 
screenet og derudfra inddelt på 
hold, hvoraf det ene er et såkaldt 
“Luksushold” med de svageste ele-
ver. “Luksusholdet” har to lærere, 
og der arbejdes meget bevidst med 
at få eleverne til at bestå deres ma-
tematikeksamen på C-niveau. Det 
betyder, at der fokuseres på den 
grundlæggende matematikfaglige 
forståelse, uden at der laves mange 
beviser; dermed er det heller ikke 
forberedende til at tage matematik 
på et højere niveau. Siden indførel-
sen af “Luksusholdet” er der sket 
forbedringer for matematik på HF, 
både målbart på karaktererne og 
gennemførelsen samt på elev- og 
lærertilfredsheden. 
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