
Læse- og matematikvejledning i OS-samarbejdet 

I denne folder får du information om de støtteordninger, som de fire 
almene gymnasier (stx og hf) i Odense tilbyder elever med læse-
skrivevanskeligheder og dyskalkuli. 

  

 
 

 Sct. Knuds Gymnasium             Odense Katedralskole                Mulernes Legatskole                         Tornbjerg Gymnasium 

 

Læsevejledning 

I Danmark er ca. syv procent af 
befolkningen ordblinde, hvilket vil 
sige, at der gennemsnitligt er mindst 
en ordblind elev i hver 
folkeskoleklasse. Men kan man godt 
gå i gymnasiet og på hf, hvis man er 
ordblind? Det klare svar er ja. 
 

De ordblinde elever går i de klasser, 
som de har valgt ud fra interesser og ønsker til kommende uddannelse. 
Dermed er de sammen med jævnaldrende en helt naturlig del af det 
fællesskab og den ungekultur, vi har på byens skoler (undervisning, 
studietur, fredagscafé, musical og meget, meget andet).  
 
På Mulernes Legatskole, Tornbjerg Gymnasium, Odense Katedralskole og 
Sct. Knuds Gymnasium og har vi en velfungerende læse- og 
matematikvejledning, hvor der tilbydes støtte af uddannede vejledere. Vi 
har helt klare procedurer for, hvordan vi hjælper: f.eks. instruktion i 



ordblindeprogrammer, ekstra støtte ved hjælp af studiestøttetimer og 
ekstra tid til eksamen.  
 
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 kommunikation og et godt studieforløb på stx eller 
hf. 
 
Alle 1.års-klasserne screenes ved skoleårets begyndelse. Her testes 
stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed. Alle resultater 
vurderes af læsevejlederne, der efterfølgende tilbyder støtte til elever med 
særlige behov. 
 
Det kræver gode læsefærdigheder at være studerende, og overgangen fra 
folkeskoleelev til gymnasieelev kan være hård. At begynde på en 
ungdomsuddannelse kan nemlig være svært, så for at hjælpe bedst muligt 
er åbenhed og afklaring afgørende. 
 
 
Læsevejlederne har følgende funktioner: 
 

• Screening af læse- og stavefærdigheder i alle 1.g- og 1.hf-klasser.  
• Indkaldelse af elever, der har behov for det, til en samtale med 

læsevejlederen. Ved samtalen aftaler eleven og læsevejlederen, 
hvordan der kan arbejdes med at afhjælpe problemerne. Det er et 
tilbud fra skolen til den enkelte elev, og det er frivilligt, om eleven vil 
modtage tilbuddet.  

• Undervisning af enkeltelever eller i små hold. Undervisningen 
tilrettelægges efter individuelle behov.   

• Tovholder på læsekurserne umiddelbart efter skolestart.  
• Rådgivning om it-hjælpemidler fra SU-styrelsen til elever med læse- 

og staveproblemer. Læsevejlederen ansøger om hjælpemidler i 



samarbejde med eleven og hjælper eleven i gang. Er eleven under 18 
år inddrages forældre/værge.  

• Samtaler med elever vedr. behov for dispensationer til eksamen 
(ekstra tid, eksamenstekster fra Nota, anvendelse af it-hjælpemidler).  

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

• Elever, der føler, at de har behov for hjælp og vejledning, er 
velkomne til selv at henvende sig til læsevejlederen i træffetiden. 

 

Screeningen 
Screeningen afdækker elevernes færdigheder i stavning, afkodning, 
ordforråd, læsehastighed og læseforståelse. 
 
It-hjælpemidler 
Elever med særlige behov har mulighed for ved skolestart at få udleveret 
en såkaldt IT-rygsæk, som består af en håndskanner, skannerpen (C-pen) 
og programmer, som kan hjælpe eleven i det daglige arbejde og til 
eksamen.  
 
Programmerne kan: 

• læse tekster højt på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk. 
• hjælpe med at skrive, foreslå ord etc. 

 

Læsekurset 
Læsekursernes vigtigste indhold er følgende: 

1) At gøre eleverne til fleksible læsere. 
2) At indøve læsetræningsteknikker. 
3) At indøve studielæsningsteknikker. 

Det er af stor betydning, at eleverne lærer at læse fleksibelt, altså at læse 
med forskellig hastighed og grundighed, når der skal studeres, og når der 
skal læses store tekstmængder. Dette kan indøves ved hjælp af forskellige 



læsetræningsøvelser. Indøvelse af gode studielæsningsteknikker er guld 
værd på stx og hf, men også på længere sigt i uddannelsessystemet. 

Læsekurset varetages af klassens lærere med læsevejlederne som 
konsulenter. 

 

Matematikvejledning 

I OS-samarbejdet arbejder vi på mange niveauer med at hjælpe elever, 
som af den ene eller anden grund har svært ved matematik. Vores 
matematikvejledere tilbyder individuel hjælp til elever med støttebehov, 
ligesom der er mulighed for hjælp i skolernes lektiecafé.  

Eleverne screenes lige 
efter skolestart for 
specifikke 
matematikvanskeligheder 
(dyskalkuli/talblindhed) 
samt generelle 
matematik-
vanskeligheder.  

For elever med specifikke 
matematik-vanskeligheder 

søges der midler (SPS) til afhjælpning af elevens problemer. Desuden kan 
matematik-vejlederne anvendes som ekstralærere for at hjælpe elever med 
generelle matematikvanskeligheder. 

Matematikscreeningen og den efterfølgende undervisning varetages typisk 
af matematiklærere, der er uddannet som matematikvejledere.  

 


