
Det kan være en udfordring at følge med i, hvad der bliver sagt i  
timerne, når man har et høretab. Men som underviser kan du gøre 
en stor forskel. Her er 10 gode råd, som er til gavn for alle studerende.

1. Brug tid på instruktion
Start timen med at orientere om, hvad der skal ske - og sig til, når et nyt emne introduceres. 
En klar kontekst gør det lettere for studerende med høretab at følge med i undervisningen.

2. Tal klart og tydeligt - og ikke for hurtigt
Tilstræb at tale i hele sætninger. Ufuldstændige og indskudte sætninger vanskeliggør 
mundaflæsning og kan medføre misforståelser. Kig op, når du taler - og hold pauser. Det er 
ressourcekrævende at lytte. 

3. Høretekniske hjælpemidler
Brug de høretekniske hjælpemidler (lærer- og evt. elevmikrofoner) den studerende har - 
også til eksamen. Overvej om udstyret skal bruges sammen med Smartboard/andet lyd-
udstyr.  Reagér hvis undervisere eller elever ikke bruger udstyret. OBS! Skift af lokaler er 
besværligt med elevmikrofoner, der skal medbringes. 

4. Hjælp til at høre de medstuderende
Hvis der er spørgsmål/input fra de medstuderende, så sig navnet på ham/hende og peg på 
vedkommende. Gentag eventuelt spørgsmålet, før du svarer. 

5. Fokus på afstand, støj og lys
Bevæg dig så lidt som muligt og brug lærermikrofon. Minimer baggrundsstøj (luk vinduer, 
vælg rum med god akustik, undgå flere grupper i samme rum.) Tilstræb gode lysforhold – 
det letter mundaflæsningen. 

6. Undertekster og god lyd på videoer
Vælg/lav videoer med undertekster. Videoer fra fx YouTube har tit mulighed for at slå un-
dertekster til – vis den studerende hvordan. Fravælg videoer med dårlig lydkvalitet og/eller 
baggrundsmusik/støj under tale. Send link til videoerne, så eleverne kan gense dem. 

7. Giv direkte beskeder
Giv vigtige beskeder direkte til den studerende med høretab, og kontroller, at den studeren-
de har forstået beskenden.

8. Sig det højt - sæt ord på!
Det er en hjælp, at du fx siger ’Generer det dig, når jeg….?’ ’Når jeg hører dit svar, kan jeg 
høre, at du tror jeg stadig taler om...’ ’Hvor vil du helst sidde?’

9. Særligt i praktiske fag og udendørs
Vindstøj, dårlig akustik, støj og afstand er udfordrende! Giv forklaringer på forhånd i klassen. 
Vis, hvad I skal. Gå tæt på, når du skal give instruktioner.

10. Tal med den studerende om ‘hørestrategier’
Du kan fx opfordre den studerende til at være åben om høretabet, huske lyttepauser og selv 
tage initiativ til at samle op på vigtige pointer med medstuderende.

10 TIPS TIL HØREVENLIG UNDERVISNING

Har du brug for mere viden?
Tag kontakt til uddannelsesinstitutionens studievejleder eller Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 
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