
Udstilleroplæg, tirsdag den 24. marts 

MATERIALECENTRET:  
2019-udgivelser – elever med høretab i grundskolen 

Fra tid til anden modtager Materialecentret forslag til nye udgivelser på baggrund af behov, der viser sig i 
praksis. Udtalelser fra hørekonsulenter/logopæder som eksempelvis: 

”Vi har erfaring for, at mange lærere har svært ved at forstå konsekvenserne af et høretab og 
dermed risikerer at overse de problemstillinger, der kan opstå for elever med høretab i 
grundskolen.”  

og 

”Jeg har i flere år brugt mit materiale til at spore mig ind på, i hvilke undervisningssituationer 
eleverne i indskolingen har deres udfordringer. […] Man skal bruge materialet til at lave en 
pejling af de høremæssige udfordringer disse elever har, men også til at give dem 
løsningsforslag og et ansvar for selv at hjælpe med at løse disse.” 

… danner baggrund for en række af de informations- og vejledningsmaterialer, som Materialecentret 
udgiver, og som understøtter hørekonsulenters/logopæders vejledning i forhold til elever med høretab i 
grundskolen.  

2019 har budt på flere nye udgivelser på området, og det er disse, der vil blive gennemgået i 
udstilleroplægget. Det drejer sig om:  

• Screeningsmaterialerne S.I.F.T.E.R. (0.-6. klasse) og S.I.F.T.E.R. for udskolingen (7.-9. klasse) 
Det centrale element i S.I.F.T.E.R. er et vurderingsskema. S.I.F.T.E.R. står for Screening Instrument for 
Targeting Educational Risk. 

• Samtaleværktøjet Lytteprofil til indskolingen 
Lytteprofil skal bruges til at dokumentere, hvordan eleven med høretab oplever lyttemiljøet i skolen og 
i klassen. Materialet er rettet mod elever med høretab i indskolingen (0.-3. klasse) og anvendes i en 
samtale mellem klasselærer/hørekonsulent og eleven med høretab. 

• Ophænget Lyttepas 
Lyttepas er et ophæng i A3 til opslagstavlen i klassen, hvor der går en elev med høretab. Lyttepas har til 
formål at understøtte implementeringen af gode rutiner, der letter elevens tilgængelighed til 
undervisningen og kommunikationen i klassen.  

• Oversigten Anvendelse af høreteknisk udstyr i klassen 
Udgivelsen består af et enkelt A4-ark, som er beregnet til at sætte fast på katederet eller opslagstavlen 
i klassen. Arket giver et overblik over det høretekniske udstyr, som skal bruges til eleven med høretab. 
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