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Høringsnotat fra HLF om nytt forslag om lærertetthet i grunnskolen 
 
HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets 
hørselshemmede. 14,5 prosent av befolkningen eller nesten 700 000 nordmenn har en 
betydelig hørselshemming. Av disse er godt over 3000 barn og unge under 20 år. HLF 
har 53 000 medlemmer og er den største organisasjonen for funksjonshemmede i 
Norge. 

 

HLF mener: 

 Økt lærertetthet må normeres på skolenivå (modell 1) 

 Små grupper  - maks 15 – viktig for elever med hørselshemming 

 

HLF ønsker å gi sin kommentar til nytt forslag om lærertetthet i grunnskolen. Vi er klar over 
vi ikke er høringsinstans her, men siden dette er et viktig felt for elever med en 
hørselshemming ønsker vi likevel å komme med våre innspill. 

Hørselshemmede elever i  skolen 

Den største elevgruppen av hørselshemmede er som oftest inkludert i vanlig skole. Felles for 
alle hørselshemmede er at de har et kommunikasjonshandikap. Hørselshemmede elever i 
vanlig norsk skole dreier seg hovedsakelig om tunghørte elever med talespråk som bruker 
høreapparat, og har behov for både teknisk tilrettelegging og tunghørtpedagogikk for å kunne 
følge normal opplærings- og utviklingsprogresjon. Det viktigste elementet for at 
hørselshemmede elever skal lykkes i vanlig skole er likevel læreren, og lærerens kunnskap om 
undervisning av hørselshemmede elever. 

 

Skolenivå (modell 1) 

HLF støtter forslaget om en nasjonal bestemmelse om lærertetthet, og mener dette må 
normeres på skolenivå (modell 1). Det er ikke tvil om at elever i større grad blir sett i en 
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klasse med flere lærere. HLF har derfor tro på at dette er et tiltak som vil sikre at elever i 
større grad får en inkluderende og en tilpasset opplæring i sine respektive klasser.  
 
En slik lovfestet minimumsressurs på skolenivå vil da sikre at forholdet mellom elevtimer og 
lærertimer – dvs. beregnet gruppestørrelse – på hver enkelt skole ikke er lavere enn 
minimumsressursen.  

For HLF er det viktig å presisere at en norm som sikrer lærertetthet må oppfattes som ett av 
flere virkemidler som skal sikre godt læreutbytte for elevene. Minst like viktig som å øke 
lærertettheten er kunnskap om elever med lærevansker eller tilretteleggingsbehov. Dette er 
kunnskap som bør tilbys i etter- og videreutdanningsprogrammene, og som et tillegg gjennom 
tettere samarbeid mellom brukerorganisasjoner og skole/lærerutdanning.  
 

Gruppestørrelse 

Som det kommer fram av høringsnotatet er redusert klassestørrelse eller økt lærertetthet 
gunstig for visse elevgrupper. Særlig gjelder dette elever med kommunikasjonshandikap. 

 For HLFs medlemsgruppe er små grupper helt nødvendig for god læring, maks 15 elever i 
hver gruppe. Over 15 elever er da ikke pedagogisk forsvarlig. Hørselshemming innebærer et 
kommunikasjonshandicap. Om klassestørrelsen blir 30 elever, blir det ca 425 
kommunikasjonsrelasjoner i klassen. For et hørselshemmet barn blir det for mange relasjoner 
å forholde seg til i forhold til å oppnå god læring. 

 

 

Kontaktinformasjon Marit Skatvedt: 

Interessepolitisk rådgiver 

 HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 

Brynsveien 13/ Pb 6652 Etterstad 

0609 Oslo, Norway 

 Mobil:  +47 95449903 

Telefon/phone: +47 22 63 99 00 

Direkte         : +47 22 63 99 05  

 www.hlf.no 
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