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Gode råd om kommunikation
med unge, der har nedsat hørelse



Vi er næsten altid omgivet af lyde – stemmer, musik, trafik, elektroniske 
apparater, computerspil og TV. Fra vi vågner om morgenen, til vi falder i søvn, 
bombarderes vores høresans med lydindtryk.
Når vi taler med andre, lytter vi til, hvad de siger, samtidig med at vi 
ignorerer de baggrundslyde, som ”støjer”. Derfor fungerer samtalen mellem to 
og flere mennesker – på trods af baggrundsstøjen – som regel uden de store 
vanskeligheder.

Mennesker med hørenedsættelse har nogle særlige betingelser for at høre og 
lytte. Evnen til at sortere baggrundsstøjen fra er oftest blevet dårligere, samtidig 
med at hørelsen er nedsat. Høreapparater og 
Cochlear Implant (CI) kan endnu ikke skære baggrundsstøjen helt fra.
Derfor hjælper det meget på kommunikationen, hvis både den unge med 
hørenedsættelsen og omgivelserne er opmærksomme på de 
særlige betingelser.
I nogle tilfælde er det ikke nok at tilgodese disse betingelser, og det er nødven-
digt med høretekniske hjælpemidler.
Det er vigtigt, at både den unge med hørenedsættelsen samt de voksne og 
klassekammerater, som er sammen med de unge, tager ansvar for kommunika-
tionen. 
Derfor har vi lavet denne huskeliste til læreren og klassekammeraterne.

Klassekammeraterne
• rækker hånden op, så den unge med hørenedsættelse kan se på   

den, der taler
• taler én af gangen
• skramler mindst muligt med stolene (sæt tennisbolde på benene)
• fjerner unødvendige ting fra bordene
• gruppearbejde er godt – især hvis grupperne fordeles over et større område, 

og der er ro omkring den unge med hørenedsættelse

Underviseren
• starter med at orientere om, hvad der skal ske i timen
• venter med at tale, til han er færdig med at skrive på tavlen 
• bevæger sig rundt så lidt som muligt, så lyden bliver mere jævn
• placerer sig, så lyset falder ind på ansigtet
• siger, når et nyt emne introduceres
• indlægger lyttepauser i talestrømmen
• siger navnet på den elev, som skal sige noget
• gentager elevens spørgsmål, inden han svarer
• visualiserer undervisningen med ord og tegninger på tavlen
• giver vigtige beskeder direkte til den unge med hørenedsættelse - lektier, 

møder mm. og kontrollerer, at det er forstået
• nedfælder regler og aftaler på skrift
• evaluerer jævnligt udbyttet af undervisningen med eleven



Kommunikation – generelt
• etabler god øjenkontakt og få elevens opmærksomhed, inden der tales
• undgå baggrundsstøj
• sørg for gode lysforhold – eleven med hørenedsættelse sidder med vindu-

erne bag sig og lys på underviseren
• undgå tyggegummi og at tale med mad i munden
• tal med almindelig, men tydelig stemme - ikke for hurtigt
• gentag eller omformuler, hvis beskeden ikke er forstået
• tal én af gangen
• undgå at springe i emnet
• hold pauser – den unge med hørenedsættelse bruger mange kræfter på at 

høre og forstå

Vær opmærksom på
• at smartboard eller andet elektronisk udstyr kan forstyrre i de høretekniske 

hjælpemidler – få det evt. undersøgt af tekniker
• også at bruge hjælpemidlerne til computer, TV, DVD osv.
• hvordan I anvender støttetimer – der kan være behov for både   forbere-

delse og efterbehandling af faglige emner
• udvidet behov for forældresamarbejde og samarbejde med andre profes-

sionelle
• at der til eksamen kan søges om dispensation vedr. brug af tekniske 

hjælpemidler eller forlænget forberedelsestid. Eksamen skal        afspejle 
de hensyn, som gælder i hverdagens undervisning

Til Studievejlederen
Der kan søges Specialpædagogisk Støtte (SPS) hos Uddannelsesstyrelsen til 
f.eks. høretekniske hjælpmidler, tolk, sekretærhjælp (notattager), 
studiestøttetimer og segregeret undervisning i sprogfag. 
Der kan derudover søges om hørekonsulenttimer, så specialkonsulent 
Joan Klindt Høy (joahoe@rm.dk, tlf. 7847 9330) kan være den der f.eks. 
udreder støttebehovet, får iværksat afprøvning af hjælpemidler og informerer 
om hørenedsættelse til klassen og lærerteamet. Det er derfor en god idé, i 
samarbejde med specialkonsulenten, at få søgt om hørekonsulenttimerne som 
det første når den studerende er optaget på uddannelsen.
Derudover kan studievejlederen naturligvis altid kontakte specialkonsulenten 
hvis der undervejs dukker problemer op i forhold til fastholdelse og 
gennemførelse af uddannelsen. 
Er der ikke allerede søgt hørekonsulenttimer kan de sagtens søge efter at 
eleven er startet på uddannelsen.
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Se også:

http://tilgaengelighed.emu.dk 

(under “funktionsnedsættelser og undervisning” vælges “hørehandicap”

http://hoereforeningen.dk/saerligt-for-dig/unge


