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Vi er alle konstant omgivet af lyde, stemmer, musik, trafik, elektroniske 
apparater, computere m.m. Lige fra vi vågner om morgenen, til vi falder i 
søvn om aftenen, bombarderes vores høresans med lydindtryk. Når vi taler 
med andre, lytter vi til, hvad de siger, men samtidig er der konstant 
baggrundslyde der ”støjer”. De fleste af os er gode til at ignorere disse lyde – 
den baggrundsstøj – vi ikke skal bruge. I stedet koncentrerer vi os om de 
lyde, vi har valgt at sætte fokus på og lytte efter. Derfor fungerer samtalen 
mellem to eller flere personer – på trods af baggrundsstøjen, og som regel 
uden de store vanskeligheder. 

Personer med høretab har i modsætning til normalthørende særlige behov, 
hvis samtalen med andre skal kan fungere. Det hjælper meget på 
kommunikationen, hvis både den unge med høretab og omgivelserne er 
opmærksomme på disse behov. I nogle tilfælde er behovene dog ikke mulige 
at tilgodese, og det bliver så nødvendigt med høreteknisk udstyr.  

Det er vigtigt, at de personer, der er sammen med den unge med høretab, 
også tager ansvar for dialogen, da der som bekendt skal to til at opretholde 
en dialog. Vi har derfor udarbejdet en liste over ting der er vigtige at huske, 
når man har en elev eller en klassekammerat, der har et høretab. 

Til eleverne 
 Ræk hånden op, så klassekammeraten med høretab kan se, hvem der 

taler. 
 Tal én ad gangen. 
 Gruppearbejde eller diskussioner bør foregå i mindre grupper. Find et 

sted, hvor der er ro. 

Til underviseren 
 Eleven med høretab har behov for at kunne se dit og 

klassekammeraternes ansigt for at kunne støtte sig til mundaflæsning og 
aflæsning af mimik. 

 Tal ikke samtidig med, at du skriver på tavlen (ryggen mod klassen). 
 Bevæg dig så lidt som muligt rundt i klassen ved fælles gennemgang. 
 Placér dig, så lyset falder ind på dit ansigt. 
 Indlæg sekvenser i undervisningen, hvor eleven ikke skal lytte. 
 Start timen med en orientering om, hvad der skal ske i timen – 

overordnet og gerne på skrift. 
 Visualisér undervisningen. 
 Giv tid til at tage noter – det er svært at lytte (mundaflæse) og notere 

samtidig. Det er en god idé med sekretærhjælp. 
 Sig navnet på den elev der skal sige noget – og gentag, hvad de andre 

elever svarer ved spørgsmål. 
 Giv vigtige oplysninger direkte til eleven med høretab. 
 Skriv vigtige oplysninger, emneord, fagbegreber, nøgletal m.m. på tavlen. 
 Evaluér jævnligt undervisningen/udbyttet med eleven. 

Kommunikation med en elev med høretab 
 Undgå baggrundsstøj. 
 Sørg for at få øjenkontakt med eleven, inden du taler – sig eventuelt 

elevens navn. 
 Hav øjenkontakt, mens I snakker sammen. 
 Sørg for gode lysforhold. 
 Tal med almindelig, men tydelig, stemme – råb ikke. 
 Gentag eller omformuler, hvis eleven ikke har forstået beskeden. 
 Undgå spring i kontekst. 

Vær opmærksom på 
 Akustik og lysforhold i klassen. 
 Er der smartboard eller anden form for elektronik, der kan give 

interferens i det høretekniske udstyr? 
 Støtte – ekstra forberedelsestid. 
 


