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Udfordringer i det
inkluderende arbejde
med børn med høretab
Konsekvenserne af et høretab kan være mange, og ofte kan flere sider af
barnets udvikling være berørt af høretabet. Det er derfor af stor betydning
at have hele barnets udvikling for øje i bestræbelserne på at skabe så optimale betingelser for barnets trivsel og udvikling som muligt. For et barn
med høretab kan det være en krævende opgave at skulle udvikle og begå
sig i et miljø blandt hørende. Men hvilke udfordringer er det, barnet og
dets nære omsorgspersoner står over for i forhold til at sikre barnet et så
godt inklusionsforløb som muligt? Artiklen her er en briefing over centrale
temaer og udfordringer i disse processer baseret på erfaringer fra praksis
fra specialrådgivningen på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i
Aalborg. Den regionale specialrådgivning på Center for Døvblindhed og
Høretab har til formål i samarbejde med kommuner, forældre og fagpersoner at understøtte inkluderende processer for børn med høretab i dagtilbud og skoler.

Inklusion af
børn med
høretab
Den teknologiske
udvikling i form af
Cochlear Implant
(CI) og avancerede digitale høreap
parater har skabt bedre høremæssige
muligheder for børn med høretab. Men
en ting er at kunne høre, noget andet
er at kunne lytte og noget helt tredje
er at kunne trives og udvikle sig med
sit høretab som et helt menneske i
et fællesskab med andre. Det er et
livslangt forløb at være CI-/høreappa

ratbruger, og det er ofte en krævende
opgave for børnene at skulle begå sig i
et miljø blandt hørende. Det er derfor
af stor betydning, at børnenes nære
omgivelser, forældre og professionelle,
har fuld bevågenhed for børnene igen
nem hele deres opvækst.
De fleste børn med høretab inklude
res1 i dag i almenpædagogiske dagtil
bud og folkeskoler. Men hvad er det for
en opgave, barnet og personer i dets
nære omgivelser står overfor, når bar
net skal sikres så optimale betingelser
for inklusion som muligt?
Børn med høretab er en relativt
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lille målgruppe2, og det er derfor de
ruste dem til selv at tage hånd om
færreste lærere, pædagoger, skole- og
deres tilværelse med et høretab.
institutionsledere, som på forhånd har
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
viden om denne målgruppes særlige
(PPR) i børnenes hjemkommuner og
behov.
Specialrådgivningen på CDH har en
Et høretab er et relativt ”usyn
vigtig opgave med at informere og
ligt” handicap, idet man ikke umid
give anvisninger på, hvordan der i
delbart ikke kan ”se”, hvad børnene
praksis og ud fra de lokale rammer og
kan høre og i særlig grad, hvad bør
muligheder kan sættes ind med den
nene ikke kan høre.
rette indsats over for
Et høretab er et
Dette er problematisk i
børnene.
den forstand, at megen
Forandringer i bør
relativt ”usynligt”
læring og adgang til
nenes skole- og dag
handicap.
det sociale fællesskab
tilbud, herunder skolenetop bygger på at kunne høre og lytte
og klasseskift samt skiftende personer
efter. Det er derfor vigtigt at italesætte
i børnenes liv, nødvendiggør, at der
og ”synliggøre” børnenes behov for
igennem hele deres opvækst er bevå
personer i børnenes nære omgivelser,
genhed på deres trivsel og udvikling.
såvel forældre, fagpersoner som børne
Samarbejdet og kontakten mellem
nes kammerater. Undervejs i børnenes
forældrene og barnets dagtilbud/skole
opvækst er det samtidig vigtigt at
og SFO er ligeledes en vigtig faktor
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i inklusionsforløbet. Det er igennem
dialog, informationsudveksling og
afstemning af forventninger, at der
skal skabes gensidig forståelse for
børnenes særlige behov. Det handler
desuden om at skabe sammenhæng og
helhed i børnenes udvikling samt at
være på forkant med ændringer i deres
tilværelse.

Specialrådgivningen på Center
for Døvblindhed og Høretab
På Center for Døvblindhed og Høretab
(CDH) i Aalborg, der er et lands
delsdækkende tilbud for børn med
høretab, ydes der i tæt samarbejde
med kommuner og forældre special
rådgivning og anden specialpædago
gisk bistand til omkring 40 inklude
rede børn og deres familier i dagtil
bud samt 100 børn og deres familier
i skoler/SFO. Specialrådgivningen er
objektivt finansieret af kommu
nerne i Region Nordjylland samt
Skive, Viborg, Randers, Norddjurs,
Syddjurs, Favrskov kommuner i Region
Midtjylland og er et supplement til
den vejledning og rådgivning, som
kommunernes PPR-kontorer i øvrigt
tilbyder børn med høretab. Henvisning
til specialrådgivningen foregår igen
nem PPR i barnets bopælskommune.
Specialrådgivningen foregår hovedsa
geligt igennem Småbørnsvejledningen
og Skolerådgivningen3.
Småbørnsvejledningen er et til
bud til småbørn med høretab samt
forældre, dagplejere, pædagoger og
øvrige personer i børnenes nærmiljø.
Vejledningstilbuddet omfatter bl.a.
vejledning og rådgivning af forældre
og fagpersoner, observationer og vur

deringer af børnene, talehørepædago
gisk undervisning samt rådgivning om
og vurdering af høretekniske hjælpe
midler. Vejledningen foregår i hjem
met, dagtilbuddet, og hvor børnene
ellers færdes.
Småbørnsvejledningen tilbyder des
uden tougers observationsforløb på
Center for Døvblindhed og Høretab. Her
foretages der høre- Rådgivningen
og synsprøver, læge
undersøgelser samt omfatter både
vurderinger af tale de pædagogiske,
hørepædagog, psyko tekniske, fysiske og
log m.fl., så der tilve
psykiske aspekter,
jebringes en grundig
beskrivelse af børne der er forbundet
nes forudsætninger med at have en elev
og udviklingsniveau.
med høretab i
Desuden tilbydes der
kurser for forældre, klassen.
dagplejere og medarbejdere i de dag
institutioner, som modtager børn med
høretab.
Skolerådgivningen tilbyder lærere,
pædagoger og PPR-medarbejdere råd
givning og vejledning for at sikre
børn med høretab den bedst mulige
skolegang og udbytte af undervis
ningen. Rådgivningen omfatter både
de pædagogiske, tekniske, fysiske og
psykiske aspekter, der er forbundet
med at have en elev med høretab i
klassen. Derfor er rådgivningsteamet
sammensat af lærere, konsulenter og
teknikere med ekspertise inden for
hver deres felt. Sideløbende arrange
res der kurser og temadage for lærere,
pædagoger, talehørekonsulenter og
psykologer.
Virkningerne af et høretab kan være
mange og spændvidden af opgaver i
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specialrådgivningen er stor, hvilket de
følgende cases er tænkt som eksempler
på.

Case, Marco, 2,5 år
Marco har et medfødt dobbeltsidigt
middelsvært høretab og bor sam
men med sine forældre og to større
søskende. Familien er af anden etnisk
baggrund end dansk og er velintegre
i nærmiljøet. Til
Der er brug for ret
daglig går Marco i
megen støtte og dagpleje nær hjem
guidning for at met.
vække hans Marcos høretab,
som er på 60-70 dB
interesse for lyd. på begge ører, blev
konstateret ved neonatal hørescree
ning, da han var få dage gammel. Der
var mange vanskeligheder forbundet
med høreapparatbehandlingen, der
først efter et år kom ordentligt i gang,
og som fortsat i perioder er ustabil som
følge af mellemøreproblemer og en til
tider inkonsekvent brug af appara
terne. I hjemmet fremstår han i flere
situationer som en temmelig viljefast
dreng, der ikke altid lader sig overtale
og motivere.
Marco har været igennem en tvær
faglig udredning på CDH, hvor han
beskrives som en forsigtig dreng, der
har behov for en del opmuntring og
voksenstøtte for at overvinde sin for
sigtighed og for at øge hans initiativ
lyst. Marco er ikke særlig lydopmærk
som, men reagerer på kraftige lyde og
opkald. Han bruger meget tid på at
holde øje med, hvad der sker i omgi
velserne og udtrættes nemt, når noget
ikke fanger hans interesse eller bliver
for svært for ham. Der er brug for
46

megen støtte og guidning for at vække
hans interesse for lyd.
Marcos førsproglige forudsætninger
vurderes at være på plads, men sprog
ligt er han forsinket såvel impressivt
som ekspressivt. Han anvender kun i
beskedent omfang sin stemme kom
munikativt, men kan enkelte gange
motiveres til at anvende enkelte ord
og tilnærmede ord, dvs. ord, der lyd
ligt ikke er korrekt udtalt, men som
kan tolkes og forstås af Marcos nære
voksne.
Kognitivt placerer han sig i den neder
ste del af normalområdet. Motorisk
deltager han gerne, men med forsig
tighed, i aktiviteterne. Han udfordrer
sig selv hensigtsmæssigt og vurderes
som sådan ikke at have motoriske/
sansemotoriske vanskeligheder.
I samarbejde med hjemkommunen
og audiologisk afdeling på sygehu
set vurderes det, at der skal sættes
ind med yderligere audiologisk udred
ning samt afprøvning af nye kraftigere
høreapparater. Der ydes fortsat rådgiv
ning og vejledning samt talehørepæ
dagogisk bistand fra CDH i tæt sam
arbejde med hjemkommunen til såvel
Marco, forældrene og dagplejen med
henblik på at styrke Marcos auditive,
sproglige og kommunikative udvikling.
Desuden modtager familien rådgivning
og vejledning fra sundhedsplejerske i
hjemmet.
Næste skridt i Marcos og familiens
tilværelse handler om valg af børneha
veplacering og tilrettelæggelse af det
pædagogiske tilbud til Marco, herunder
drøftelse af specialpædagogiske foran
staltninger.
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Case, Maja, 7 år

noget, men som også har brug for
megen voksenstøtte i form af guid
Maja fik konstateret et svært høretab,
ning, forudsigelighed og strukturering
da hun var 2,3 år og er nu CI-behandlet.
af aktiviteter. Maja er gennemgående
I første omgang blev hun behandlet
en glad, nysgerrig og interesseret pige,
med kraftige høreapparater, men med
der gerne vil kontakten og samværet
begrænset effekt. Efterfølgende blev
med de andre børn, men som også kan
hun bilateralt opereret med CI, da hun
være styrende og modvillig, når tin
var lidt over 3 år gammel. Til trods
gene ikke udvikler sig helt til hendes
for en del indkøringsvanskeligheder
fordel.
profiterede hun ret hurtigt af behand
Fra starten af vejledningsforløbet
lingen. Efter et års intensivt optræ
blev der, ud fra en AVT-baseret4 til
ningsforløb i specialbørnehave blev
gang, sat målrettet ind på at udvikle
Maja med kommunale støttetimer og
Majas auditive opmærksomhed og skel
småbørnsvejledning fra CDH inkluderet
neevne samt på at styrke hendes for
i en lokal børnehave nær hjemmet. I
udsætninger for sprog
dag går hun i børne
haveklasse i den loka Majas tidlige år var tilegnelse og kommu
præget af
nikation. Desuden var
le skole og er tildelt
støttetimer samt sko hendes begrænsede der fokus på at støtte
op om hendes adfærd.
lerådgivning fra CDH
hørelse, sprog og Forældrene har under
bl.a. med hensyn til
kommunikation, vejs i forløbet regel
akustiske og høretek
mæssigt deltaget i tale
niske foranstaltninger
og hun var ofte
og
i klassen, vejledning,
meget frustreret. høreundervisningen
med god effekt støttet
rådgivning og kurser til
op om Majas udvikling i hjemmet.
lærerne og SFO-personalet samt infor
Majas auditive funktioner vurderes nu
mation til de øvrige elever i klassen om
at være velintegrerede, men hun har
høretab, og hvordan man bedst støtter
en kammerat med høretab i klassen.
skelnevanskeligheder i baggrundsstøj
og ved afstand til lydkilde. Hun har
Majas tidlige år var præget af hendes
et FM-apparatur, der sammen med lyd
begrænsede hørelse, sprog og kommu
dæmpende foranstaltninger i klassen
nikation, og hun var ofte meget fru
og hendes egen evne til at spørge i
streret. Af hensyn til hendes kommu
nogen grad afhjælper problemerne.
nikation blev der efter aftale med PPR
Sprogligt vurderes hun at være knap
og forældrene i en periode sat ind med
et år forsinket i sin udvikling. Hun er
støttetegn, mimik etc., som gradvist
præget af en del fonologiske vanskelig
blev trappet ned i takt med, at hendes
heder, i særdeleshed ved spontantale.
auditive og sproglige færdigheder vha.
Det er en god hjælp for hende, at støt
CI blev bedre.
telæreren forbereder og efterbehandler
Kognitivt er Maja en velfungerende
skoledagens aktiviteter sammen med
og ”sulten” pige, der gerne vil lære
hende, samt at hun modtager talepæ
47
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dagogisk bistand fra kommunens PPR.
Hun er meget motiveret for at lære og
at gå i skole. Hun trives godt med kam
meraterne i klassen, men har fortsat
brug for en del støtte i forhold til de
sociale regler og konfliktløsning, såvel
i frikvartererne som i SFO’en.

lem kammeraterne både i klassen og
i frikvartererne. Desuden har han haft
flere tilfælde af dårlig ryg, fordi han
ofte skal vende sig for at høre, hvad
de øvrige elever siger. Martin har et
FM-apparatur5, der gør det nemmere
at høre, hvad læreren siger, men det
er ikke altid, han når at opfatte hvem,
Case, Martin, 15 år
der siger noget, og hvad der bliver
sagt. Desuden har apparatet været til
Martin har ingen hørelse på venstre
reparation et par gange i løbet af året.
øre og et stort diskanthøretab på højre
På baggrund af vejledning fra CDH
øre, som er behandlet med høreap
har der været en række
parat. Martin, der går
Martin
er
efterføltiltag med henblik på
i 8. klasse i en mel
lemstor byskole, er en gende blevet bedre at styrke Martins situa
aktiv, imødekommende
til at sige til, når tion i klassen. Bl.a. er
og populær kammerat,
han ikke har hørt, de akustiske forhold i
klassen blevet bedre,
der klarer sig fagligt
hvad der er blevet han er flyttet til en
godt i klassen. En test
af Martin viser, at han sagt, og der er ble- plads ved øverste bord
har problemer med at
vet indført regler i vinduesrækken med
bordet vendt mod klas
lydskelne og med at
for, hvordan der
sen og har fået en
høre over afstand, hvil
kommunikeres i
drejestol. Han får nu
ket forstærkes i miljøer
med megen baggrunds klassen, eksempel- udleveret undervis
vis at man rækker ningsmaterialer inden
støj. Martin erkender,
at han måske en gang hånden i vejret, når undervisningen, så han
imellem har et lidt ure
man vil sige noget. kan forberede sig og
koncentrere sig om at
alistisk billede af, hvad
lytte og lære. Hans FM er blevet ind
han kan høre. I særdeleshed i sprog
stillet, så det kan tilsluttes tv og en
fagene oplever han, at det kan være
cd-afspiller, hvilket specielt har været
svært at følge med, og at han nogle
en hjælp ved de tyske lytteøvelser. En
gange undlader at spørge, når han ikke
konsulent fra Skolerådgivningen har
har hørt, hvad der bliver sagt.
undervist klassen i betydningen af et
Det seneste halve års tid har Martin
høretab, og hvordan man som klas
haft mange forsømmelser, som efter
sekammerat kan støtte en elev med
en nærmere snak med ham viser sig at
høretab i klassen.
hænge sammen med hans høretab. Han
Martin er efterfølgende blevet bedre
udtrættes ofte i løbet af dagen, når
til at sige til, når han ikke har hørt,
han skal følge med i undervisningen,
hvad der er blevet sagt, og der er
og han bruger mange kræfter på at
blevet indført regler for, hvordan der
følge med i den indbyrdes snak mel
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kommunikeres i klassen, eksempelvis
at man rækker hånden i vejret, når
man vil sige noget. Martin har ikke
længere så mange forsømmelser som
tidligere.
Martin har deltaget i et weekend
kursus for elever med høretab på CDH,
hvilket har betydet meget for hans
oplevelse af sig selv som høreappa
ratbruger. Han har nu et stort ønske
om at komme på en efterskole efter
sommerferien, hvor der er andre jævn
aldrende med høretab.

Vigtige faktorer for børnenes
udvikling
Børn med høretab er ikke alene lige
så forskellige som alle andre børn, de
er også forskellige, hvad angår høre
tabets type og omfang samt høreta
bets betydning for det enkelte barn.
Hørekurven er ikke nødvendigvis afgø
rende for, hvordan børnene klarer sig
med deres høretab. Hovedparten af
børnene udvikler sig godt fagligt og
socialt, når blot der ydes den fornødne
opmærksomhed, mens andre børn vil
have behov for særlig støtte for at
opnå en optimal udvikling og trivsel.
Erfaringen viser, at der er flere fakto
rer, der kan influere på børnenes triv
sel og udvikling. Det er derfor af stor
betydning at have de enkelte børns
hele udvikling for øje i tilrettelæggel
sen af indsatsen. I hovedpunkter kan
nævnes:
• Det auditive og visuelle miljø
• Høreteknik og høretaktik
• Sprog og kommunikation
• Kognitiv udvikling og læring
• Psykosociale faktorer
• Omgivelsernes støtte.

Det auditive miljø og
visuelle miljø

En effektiv og velfungerende høreap
parat- eller CI-behandling er ikke ens
betydende med, at børn med høretab
opnår en normal hørelse. Det kræver
ofte meget af børnene at høre, hvad
der foregår og bliver sagt. Fra børnene
er helt små og i den tidlige opvækst,
skal de udvikle og lære at anven
de deres hørelse på en relevant og
meningsfuld måde. Opmærksomheden
for lyd skal skærpes, og de skal lære
at lytte. Dette kræver, at de skal høre
lydene og ordene mange gange og på
forskellige måder for at tilegne sig
en velintegreret auditiv sans og blive
kompetente lyttere.
Kvaliteten af det lydmiljø, som
børnene færdes i i dagligdagen, er
afgørende for deres muligheder for
at opfatte og skelne lydlige input
fra omgivelserne, i særdeleshed de
talesproglige lyde. Støj og forringet
akustik er kritiske faktorer i forhold
til at kunne opfatte og skelne lyd
optimalt. Andre faktorer er afstanden
til lydkilden, utydelig signalgivning og
retningsbestemmelse.
Det er vigtigt at minimere støj.
Kilder til støj kan være mange, eksem
pelvis lyde fra køleskabe, projektorer,
ventilationsanlæg m.m. Selv små tiltag
kan have en stor støjdæmpende effekt.
Filtdupper på borde- og stoleben samt
voksduge på borde er blot simple
eksempler på, hvordan man fysisk kan
nedbringe støjniveauet i et lokale.
Reduktion af støj handler også om at
skabe gode vaner og en god kultur,
med henblik på at minimere støjende
adfærd. Dæmpning af støj har ikke
49
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alene en gavnlig effekt for børn med
høretab, men også for de hørende
børn og voksne. Det kan være relevant
med en akustisk vurdering af det/de
lokaler, børnene primært befinder sig
i. En sådan måling kan rekvireres hos
CDH eller hos kommunens tekniske
forvaltning.
Når hørelsen er nedsat, vil synet
ofte være på ekstra arbejde. Det visu
elle miljø i klassen og
Når hørelsen er undervisningen skal
nedsat, vil synet medvirke til at give
ofte være på ekstra børnene nogle vær
ledetråde og
arbejde. difulde
understøtte børnenes
læring. Børn med høretab har i højere
grad end andre børn behov for at
kunne aflæse mundbevægelser, mimik
og kropssprog, følge undervisningen
på tavlen m.m. Det er væsentligt at
lysforholdene er i orden i henhold til
gældende standarder, samt at bordop
stilling og placering af barnet i lokalet
er hensigtsmæssig.

Høreteknik og høretaktik
Høretekniske hjælpemidler, som
eksempelvis FM-apparatur og teleslyn
ge, har til formål at forbedre børnenes
lyttebetingelser i de situationer, hvor
høreapparater eller CI ikke eller kun
i begrænset omfang slår til. Det kan
eksempelvis være i gruppesammen
hænge, klasseundervisning, ekskur
sioner og fortællerunder. Nogle børn
klarer sig fint med høreapparater/CI
alene, mens andre har udbytte af yder
ligere høreteknisk udstyr.
Spørgsmålet om høretekniske hjæl
pemidler melder sig allerede, mens
børnene er helt små. Der er dog delte
50

meninger herom, bl.a. mht. hvor tid
ligt de skal bringes på bane. Under alle
omstændigheder er det vigtigt med en
grundig afprøvning og vurdering af
udstyret med henblik på at afdække
børnenes udbytte af det. Vurderingen
foretages i reglen enten af PPR i bør
nenes hjemkommune eller af special
rådgivningen på CDH i tæt samarbejde
med forældre, skole eller dagtilbud
samt høreapparatfirmaerne.
Høretekniske hjælpemidler afhjæl
per ikke i sig selv eksempelvis støj og
dårlig akustik, og det vil til stadighed
være vigtigt at tilrettelægge så opti
male lyttebetingelser for børnene som
muligt. Endvidere er det væsentligt, at
børnene tilegner sig gode høretaktiske
strategier og vaner, f.eks. i forhold til
placering, lys- og lydforhold, kommu
nikationsteknikker etc.

Sprog og kommunikation
Børn med normal hørelse oplever sprog
og verden samtidig, mens børn med
høretab, afhængig af graden af høre
tab og øvrige forudsætninger, tilegner
sig mange oplevelser med verden, men
generelt færre erfaringer med sprog,
begreber og kommunikation. Der vil
ofte være mange sproglige input, som
børnene går glip af som følge af høre
tabet. Børn med høretab er således på
en stor opgave i forhold til sprogtileg
nelse og vil hyppigt have en forsinket
sproglig udvikling. Eksempelvis kan
børn med høretab have vanskeligheder
med de pragmatiske6 sider af sproget.
For de helt små børn – ”de nye lyt
tere”- er det en stor opgave at skulle
tilegne sig og bryde koden til sproget.
De skal i gang med at lære at skelne
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lyde, lære de første ord og til at forstå
sammenhængen mellem ord og den
verden, ordene repræsenterer. Børn
med høretab har brug for sproglig
nysgerrighed, at få sat masser af ord
på handlinger, at høre ordene mange
gange, og i forskellige sammenhænge
at få mange oplevelser med sproget,
lege med lydene og sproget osv.
Metoderne er mange i forhold til
sprogtilegnelse. AVT-undervisning er
en af de mest udbredte, men frem for
alt, er det det auditive og sproglige
samvær, børnene har med de nære
voksne og kammeraterne, som skal
skabe et godt sprogligt fundament hos
børnene.
Forældrene er de vigtigste personer
i børnenes liv, det er dem, der kender
børnene bedst. Børnenes pædagoger
og lærere spiller ligeledes en central

rolle. Det er imidlertid vigtigt, at både
forældrene og fagpersoner vejledes,
undervises og guides mht. børnenes
sprogtilegnelse og kommunikative
udvikling, samt at de tilbydes kurser
og uddannelse, som yderligere kan
kvalificere dem til opgaven.

Fotograf
Marianne
Andersen
www.
nordjyskebilleder.dk

Kognitiv udvikling og læring
I bestræbelserne på at stimulere børn
med høretabs auditive og sproglige
udvikling er der risiko for at overse
børnenes kognitive udvikling. Der kan
være tendens til at have lavere for
ventninger til børn med høretab end
til normalthørende børn, hvilket er
problematisk i den forstand, at deres
fundament for læring derved svækkes.
Det er vigtigt at have at have et godt
kendskab til barnets forudsætninger
for at kunne sætte ind med den rette
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indsats, dvs. ”ramme” barnets udvik
at have kammerater og være en del af
lingsniveau og udfordre det i den nær
et fællesskab. Det kan ofte være en
meste udviklingszone.
stor udfordring for børn med høretab
De kognitive funktioner har stor
at blive en del af fællesskabet, når den
betydning for børenes udvikling på
sociale kontakt og de nære relationer
andre områder, herunder hvordan de
er baseret på auditive, sproglige og
læringsmæssigt og fagligt klarer sig
kommunikative færdigheder.
i børnehaven og skolen. Børn med
Børnenes egne ressourcer har stor
høretab har ofte gode
betydning i forhold
Det
kan
ofte
være
visuelle færdigheder,
til at begå sig og tri
men har tendens til at en stor udfordring ves i et miljø blandt
præstere lavere mht.
hørende, eksempelvis
for børn med høre- deres motivation, nys
årsags- virkningsforstå
tab at blive en del gerrighed, modenhed,
else samt på det sekven
tielle område (række af fællesskabet, når robusthed og gå-påfølge), som bl.a. har
samt deres evne
den sociale kontakt mod
indflydelse på sprogtil at skabe kontakt og
og læseudviklingen og de nære relatio- indgå i det sociale sam
samt på børnenes evne
ner er baseret på spil med kammerater
til abstrakt tænkning,
auditive, sproglige ne. For de små børn har
ræsonnering, planlæg
leg og aktiviteter sam
og
kommunikative
ning og problemløsning
men med de andre børn
(Craig & Gordon, 1988).
stor betydning, mens
færdigheder.
Det er af stor betyd
det sociale samspil, i
ning at give børnene kognitive udfor
takt med at børnene bliver ældre, i
dringer fra de er helt små, herunder
højere grad betinges af sproglige og
at de støttes i at udvikle sekventielle
kommunikative færdigheder.
færdigheder, eksempelvis i form af
Nogle elever med høretab trækker
rækkefølger, mønstre, rim og remser,
sig fra samværet med andre, fordi de
billedsekvenser samt at stimulere deres
har svært ved at følge med i kam
sproglige ræsonneringsevne.
meraternes snak, nogle vælger at søge
yngre kammerater, mens andre kan
Psykosociale faktorer
tillægge sig en dominerende rolle for
på den måde at have styr på situa
Børnenes oplevelse af at fungere og
tionen. For børn med høretab kan
trives i den sociale kontekst i dagin
det være et skisma på den ene side at
stitutionen/skolen er meget afgørende
skulle fungere og være en del af en
for et vellykket inklusionsforløb. Det,
hørende verden og på den anden side
at føle sig anerkendt og at være en
at være høreapparat-/CI-bruger med
ligeværdig del af det sociale fælles
de begrænsninger, det indebærer.
skab, er vigtigt for os alle. Den sociale
De psykosociale konsekvenser af et
trivsel er grundlaget for børnenes iden
høretab kan være mange, f.eks. ople
titet og selvforståelse. Det handler om
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velsen af at føle sig usikker i en sam
talesituation. Børnene kommer nemt
til at føle sig udenfor, når der ”small
talkes” blandt kammeraterne, og der
kan nemt opstå en isolationsfølelse
og oplevelse af ikke at kunne slå til,
hvilket selvsagt på sigt kan påvirke
børnenes selvtillid og selvværd. For
at begå sig i hverdagen opbygger bør
nene ofte forskellige strategier som for
eksempel at skjule høretabets betyd
ning ved at ”lade som om”, de har hørt
og forstået, for derved at undgå en
følelse af nederlag, eller at situationen
bliver pinlig.
Erfaringer fra praksis viser, at det
for børn med høretab er af stor betyd
ning at have mulighed for at møde
andre ligestillede kammerater, som de
kan dele oplevelser og erfaringer med,
eksempelvis igennem børnehørekur
ser, vennegrupper på Facebook etc.
Herigennem styrkes børnenes identitet
og selvopfattelse i forhold til at være
høreapparat-/CI-bruger.

Omgivelsernes støtte
At leve med et høretab i en hørende
verden er en stor opgave. Langt de
fleste børn med høretab klarer sig
høremæssigt og sprogligt fint med de
eksisterende tilbud, mens andre børn
har behov for enten fokuseret indsats
på et eller flere områder eller mere
omfattende og særlig støtte.
Børn med høretab er vidt forskel
lige og har som sådan forskellige
behov. Særlig støtte er for nogle børn
altafgørende for at sikre et vellykket
inklusionsforløb. Det handler imidler
tid i lige så høj grad om at udnytte de
ressourcer og rammer, der i forvejen er

i barnets dagtilbud/skole samt at ind
drage og anvende den specialviden, der
generelt kan trækkes på kommunalt
og regionalt. Lederen af dagtilbuddet/
skolen har en vigtig opgave i forhold
til at skabe de fornødne rammer og
strukturer i forhold til inklusions
processen, og der kan med fordel i
dagtilbuddet eller på skolen udpeges
en eller flere ressourEt godt samarbejde
cepersoner, der kan
indsamle og formidle med barnet og forviden om børn med ældrene er et vigtigt
høretab, koordinere
omdrejningspunkt.
samarbejdet og følge
op på børnenes udvikling og trivsel. Et
godt samarbejde med barnet og foræl
drene er et vigtigt omdrejningspunkt.
Ligeledes er samarbejdet internt i
institutionen og eksternt med PPR,
Høreklinikken m.fl. kernen i at skabe
et godt inklusionsforløb.
Nogle børn med høretab har behov
for en særlig indsats i form af støt
tetimer, talepædagogisk bistand m.m.
Støttetimer kan anvendes og tilret
telægges på mange måder, f.eks. til
at forberede børnene på, hvad der
skal ske i løbet af dagen, som støtte
for børnenes legeudvikling, guidning
i social interaktion med kammerater
etc. Det er væsentligt, at støtteti
merne anvendes målrettet til barnet
og ikke ”blot” som en generel støtte
til gruppen/klassen. Der skal opstil
les konkrete mål for barnets udvikling
som grundlag for indsatsen og en
efterfølgende evaluering af, hvordan
indsatsen har virket.
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Noter

1 ”Begrebet inklusion er mere vidtrækkende
end integration og rummelighed. I den
inkluderende skole er der plads til alle
elever. Man gør op med den traditio
nelle opdeling i almen- og specialundervis
ning. Undervisningen tilrettelægges med
udgangspunkt i, at alle elever er forskel
lige. Man sikrer en differentieret under
visning, og dermed får elever med særlige
behov den undervisning, de har brug for.
Inklusion er derfor en dynamisk proces,
hvor skolen hele tiden skal tilpasse sig
eleverne. Ansvaret for succesfuld inklusion
placeres i læringsmiljøet og ikke hos indi
videt selv. Inklusion handler således om
accept, respekt og lige muligheder. Og det
handler om at sikre, at alle bliver aktive
deltagere i fællesskabet.” Kilde: Nationalt
Videncenter for Inklusion og Eksklusion,
Link: http://ucsyd.dk/viden-og-udvik
ling/videncentre/nationalt-videncenterfor-inklusion-og-eksklusion-nvie/
2 I Danmark fødes der hvert år omkring
250 børn med behandlingskrævende
høretab, 100 med bilaterale og 150 med
ensidigt høretab. Kilde: Videnscenter for
Hørehandicap (2007).
3 Specialrådgivningen foregår også gen
nem CDH´s øvrige afdelinger, f.eks.
Behandlingsafdelingen og Materiale
centret.
4 AVT-undervisning (Auditory Verbal Therapy)
er en individuelt tilrettelagt undervis
ningsform, der har til formål at udvikle
børn med høretabs hørelse og talesprog.
Undervisningen er overvejende rettet mod
forældrene, der sammen med en AVTterapeut og barnet undervises i at sti
mulere barnets auditive og talesproglige
udvikling bedst muligt.
5 Et FM-apparatur er et supplement til høre
apparater eller cochlear implant, som har
til formål at kompensere for den nedsatte
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lydkvalitet, der forekommer i baggrunds
støj, og i forhold til afstand til lydkilden.
6 De pragmatiske sider af sproget kan defi
neres som: ”Passende brug og fortolkning
af sproget i relation til den kontekst, hvor
det forekommer” (Adams & Bishop, 1989).
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Relevante hjemmesider:

www.ci-info.dk (Informationsportal om CI.)
www.matcen.dk (Undervisningsmaterialer mv.
til børn med høretab.)
www.arbejdsmiljoweb.dk (Gode råd om støj i
daginstitutioner.)
www.stojweb.dk
www.cdh.rn.dk (Center for Døvblindhed og
Høretab)
oda@rn.dk
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