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Undervisning af børn,
unge og voksne med
høretab på Center for
Døvblindhed og Høretab
Artiklen beskriver de udfordringer, underviseren står med i en tid, hvor specialundervisning til mennesker med høretab er under forandring grundet
den teknologiske udvikling inden for området (høreapparater og Cochlear
Implant). Artiklen beskriver nye tiltag, som tilgodeser de behov, unge og
voksne med høretab har, og som indtil for få år siden var ikkeeksisterende:
F.eks. undervisning af børn med CI og andre funktionsnedsættelser, særlig
tilrettelagt undervisning for unge med høretab og særlige behov (STU),
kompenserende specialundervisning for voksne med høretab samt forberedende voksenundervisning (FVU).

Undervisning i
grundskolen
Den teknologiske
udvikling af høre
apparater og udvik
ling af Cochlear
Implant har betydet, at undervisnin
gen af personer med høretab på spe
cialskolerne har undergået en stor
forandring.
For år tilbage var den største mål
gruppe på Center for Døvblindhed og
Høretab personer med høretab som
eneste handicap, hvorimod det i dag i
højere grad er personer med høretab og
yderligere funktionsnedsættelser, der
karakteriserer målgruppen. Det bety

der, at undervisningen i højere grad
tilpasses den enkeltes kompetencer
og potentialer, og der opstilles indivi
duelle mål og pædagogisk handleplan.
Generelt kan siges, at de handicap,
der findes hos hørende, også findes
hos mennesker med høretab. På Center
for Døvblindhed og Høretab er der i
skoleåret 2010/2011 visiteret 17 elever
i børneafdelingen, hvoraf kun 4 elever
har høretab som eneste handicap. Af
handicap ud over hørenedsættelse, der
findes hos de nuværende elever, kan
bl.a. nævnes:
• Gennemgribende udviklingsfor
styrrelser
• Opmærksomhedsforstyrrelser
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•
•
•
•

 enerel udviklingshæmning
G
Epilepsi
Sprogforstyrrelser
Motoriske og sansemotoriske van
skeligheder

For alle elever gælder, at de på for
skellig vis er tegnbrugere, fra døves
tegnsprog til tale understøttet af
Hos gruppen af tegn. Udfordringen
i kommunikationen
elever med CI og med eleverne er at
andre funktionsned- ”ramme” den kom
sættelser skal man munikationsform, der
passer den enkelte
være opmærksom bedst. Det kræver
på, om hele det før- stort kendskab til
sproglige grundlag tegnsprog – et selv
stændigt sprog med
er på plads. egen grammatik,
væsentlig forskellig fra dansk - hvilket
indebærer, at den enkelte medarbejder
i skoleafdelingen deltager i et omfat
tende undervisningsforløb i tegnsprog.
Undervisningen i grundskolen er
underlagt Folkeskoleloven. Det bety
der, at eleverne så vidt muligt under
vises i alle fag, dog med dispensations
mulighed for enkelte fag som tysk og
engelsk. Intentionen er endvidere at
følge de fælles mål, der er beskrevet
for de enkelte fag. Det er dog sjældent
muligt.
Af de 17 elever, der er visiteret
i skoleåret 2010/2011, er 9 elever
CI-opereret. En væsentlig udfordring
i undervisningen af denne gruppe ele
ver er tilegnelsen af det talte sprog.
Kombinationen af en CI-operation og
de yderligere funktionsnedsættelser
medfører, at udviklingen af talespro
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get kan ske meget langsomt, og til
tider ses der næsten ingen progres
sion. Det kan skyldes kognitive bear
bejdningsvanskeligheder, der gør, at
den lydlige registrering, der når frem
til hjernen i de områder, hvor de skal
bearbejdes, ikke behandles optimalt.
For denne gruppe elever kan der sjæl
dent alene satses på talesprog. Der vil
for det meste være brug for tegnstøttet
kommunikation eller rent tegnsprog
specielt i starten af forløbet. For nogle
elever vil tegnsproget blive det primæ
re sprog på trods af en intensiv tale/
høretræning.
Ud over skadede hjernemæssige
funktioner kan der hos nogle være
tale om manglende mundmotoriske
forudsætninger, der gør, at talesproget
ikke udvikles optimalt.
Hos gruppen af elever med CI og
andre funktionsnedsættelser skal man
være opmærksom på, om hele det
førsproglige grundlag er på plads. Her
tænkes på den tidlige kommunikation
og det tidlige samspil som bl.a. omfat
ter:
• Evnen til at etablere kontakt samt
opretholde og afslutte kontakten
• Fælles opmærksomhed – at dele en
oplevelse, at eleven kan følge og
dirigere opmærksomhed
• Imitation – at eleven er bevidst
om og har lyst til at efterligne den
voksne og selv blive efterlignet
• Turtagning – har betydning for
den senere udvikling af dialog
kompetence, at man skiftes i en
dialog, tager den andens perspek
tiv osv.
• Følelsesmæssig afstemning – at
eleven efterligner den voksnes
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følelsesmæssige udtryk, samt
at eleven selv oplever at blive
efterlignet. (Se publikationer fra
Materialecentret (www.matcen.
dk) for uddybning).
Elever med CI og yderligere vanske
ligheder kan endvidere have vanske
ligheder ved at skabe sig overblik,
udvikle handlingskompetence og lære
af erfaringer. De kan derfor have behov
for særlig støtte til at få bearbejdet
de indtryk, som de modtager fra deres
omverden. Man kan derfor regne med
en længere og mere krævende proces,
når eleven skal i gang med at opfatte,
bearbejde og reagere på de nye auditi
ve påvirkninger. Det udbytte, man kan
forvente af CI for denne målgruppe, er
af en anden karakter end hos elever
med høretab som eneste funktions

nedsættelse. Erfaringen viser dog, at
følgende former for udbytte kan ses
(www.ci-info.dk):
• Højere grad af omverdensbevidst
hed
• Højere grad af sansemæssig
opmærksomhed
• Bedring af opmærksomhedsfunk
tionen
• Større nysgerrighed
• Bedre øjenkontakt
• Mulighed for at holde og opfatte
kontakt
• Kortere latenstid
• Bedre orienteringsevne
• Bedre rumlige færdigheder
• Bedre evne til selvforvaltning og
til at regulere egen adfærd
• Evne til at kunne opfatte følel
sesmæssige facetter i talesproget

Fotograf
Marianne
Andersen
www.
nordjyskebilleder.dk

13

Specialpædagogik 5 · 2011

• Opfattelse af sprogmelodi og
idræt og bevægelse” (Adapted Physical
rytme i talesproget
Activity – APA) (Handicapidrættens
Videnscenter, www.handivid.dk). Helt
• Bevidsthed om at bruge stemme
konkret indgår tre elever fra skoleaf
i kommunikationen
delingen for elever med høretab i et
• Lettere mundaflæsning
projekt sammen med tre døvblinde
• Mulighed for at bearbejde tids
elever. ”Tilpasset idræt og bevægelse”
mæssige stimuli
er idræt og bevægelsesaktiviteter, der
• Mulighed for udbytte af musik,
er tilrettelagt, så mennesker med ned
sang og rytme
• Reduktion af ste
Metoderne retter sat funktionsevne kan
deltage. Den praksis,
reotypier
sig mod individets der udføres, gør brug af
• Bedre mulighed
interesser og kom- metoder, der gør idræt
for at opfatte
sociale sam
petencer og tager ten rummelig og tilgæn
menhænge og
udgangspunkt i den gelig for alle, og som
fokuserer på muligheder
udvikle sociale
enkeltes potentialer. frem for begrænsninger.
færdigheder
Metoderne retter sig mod individets
• Større motivation for at indgå
interesser og kompetencer og tager
i leg
udgangspunkt i den enkeltes potentia
• God virkning på emotionel og
ler. Tilpasningen af aktiviteterne fore
kognitiv udvikling
går ved, at regler, rammer, redskaber
• Bedre motorisk kontrol
og undervisningsstil hele tiden foran
• Bedre adfærdsregulering
dres og justeres, så den enkelte får de
• Mere passende adfærd i risiko
bedste muligheder for at deltage.
fyldte situationer
Samlet set kan det konkluderes, at
det giver god mening at tilbyde denne
gruppe af børn en CI-operation, selvom
de udvikler sig vidt forskelligt afhæn
gig af deres forudsætninger.

Tilpasset idræt og bevægelse
– en vej til sproglig
og personlig udvikling
En del af de elever, der er visiteret til
Center for Døvblindhed og Høretab,
har så store motoriske vanskeligheder,
at der i idrætsundervisningen i høj
grad må tages hensyn til den enkeltes
begrænsede udfoldelsesmuligheder. Et
nyt tiltag i den forbindelse er ”Tilpasset
14

Processen består i at øge sin personlige,
sociale og politiske formåen, så man
kan handle mod at forbedre sin livs
situation. Nytteværdien af ”Tilpasset
idræt og bevægelse” kan være at:
• Fysisk udfoldelse fører til forbed
ret funktion.
• Mestringsoplevelse fører til for
bedret handlekompetence.
• Større tillid til kroppen forbedrer
selvopfattelsen og selvagtelsen.
• Mentale problemer som store
følelsesmæssige udsving mind
skes.
• Højere aktivitetsniveau fører til
social accept.
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• Opnå en større selvaktualisering
forstået som en bevægelse fra
afhængighed til selvstændighed.
Case: Martin
Martin er en dreng på 15 år. Martin er
opereret på begge ører, men benytter
kun sit venstre CI. Martin har CHARGEsyndrom, som har givet udslag bl.a. i
hjertefejl, forsinket vækst, hørened
sættelse, stærkt nedsat syn på venstre
øje, nedsat syn på højre øje. Martin er
delvis lammet i højre side af ansigtet,
og han får dagligt væksthormon.
Martin blev nøje udvalgt blandt
skolens elever til at deltage i et pioner
projekt omkring APA. Elevgruppen, der
blev valgt, havde kun begrænset kend
skab til hinanden inden projektstart.
Første undervisningsforløb fra august
til efterårsferien 2010 indeholdt ”Bal
lonbadminton”, en næsten uoverskuelig
udfordring for Martin – kunne det lyde
som. De første to undervisningsgange
opleves en meget tilbagetrukket Martin
uden kontakt og kommunikation med
de øvrige deltagere; kun kontakt til
underviserne. I spillet oplevede vi
Martin stå og gemme sit ansigt bag
ketsjeren, og så snart ballonen var i
synsfeltet, blev den fejet væk i en til
fældig retning. I APA-undervisningen
bliver Martin set som en elev og ikke
en diagnose og ”stemplet”, som han
oplever i klasseværelset eller frikvar
tersrummet. Hver gang Martin rammer
ballonen, bliver der i undervisningen
jublet, smilet og strakt mange arme i
vejret, og al ros flyder hans vej. Martin
får mod til at prøve igen.
I samarbejde med synsafdelingen
på Center for Døvblindhed og Høretab

blev der til forældremødet lånt briller,
der simulerer forskellige synshandicap.
Martin blev udfordret til at spille ”bal
lonbadminton” med sin far. Faderen
smilte og var godt klar over resulta
tet af den kamp – i hvert fald indtil
han opdager, at han
skal have briller på, I APA-undervisningen
som også nedsætter bliver Martin set som
hans syn. At spil en elev og ikke en
le fem minutter på
lige vilkår med sin diagnose og ”stempfar, får Martin til at let”, som han oplever
grine højlydt – de i klasseværelset eller
fem minutter giver
frikvartersrummet.
faderen mere viden
om sin søn, end mange ord kan give.
Martin har sidenhen udviklet sig
meget positivt socialt. Martin taler
med alle på APA-holdet. Han jubler
og giver ”high five” og ros til alle
deltagere. Martin har udviklet sig til
den galante gentleman, som følger
pigerne på holdet ned til undervis
ningen og tilbage til deres respektive
klasseværelse. APA-undervisningen har
synliggjort, at bevægelse og sprogets
udvikling hænger sammen i en sådan
grad, at det giver en positiv udvikling
for eleven (Martin).

Særlig tilrettelagt undervisning
for unge med særlige behov
– STU
STU er en tre-årig ungdomsuddan
nelse (lov nr. 654) for unge i alderen
16 - 25 år med særlige behov. Formålet
med ungdomsuddannelsen er, at unge
med særlige behov opnår personlige,
sociale og faglige kompetencer til en
så selvstændig og aktiv deltagelse i
voksenlivet som muligt og eventu
15
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elt videreuddannelse og beskæftigelse.
Undervisningstilbuddet henvender sig
til unge med høretab med særlige
behov herunder behov for et kommu
nikationsmiljø, hvor
På Center for visuel kommunikation
Døvblindhed og er det bærende ele
Høretab består ment. Det er en for
udsætning, at folke
uddannelsen af skolen eller lignende
undervisning, træ- er afsluttet, og at der
ning og praktiske ikke kan gøres brug af
andre ungdoms- eller
aktiviteter i tæt voksenuddannelser.
samarbejde med det Ungdommens Ud
sted, den unge bor, dann elsesv ejledn ing
(varetager uddan
det sociale nærmiljø, (UU)
nelsesvejledningen i
praktiksteder, moti- folkeskolen fra 6. til
onscenter, forældre 10. klasse) skal i sam
og andre relevante arbejde med den unge
og forældrene udfær
samarbejdspartnere. dige en individuel
uddannelsesplan, som skal være fær
digudarbejdet senest, når et 12-ugers
afklaringsforløb er tilendebragt. Planen
skal omfatte følgende:
• En almendannende del, der skal
rette sig mod den unges person
lige og sociale udvikling kombi
neret med samfundsfag
• En specifik målrettet del, der skal
støtte udviklingen af den unges
interesser og evner samt særlige
færdigheder
• Praktik i virksomheder og institu
tioner, hvor der kan være mulig
hed for at afprøve tilknytning til
arbejdsmarkedet
På Center for Døvblindhed og Høretab
består uddannelsen af undervisning,
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træning og praktiske aktiviteter i tæt
samarbejde med det sted, den unge
bor, det sociale nærmiljø, praktikste
der, motionscenter, forældre og andre
relevante samarbejdspartnere.
Undervisningen har følgende delele
menter:
• Boundervisning, der skal lære den
unge at blive så selvhjulpen som
mulig i forhold til personlighed,
fritid, hygiejne, økonomi, kost,
orden og organisering, så den
unge herigennem uddannes og
trænes til at være så selvhjulpen
som mulig
• Undervisning, der retter sig mod
den unges deltagelse i det sociale
miljø, der vil være rammerne om
den unges voksenliv
• Arbejds- og beskæftigelsesunder
visning ud fra interesser, evner og
kompetencer rettet så vidt muligt
mod den unges ønsker
• Afklaring og erkendelse af egne
muligheder og støttebehov, samt
hvorledes den unge gør brug af
disse i voksenlivet. F.eks. bostøtte,
tegnsprogstolk, Center for Døve
(rådgivning og bistand), hørein
stitut mht. høretekniske hjælpe
midler, sagsbehandler, læge o.a.
• Præsentation af forskellige fritids
aktiviteter således at den unge
selvstændigt kan vælge og skabe
livskvalitet individuelt og sam
men med andre. Der lægges vægt
på motion, sundhed og udvikling
af personlige kreative sider
• Basis- og almendannende under
visning. Fagene kommunikation,
dansk, samfundsfag, engelsk og
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matematik kan indgå som egent
lig traditionel fagundervisning,
men vil ofte blive integreret i
bo-, arbejds-/beskæftigelses- og
fritidsundervisningen.
• Arbejdspraktikker. Praktikophold
i virksomheder og institutioner,
der kan give erfaring i arbejds
forhold og samarbejde på arbejds
pladsen

Kompenserende specialundervisning for voksne

forståelige og blive forstået selv blandt
andre døve, selvom de har tegnsprog
som fælles sprog. Endvidere har de
typisk et lille netværk, ligesom de har
svært ved at opretholde kontakten til
familie og venner.
Undervisningens formål er:
• At udvikle den kommunikative
kompetence
• At tilegne sig viden og færdighe
der samt opnå indsigt og erfarin
ger, der er brugbare i hverdagen
• At opleve en anerkendende til
gang, der udvikler selvtillid og
selvstændighed
• At forbedre funktionelle færdig
heder herunder personlig udvik
ling og kvalifikation

Kompenserende specialundervisning for
voksne er et tilbud til voksne over 18 år
med særlige behov efter lov nr. 658 af
3. juli 2000. Undervisningen henvender
sig til voksne med høretab, der er tegn
sprogsbrugere eller brugere af anden
visuel kommunikation, og som ikke kan
modtage relevante tilbud med samme
Den kompenserende effekt af under
mål efter anden lovgiv
visningen består i,
Endvidere har de at deltagerne opnår
ning. Undervisningen
typisk et lille
strategier og metoder,
tilpasses deltagernes
forudsætninger, færdig
netværk, ligesom der gør, at han/hun
i videst mulig omfang
heder og behov.
de har svært ved at kan deltage i sam
De funktionsnedsæt
opretholde
telser, der er tale om,
fundslivet på samme
ud over hørenedsæt kontakten til familie vilkår som mennesker
telse, er mangeartede.
uden hørehandicap.
og venner.
De varierer i grad og
Læringsmiljøet tager
form, men er kendetegnede ved at give
udgangspunkt i neuropædagogiske/
specifikke kognitive vanskeligheder.
psykologiske metoder med individuelle
Der er typisk tale om en hjerneskade,
ressourceskemaer, og der udarbejdes
en autismespektrumforstyrrelse, for
undervisningsplaner i mindmaps. Der
skellige grader af cerebral parese, emo
anvendes læringsstrategier, der bygger
tionelle forstyrrelser, synsproblemer og
på følgende nøgleord:
psykiatriske diagnoser.
For alle kursister gør det sig gæl
Visualisering
dende, at de har mange mangler i
Tegn, tegnsprog, foto/billeder/pikto
begrebsopfattelse, og de kan have
grammer, konkreter, enkel skriftlighed
store vanskeligheder ved at gøre sig
kan bruges som midler, der gør det let
17
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tere at forstå budskabet. Foretrækkes
der f.eks. piktogrammer i dagligdagen,
er det af stor betydning, at kursisten
selv får lov til at være medproducent af
de piktogrammer, der vælges.
Da målgruppens tegnsproglige for
måen for manges vedkommende er
begrænset, får brug af kropssprog og
mimik en større betydning end for
voksne med høretab som eneste han
dicap. De sætter sjældent spørgsmåls
tegn ved forståelsen i kommunikatio
nen, men danner derimod egne indre
billeder af det, de ser. Det har derfor
i en læringssituation stor værdi f.eks.
at arbejde med modsætninger samt at
bruge fantasien visuelt. Dramatisering
og humor kan være med til at tyde
liggøre budskaberne, hvorimod f.eks.
ironi kan give grobund for misforstå
elser.

Forudsigelighed
For gruppen af voksne med høretab
og yderligere funktionsnedsættelser er
forudsigelighed en afgørende faktor.
Fornemmelsen af hvilken situation,
den voksne befinder sig i lige nu,
hvordan han/hun er kommet dertil,
og hvordan personen kommer videre,
har stor betydning for den enkeltes
tryghed i samværet. Derfor er forfor
ståelsen i en samtale fundamentet for
en efterfølgende vellykket dialog. At
kunne finde frem til konteksten letter
forståelsen og indgangen til det, der
skal samtales om.
Struktur
Voksne med høretab og yderligere
funktionsnedsættelser har brug for
en struktureret undervisning i trygge,
vante rammer, hvor respekt og tillid er
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i fokus. Den strukturerede tilgang til
undervisningen betyder endvidere, at
der sker en begrænsning i den græn
seoverskridende og grænsesøgende
adfærd, som ofte ses hos målgruppen.
Strukturen i samtalen får derfor en
stor betydning.
Anerkendelse
Det er vigtigt med en anerkendende
tilgang, hvis kursistens selvværd og
selvtillid skal øges. Hermed skabes
grobund for oplevelse af samhørighed
i den forskellighed og mangfoldighed,
der er til stede i målgruppen, og en
ligeværdighed kan opstå.
Opfølgning
Hvis kommunikationen skal lykkes, er
en stadig opfølgning en nødvendighed.
Det er vigtigt at sikre sig, at budskabet
er forstået. Den voksne med høretab
afkoder i høj grad kropssprog og mimik,
men forstår ikke altid det rent tegn
mæssige i kommunikationen. Derfor
kan kommunikationen glippe, hvis ikke
der konstant foregår referencecheck.
Undervisningen foregår på hold med
2-4 deltagere eller som enkeltmands
undervisning.
Informationsteknologien
giver
mulighed for ligeværdig tilgængelig
hed og er derfor blevet et vigtigt
redskab for denne gruppe voksne. Der
undervises derfor i de dele af informa
tionsteknologien, der kan komme den
enkelte til gode afhængig af de behov,
der måtte være.
For en gruppe voksne er der endvi
dere ønske om at få styrket evnen til
at kunne tale og høre. Der undervi

ses derfor også i lydopmærksomhed/
høretræning, udtalevanskeligheder og
støtte/vedligeholdelse af talesproget.
Dialog/samtaletræning og sprog
stimulering er også en vigtig del af
undervisningen. Undervisningen tager
her udgangspunkt i
Dialog/samtalekursisternes erfarin
ger, viden og sociale træning og sprog
relationer fra hver stimulering er også
dagen med fokus en vigtig del af
på egne fortællin
undervisningen.
ger, samtaleteknik,
sproglig opmærksomhed og forståelse
af tegnsprogets mangfoldigheder.
Et andet vigtigt element for mål
gruppen er funktionel læsefærdighed
rettet mod den enkelte kursists behov.
Der tilbydes derfor undervisning i
skriftlig formulering, ordkendskab,
ordbetydning og læsning. Endvidere
tilbydes undervisning i tegnsprog og
mundhåndsystem.
Case
Pia er 33 år, født døv og afhængig af
tegnsprog, Hun har i kortere perioder
været indlagt med psykiske lidelser,
men har ikke fået stillet en diagnose.
Hun har boet den største del af sit liv
i København og har derfor sit netværk
på Sjælland. Hun flyttede til Aalborg
for tre år siden, da hun fandt en
kæreste.
Pia har købt en bærbar pc og vil
gerne lære at bruge forskellige kom
munikationsprogrammer, som gør, at
hun kan holde kontakt med sin fami
lie og venner. Hun vil gerne blive
mere selvhjulpet i forhold til at kunne
anvende Nem-ID ved bankoverførsler,
skatteopgørelser, ved bestilling af tid
19
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hos læge samt medicin gennem sund
hed.dk.
Pia er blevet visiteret til kompense
rende voksenundervisning, hvor hun
har mulighed for at få et kursusforløb
på to lektioner pr. uge i 15 uger.
Undervisningen har Pia er på hold med
andre ligestillede,
til formål at give tre
som hun kender lidt
voksne mulighed til i forvejen gennem
for at forbedre aktiviteter på Døves
og supplere deres Kulturcenter. Dette
grundlæggende er vigtigt, da hun har
brug for et lærings
færdigheder i miljø, der tilbyder
læsning, stavning, trygge rammer, og
skriftlig fremstilling hvor hun føler tillid
samt talforståelse, til sine medkursister.
Pia giver under
regning og basale vejs i undervisningen
matematiske udtryk for, at det er
begreber med utroligt krævende for
henblik på videre- hende at følge med
de ting, der sker i
uddannelse samt at isamfundet,
og hvor
styrke den voksnes svært det er at blive
forudsætninger for mere selvhjulpen i
aktiv medvirken i forhold til kontakt
alle sider af med bl.a. offentlige
myndigheder. Pia har
samfundslivet. ikke deltaget i et sko
leforløb, siden hun forlod Nyborgskolen
(efterskole for døve og hørehæmme
de), så hun er i fuld gang med at lære
at være kursist. Hun udvikler sig både
gennem de mange diskussioner, hun
har med sine medkursister, men også
gennem de opgaver, hun bliver stillet
i undervisningen. Pia fortæller, at hun
har fået mere indhold i hverdagen og
bruger mange timer på at løse de stil
lede opgaver i sin fritid. Disse opgaver
20

giver mening for hende, og fordi de
tager udgangspunkt i hendes hverdag
og interesser, er de med til at øge selv
værdet og give hende endnu mere lyst
til at blive endnu klogere på de mange
muligheder, som IKT-hjælpemidler kan
tilbyde.

Forberedende voksenundervisning – FVU
Forberedende voksenundervisning er et
tilbud til alle, der er fyldt 18 år, og som
har forudsætningen for at kunne følge
undervisningen med udbytte. FVU hen
hører under lov nr. 487 af 31. maj 2000.
Undervisningen har til formål at
give voksne mulighed for at forbedre
og supplere deres grundlæggende fær
digheder i læsning, stavning, skriftlig
fremstilling samt talforståelse, regning
og basale matematiske begreber med
henblik på videreuddannelse samt at
styrke den voksnes forudsætninger for
aktiv medvirken i alle sider af sam
fundslivet. Tilbuddet gælder voksne
med høretab både med og uden andre
funktionsnedsættelser.
Undervisningen er inddelt i 4 trin
med op til 60 timers undervisning
på hvert trin. Der tilbydes endvidere
uddannelses- og erhvervsvejledning.
Undervisningen kan afsluttes med en
skriftlig prøve, hvilket dog ikke er obli
gatorisk. For hver kursist udarbejdes
der en undervisningsplan, og der eva
lueres undervejs i forløbet via logbog.
Inden trinindplacering testes hver
kursist med henblik på at fastlægge
hvilket niveau, kursisten skal deltage
på.
Dansktesten centrerer sig om læse
forståelse, skriftlig fremstilling, stav
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ning, afkodning og hvilke sproglige for
udsætninger, kursisten er i besiddelse
af. Endvidere skal kursistens behov og
interesse for læsning belyses. Indholdet
i undervisningen består af undervis
ning i dansk grammatik, tekstanalyse,
tekstfremstilling og udarbejdelse af
opgaver med problemformulering.
Case
Thomas er 27 år, døv og afhængig
af tegnsprog. Han er uddannet smed
og ansat i en virksomhed med 33
medarbejdere. Siden Nyborgskolen har
Thomas ikke modtaget undervisning i
læsning, stavning og skriftligformule
ring, da han ikke har kunnet se beho
vet og har haft brug for at komme ud
og bruge sine hænder.
Thomas henvender sig til FVU,
fordi han har brug for at lære mere
om dansk, da han har svært ved at
læse vejledninger, informationsbreve
og opgaver, han støder på i hverda
gen, men også fordi al kommunikation
med kollegaerne foregår skriftligt. Han
oplever, at han ofte misforstår skrift
lige beskeder, og han udfører af og til
sine arbejdsopgaver forkert, da han
ikke kan læse vejledningerne rigtigt.
Thomas niveau afdækkes ved test
ning, og han trinplaceres på trin 2.
Efterfølgende har vi et kort møde med
hans chef for at klarlægge de endelige
mål for undervisningen. Målene opnås
ved at tage udgangspunkt i konkrete
arbejdsopgaver fra hverdagen, smsbeskeder og e-mail fra kollegaer samt
de informationsopslag, der kommer på
arbejdspladsen.
De individuelle mål opnås ved at
lære om læsestrategier, brug af IKT-

redskaber, arbejde med flertydigheder i
det danske skriftsprog og gennem pro
jektarbejde og opgaveløsninger sam
men med medkursister.
Thomas får undervisning og vej
ledning i 72 lektioner, han er ivrig i
opgaveløsninger og kommer langt i
den dansksproglige udvikling. Han får
mange positive tilbagemeldinger fra
sine kollegaer og føler selv, at han har
forstået mere af det, han læser. Dette
tydeliggøres ligeledes gennem hans
logbogsarbejde, som er en vigtig moti
vationsfaktor i forløbet.

Afrunding
Generelt kan siges, at undervisningen
af mennesker med høretab i dag i
langt højere grad tager udgangspunkt
i den enkeltes forudsætninger frem for
tidligere tiders undervisning, hvor del
tagerne havde et mere homogent islæt.
Det tyder ikke på, at dette vil ændres i
den nærmeste fremtid.
Et interessant spørgsmål for under
visningen af målgruppen i et lidt læn
gere perspektiv er, om der vil være
undervisning målrettet mennesker med
høretab, eller om undervisningen bli
ver slået sammen med den målrettet
andre handicapgrupper. Tendensen er,
at vægtningen af tegnsprog begynder
at mindskes til fordel for øget fokus
på hvilken betydning, tillægshandicap
pene har på personens indlæringsmu
ligheder. Den visuelle kommunikation
bliver blot ét kommunikationsredskab
blandt flere og ikke undervisningens
grundlag.
lekk@rn.dk
n
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