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Om at afsende og modtage 

indholdet af tale 
 

At ramme Den akustiske Målskive 
 
Når jeg taler til dig er jeg afsender, og du er modtager.  
 Hvis vi er inden døre, bliver min stemme farvet af 
ekkoer og genklange fra vægge, gulv, loft og møbler. Og af 
rummets efterklang. Objektive faktorer som enten gør det 
vanskeligere eller lettere for dig at opfatte hvad det er, jeg 
siger.  
  
Jeg vil skrive om en 2-årig dreng, der gik i børnehave.   
 Når pædagogerne talte til ham, holdt han hænderne for 
ørerne.Han blev undersøgt hos audiologerne på det lokale 
sygehus. En audiometertest viste en del døvhed.  
 Her er audiogrammet: 
 

 
              Højre øre                      Venstre øre 
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Dette høretab må have været uventet for audiologerne at finde. 
Drengens problem i børnehaven var jo det stik modsatte af 
døvhed, nemlig det at han ikke tålte lyd. 
 Kunne hans høretab kompenseres med høreapparat? 
 I løbet af de ni år de har ham i behandling, giver den 
audiologiske afdeling på det lokale sygehus drengen høreapparat 
ni gange. 
 I alle ni år har han nægtet at bruge det.  
 De har prøvet at overtale ham til at sætte det i ørerne. Men 
gu vil han ej! Audiologerne ser en modvillig dreng der ikke vil 
tage mod hverken hjælp eller fornuft. 
 Skolen ser nøjagtigt det samme.  
 Hans lærer er irriteret og vred over hans modvilje over for 
det udstyr, som de højtuddannede specialister har givet ham. Han 
opfatter jo ikke, hvad hun siger.  
 ”Så brug dog dit høreapparat!” siger hun. Hun kan sige sig 
selv at en elev, der har svært ved at høreopfatte hendes 
undervisning, skal bruge høreapparat. Audiologerne på det 
lokale sygehus mener det samme. De siger: ”Brug det 
høreapparat, som du har fået. Så hører du meget bedre”.  
 Somme tider lykkes det at presse drengen til at gøre, som 
han får besked på. Det er blot ikke til hjælp. Med sine ordinerede 
høreapparater i ørerne forstår han endnu dårligere hvad det er, 
læreren vil meddele. Men det går ikke op for hende. Hun ved 
med sig selv, at et høreapparat vil få en døv dreng til at 
høreopfatte. Sådan er det jo! 
 Hun sender en rapport om ham til Det Tværfaglige 
Visitationsudvalg. Hun skriver: 

”Han har en hørenedsættelse på 50 dB (svarende 
til 30-40 %) på begge ører og anvender af denne 
årsag høreapparater. Til trods for at han har 
anvendt høreapparaterne siden 2-årsalderen, har 
han meget svært ved at acceptere deres 
tilstedeværelse. Han giver udtryk for at de generer 
ham, og prøver dagligt at slippe for at have dem 
i.” 
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Da han var 11 år gammel, audiometertestede jeg ham. 
Hvad høreorganets følsomhed angår, kom jeg til 
samme resultat som sygehusaudiologerne var kommet 
til i de ni år, de havde haft med ham at gøre. 
Trommehindernes overfølsomhed for audiometerlyd 
var derimod aldrig blevet testet, før jeg gjorde det. 
 Mit audiometer noterer grænsen hvor lyden enten 
bliver ubehagelig, hvor den føles i ørerne eller hvor 
den gør fysisk ondt i trommehinderne, som U-er:  
 

 
               Højre øre            Venstre øre 

 
Her viste drengens U-er sig at ligge. De angiver hvor drengens 
høresans afløses af ubehags-, føle- eller smertepåvirkninger, som 
får hans høresanseoplevelser til at skifte karakter. 
 I en skoleklasse hvor der er ro – hvor ingen skramler med 
stole eller rasler med papir eller småsnakker – ligger 
baggrundsstøjen inden døre på mellem 60 og 70 dB. Skal 
lærerstemmen hæve sig over den, skal den mindst op på mellem 
80 og 90-. U-erne viser de objektivt målelige grunde til at 
drengen ikke føler sig hjulpet af høreapparat. Al lyd over rundt 
regnet 50 dB generer hans trommehinder. Høreapparaterne kom 
til at fremhæve alt det i skolens lydbillede, som hans 
hørefunktioner ikke tålte. Havde audiologerne ordineret 
høreværn, kunne grænsen for hans hørelses møde med 
baggrundsstøjen være sænket. 
 Nu lader jeg de to kurver møde hinanden:
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                         Højre øre           Venstre øre 

 
- de viser grænserne for den høreopfattelse, som drengen 
objektivt set har: Hans hørefunktioners øvre og nedre grænser. 
 Fritskraber jeg audiogrammet, bliver begrænsningerne 
tydeligere: 
 

 
            Højre øre            Venstre øre 
 
Det skraverede område mellem hørelsens følsomhedskurve og 

dens overfølsomhedskurve kalder jeg Den akustiske Målskive.  
 En sproglyd som skal opfattes automatisk, skal ramme 
inden for de grænser for tonehøjde og lydstyrke, som Den 
akustiske Målskive angiver. Rammer lyden – eller væsentlige 
dele af lyden – uden for målskiven, vil den enten ikke kunne 
opfattes, eller også oplever drengen den som noget, han føler. En 
lærerstemme kan udmærket gøre fysisk ondt i hans 
trommehinder. Vil han forstå indholdet af hvad det er, han har 
føleopfattet i stedet for at høreopfatte det, må han efterbearbejde 
sanseopfattelsen med sin korttidshukommelse. Noget som 
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kræver at han får ro, og at han har overskud til at tænke sig til, 
hvad der blev sagt. Mens han prøver at rekonstruere lærerens 
udsagn, må han ignorere den løbende undervisning. Det er det 
jeg kalder, at hans hørelse er langsom. 
 Drengens akustiske målskive er på ingen måde usædvanlig 
for de børn, der viser såkaldt ”Særlige Behov”. I de mere end 40 
år, jeg audiometertestede hørelse, blev tilstanden hos dem jeg 
testede, stadigt værre. Flere og flere af børnene viste sammenfald 
mellem kurverne for hørelsens følsomhed og for dens 
overfølsomhed. Ved enkelte audiometertoner kunne værdierne 
endda bytte plads, så trommehindernes føle- og smertesanser 
blev sanseopfattet ved lavere tærskelværdier end høresansens.  
 Tro ikke det er noget, de vokser fra. De fleste af dem bærer 
deres mangelfulde og forpinte hørefunktioner med ind i 
voksenlivet. 
 Hvad den dreng angår som jeg har skrevet om her, kunne et 
høreværn have bragt flere elementer af lærerstemmen inden for 
hans akustiske målskives rammer i stedet for at sende dem 
udenfor med høreapparat. 
 


