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Velkommen

Verdensmester i høretab

Et projekt for unge med høretab

Ungdomsuddannelse i Region Midt

Gennemførelsesprojekt



Kunne I høre?

Havde I lyst til at gøre noget ved det?

Gjorde I opmærksom på det?

De unge studerendes virkelighed hver dag ude på 

uddannelserne

Lyde og støj – kuglepenne, tastaturer, småsnak..

Oplægsholder taler for lavt 

Mørke/modlys

Drejelige stole vs. faste stole – vende sig og mundaflæse bagud

Høretekniske hjælpemidler

Bruger underviseren det?

Videoer uden tekster og uden høreteknik koblet på?

Sociale dimension

Faglig dimension

Svært at have 
”pondus” nok 

som ung

Jeg er til 
besvær

Kan jeg 
bede om 
hensyn ?

Jeg skal kunne selv –
jeg har ikke brug for 

hjælp



Film på 2 minutter

https://youtu.be/MpVT_hanvGM

Mød nogle af de unge der har 
været/er med i projektet

Hør de unges stemme

https://youtu.be/MpVT_hanvGM


Hvad er det for et projekt?

Formål
Egen mestring
Forbedre forholdene ude på uddannelserne for de unge
Vejlede og rådgive de unge, deres vejledere og lærere 

Målsætning
Gennemføre uddannelsen
De gjorde alle sammen (OBS sommeren 2022)



Baggrunden…
Mange års erfaring fortæller os…

Svært for en del af de unge med høretab på 
uddannelserne

Accept, erkendelse og bevidsthed

Omgivelserne kender ikke behov og hensyn

Mor er ikke med mere – skal selv handle på 
tingene = øjner chancen for at ”gemme” sig

De unge ”gemmer sig” og ”spiller hørende”



De unge på uddannelsen/i praktikker
- hvad er deres udfordringer?

Ikke at høre – bede om at gentage

Socialt – ”det kan jeg fortælle bagefter” –
støj/fester, akustik/kantiner…

Jeg er ikke DUM, fordi jeg ikke hører

Behov for øjenkontakt, undertekster, 
mundaflæsning, tolk, høreteknik, turtagning i 
klassen….

Grundlæggende følelse af at være forkert – har 
aldrig mødt en anden ung med høretab



Målgruppen

De unge selv

Vejlederne

Lærerne/underviserne



Kernen i projektet
Viden
”Verdensmester i høretab”

• at erhverve sig viden, bevidsthed og accept omkring høretabet 
• få handlemuligheder 
• MESTRING

Rådgivning og vejledning 
til de unge selv og deres vejledere og lærere (målgruppe på tre ben)

Hands-on
Fx spørgeark til vejledere

De unge selv

Hotline 
Fx praktikker og mundbind



Mindset bag

Involvering & inddragelse af de 
unge

Lytte til de unge

Ung til ung

Empowerment, self-avocacy, self-

compassion, selc-efficacy

Ung til ung har 
en STOR 

betydning



Praksis



Konkret praksis

Den første aften Michelle kom

Sikker kommunikation – vi kendte ikke alle de unge selv

Skrivetolke, teleslynge

Non-verbale rystesammen-aktiviteter

Mestringskurset

Igen skrivetolke og teleslynge plus god akustik

Udenfor i rolig natur – god akustik udenfor – der er det bedst (men 
ikke støj)

Mindre grupper



Det første møde
Ungeaften i Silkeborg

Vi kendte ikke de unge

Hvordan hører de?

Opgaver der ikke kræver 
kommunikation…



Visualisere udfordringerne – og brug humor

Kan du læse en bog, hvis du 
sætter din hånd foran siderne? 

- Sådan er det at mundaflæse 
folk der har hånden for 
munden



Hvad var det så du ikke fik fat i?

Det ved jeg ikke… jeg hørte det jo ikke

Ordet IKKE

Gentagelsesstrategien



Erfaringsudveksling
Fortæl om en god 

oplevelse i din praktik..

Fortæl om noget der overraskede 
dig i undervisningen…

Fortæl om en situation hvor du 
følte dig særligt udfordret…

Fortæl om hvilken rolle du 
påtager dig i klassen/på 

praktikstedet…

Fortæl om en konkret episode på 
skolen – hvad gjorde du, hvad 

tænkte du, hvad lærte du…

Fortæl om dit sociale 
liv på skolen…

Hvad er en god 
skole/praktikdag for 

dig…Fortæl om dit energiniveau 
efter endt skole/praktikdag…

Fortæl om et fag der 
udfordrer dig…

Fortæl om den rolle du helst vil 
have i klassen/på praktikstedet

Fortæl om hvor åben du er omkring 
dit høretab/høreudfordring…



Blev nævnt som 
noget rigtig godt 
af de unge selv



Rødt / grønt kort

Rødt =  NEJ

Grønt = JA

Jeg kunne SE på de 
unge at de andres 
svar overraskede 

dem 



Grundlæggende forståelse og viden om høretab

Men ikke før de var 
”sultne” og bad om 

det…



Udtrætning - energiforvaltning Det snakkede 
de selv meget 

om…



Netværksdannelse
HVORFOR
Relationer
Sparring
Skabe noget nyt sammen

FORM
Personlig kontakt
SoMe – FB, Messenger, IG…

INDHOLD
Fag, skole, socialt liv
Praktik
Udfordringer
Positive oplevelser & succeser
Spørgsmål/svar
Skal vi mødes …

ALLE de unge 
nævner dette som 

det vigtigste!



Netværkets betydning

Socialt netværk

Samme alder og situation

Spejle sig i hinanden

SoMe – de unges ”egne” kanaler – vigtigt at ”nå” dem der hvor de er

Hurtig og nem kontakt – på deres præmisser 

Grundigt analysearbejde inden vi gik i gang med projektet – Messenger og IG

SoMe

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB95zyvoPnAhXPblAKHaOcA9EQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iconninja.com%2Flogo-social-fb-facebook-icon-13275&psig=AOvVaw3gMaWINhNZZNtSigH00mZ6&ust=1579105054720331


Hands-on til både de unge, vejledere og lærere



Film med vejleder

https://cbg-job.dk/da/blog/studievejleder-jeg-er-opmaerksom-
paa-abnorm-traethed

https://cbg-job.dk/da/blog/studievejleder-jeg-er-opmaerksom-paa-abnorm-traethed


De mindre høretab
Små hørenedsættelser

Ensidige

Vi har en tendens til at tro at det går dem godt og at de klarer sig

De går skjult igennem

Store udfordringer

De er ikke selv bevidst om deres eget høretab

De tænker ikke over det

Nok dem der har flyttet sig mest?

Bliver opmærksomme på at de mangler viden

At de ikke kan klare sig uden HA længere

Kravene på uddannelserne bliver skærpet, det faglige niveau stiger, tempoet skrues op

Vigtige fund



AN & APD
Har også store udfordringer

Vi har haft tre i disse to kategorier i projektet

De ER udfordret

OG de bliver rigtig glade for at være med

De giver virkelig udtryk for udbytte i projektet

Vigtige fund



Det vidste vi måske godt – men…

De UDTRÆTTES virkelig

Høretømmermænd, zoom-tique, 

høretrætte

Opdagelser

Virtuelle arrangementer

Panikhjælp



Opsamling af ”fund”

De unge skal selv kunne give udtryk for xx og er blevet klædt på til at kunne udtrykke det (mor skal ikke gøre det mere og det virker bedst at de selv gør 
det – de har været vant til at mor ordnede det – nu skal de selv – men mange ”benytter” lejligheden/vakumet til at gemme sig og være ”hørende” – og 
det koster i form af nederlag/misforståelser/dårlige karakter/droppen ud af uddannelsen)

Projektet har hurtigt kunne svare på spørgsmål fra de unge selv – messenger/ft osv.

De anvendte kanaler er de unges egne - IG og SoMe – vigtigt at kunne have disse muligheder fremadrettet

Projektet har på lovlig vis og nemt kunne samle unge med høretab på tværs… at dyrke netværket (det er ikke kun uddannelsestype eller geografisk 
nærhed der er vigtig – det vigtigste er faktisk KEMI mellem de unge (som har knyttet venskaber på tværs at byer, uddannelser, høretab m.v) - på trods af  
forskellige uddannelser og hørelse 

Projektet har gødet jorden og skabt mulighed for at de kan netværke og mødes.. dette bør videreføres og forankres – på landsdækkende plan 

Ung til ung via videoer og opslag på IG har trukket nye unge ind og fået dem til at komme. IG-profilen er vigtig her. Det betyder noget at få ansigt og 
stemme på andre unge – høre om deres udbytte/forventninger osv. se videoer af andre…

Alle har fortalt ærligt og åbent om xx  på videoerne – på trods af at de i starten/inden var tilbageholdende med at være med og melde sig til… det har 
været imponerende og tankevækkende at være vidne til og ikke mindst MEGET rørende.

Dem som kom med har ALLE været åbne og ærlige og har fået udbytte af deres deltagelse i projektet.



Udfordringer vi er stødt på
- sten på vejen

Medstuderende

Unge mænd med høretab



Webinarer for vejledere og lærere

Hurdlen var dels corona – men også at få vejledere og lærere til at 
deltage 

Virkeligheden er at de er pressede og har travlt

Vi troede at økonomi ville hjælpe – men nej

Sten på vejen
- det ville gerne have 

vidst…



Vanskelig visitation

Kunne ikke skaffe 25 deltagere

Stort udfarende og opsøgende arbejde at få fat i de 
unge

Kontaktede MANGE –
hørefolk/uddannelsessteder/foreninger/skoler

Den største sten på 
vejen



Der er behov for særlige hensyn 

Sætte tidligere ind

Kræver flere ressourcer

Optimeret samarbejde mellem sektorerne

Investere i PPR

Vores egen refleksion 
og konklusioner 

omkring projektet



Hvis projektet forlænges…

Undersøge visitationen

- hvad virker / virker ikke

Bud på hvordan man kan gøre fremadrettet…

Samarbejde med PPR, efterskolerne, hørekonsulenterne m.v.



Mestringsforløb for studerende med høretab

”Vores erfaring med mestring viser, at mennesker med 
høretab kan blive langt bedre til at tackle alt det, der er 
en del af en hverdag”

Vores erfaringer i projektet skal bruges i det videre arbejde:
Selv små høretab har en betydning

Andre undersøgelser på andre områder viser at der ER brug for 
mestringsforløb og at en tidlig indsats betaler sig

Studieforberedende forløb

Mestringsforløb

Vores egen 
refleksion og 
konklusioner 

omkring projektet



Interviews – samtaler – skema”

Første gang:
- ret åben om mit høretab
- ved ok meget om høreteknik

Ved afslutningen:
- er meget mere åben om høretabet
- ved slet ikke nok om høreteknik

Ej – jeg var jo slet ikke 
åben om mit høretab og 
jeg vidste jo faktisk slet 

ikke noget om noget 
som helst”



De unge havde ingen anelse…

Påstand!
Sprunget år over… 

Egen mestring og handling kommer hurtigere

Vi skabte en ”sult” efter viden og redskaber…

Mor er trådt i baggrunden – hurtigere end ellers

Hvorfor: Fordi vi arbejde på at de unge skulle SELV – med os som back-up

Når det ikke lykkes kan vores ”titel” bane vejen 

De har fået en hjælp/værktøjer/netværk, som…

- de ikke anede de havde brug for eller havde 

forestillet sig

Vi antager
Vi påstår



https://cbg-job.dk/da/aumi

Instagram:

”verdensmesterihøretab”


