
Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 
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UDFORDRINGER MED VIDEOER OG LYDFILER
I meget undervisning - og til eksamen - bliver der brugt videoer, powerpoints med  
indtaling og lydfiler. På trods af tekniske hjælpemidler kan det være svært for 
studerende med høretab at høre alt, hvad der bliver sagt. Det betyder, at man får et 
mindre udbytte end sine medstuderende - eller klarer opgaven dårligere, selv om man 
ikke ellers har faglige udfordringer. Her er nogle tips til, hvad man kan gøre. 

1. God lyd
Vælg/lav videoer og lydfiler med god lydkvalitet. Undgå videoer med musik/støj under tale.

2. Undertekster 
Vælg/lav videoer med undertekster. Videoer fra fx YouTube har tit mulighed for at slå under-
tekster til – vis evt. den studerende, hvordan man gør. Tekstning lavet af talegenkendelses-
programmer indeholder af og til betydelige fejl, og så det kan være svært at få tilstrækkeligt 
udbytte, når man har et høretab. Derfor kan der være behov for at få bevilget, at der bliver 
indtastet undertekster/transskribering. Dette kræver en SPS-bevilling.

3. Giv adgang
Send videoer/lydfiler – eller link – til den studerende med høretab. Gerne i god tid. Det giver 
mulighed for at se videoen/høre lydfilen før undervisningen eller gense/genhøre den efter. Det 
giver også den studerende mulighed for at få tekstet/transskriberet videoen/lydfilen – hvis den 
ikke allerede er det. Dette kræver som før nævnt en SPS-bevilling.

4. Få produceret undertekster/transskribering
Hvis der anvendes videoer/lydfiler i undervisningen, som ikke er tekstet/transskriberet – og den 
studerende med høretab har brug for det – kan man søge om en SPS-bevilling. Det vil typ-
isk være et tolkefirma, der får opgaven. I praksis betyder det, at den studerende med høretab 
sender filen/linket til tolkefirmaet og får den retur med undertekster eller transskriberet. Der 
vil dog være leveringstid. Derfor er det vigtigt, at du som underviser er i god tid, så du sikrer 
tilgængeligheden for den studerende med høretab. 

OBS! Til skriftlige eksamener er det vigtigt at bestille ‘Transskriberinger af audiovisuelt  
materiale til hørehandicappede’ senest 31/3, hvis man ved, at det kan indgå i eksamenssættet. 

5. Helt umuligt - for nogle
For nogle elever med høretab er udbyttet af videoer og lydfiler meget lille – selv med tekstning. 
Til eksamen kan man lade video/lydfil erstatte med oplæsning af person i rummet. I opgaver/
afleveringer og eksamener kan der være behov for helt at dispensere for videoer og lydfiler, ved 
enten at lade det udgå eller producere et alternativt eksamensspørgsmål.  


