
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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RÅD TIL KOMMUNIKATION UNDER EKSAMEN
Når der sidder en studerende med høretab på den anden side af eksamensbordet, 
er det relevant at vide, hvad man kan forvente i situationen, og hvordan man selv kan 
bidrage til at skabe et kommunikationsrum med et fagligt fokus.

I kommunikationen med den studerende
• Tal generelt tydeligt, undgå lange sætninger og vær tydelig omkring emneskift.
• Gentag, omformulér eller præcisér emnet, hvis den studerende har svært ved at høre.
• Peg, hvis der er en illustration eller I taler om noget, der står på tavlen.
• Skriv evt. enkelte ord ned, hvis den studerende, på trods af tydelig udtale, ikke kan høre.
• Ved gruppeeksamen: Gentag evt., hvad medstuderende siger. 

Eksempler på, hvordan høretabet kan komme til udtryk 
• Meget fokus på jeres ansigter, fordi vedkommende har brug for at mundaflæse.
• Brug for tid til at svare - tænker igennem, om spørgsmålet mon er hørt rigtigt.
• Svarer udenfor kontekst, fordi vedkommende har hørt forkert eller misset emneskift.
• Skifter program/justerer lyd eller skifter batteri på høreapparat/Cochlear Implant.
• Har tekniske udfordringer med mikrofonudstyret.
• Ved gruppeeksamen: Kommer med input, der allerede er sagt af medstuderende
• Især ved større høretab: Den studerende kan tage lang tid om at svare, fordi vedkommende 

først skal aflæse tolken, kan have svært ved at udtale ord korrekt - men kender godt  
betydningen, har svært ved at stave og formulere sig, har mindre ordforråd og almenviden 
end forventet. 
 

Vær særligt opmærksom på: 
Høremæssige udfordringer kan være svære at skelne fra faglige udfordringer. Hvis du er i tvivl, 
så stil flere afklarende spørgsmål til den studerende for at få afdækket den faglige viden.


