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Indledning
Begrundelse for valg af emnet
l mit arbejde som konsulent er jeg med til at anbefale brug af båndoptager i undeNisningen til
synshandicappede elever i specialskolerne.
For mig er det vigtigt at præcisere at båndoptageren ikke kun er til at høre musik på, men er et
pædagogisk redskab, til oplevelser, til indlæring, til træning af opmærksomheden, til
gengivelser af situationer m.m. for det blinde barn. Her er brugen af den auditive sans det
primære formål.
Langt de fleste synshandicappede elever på specialskoleroe har normal hørelse, derfor får de
samme mængde auditive informationer som andre, men de er måske ikke i stand til at
udnytte/forstå det hørte uden hjælp fra de voksne, som er omkring dem i deres hverdag.
Næst efter synet kommer hørelsen som en af de vigtigste sanser som grundlag for perception/
indlæring (Nørretranders, 93. Ackerman, 91). Derfor synes jeg, at det er overordentligt vigtig at
bruge det auditive medium i skolen såvel fagligt som i sociale situationer, for at styrke disse
·
elevers auditive oplevelser.
Vi skal ikke kun bruge tid på at træne det, eleven ikke kan i forhold til normalt udviklede elever.
Vi må tage udgangspunkt der, hvor de har mulighed for at udvikle og videreudvikle stærke
sider. Birgit Kirkebæk beskriver det således:
"Dannelse er her i modsætning til tilpasning forstået som lærerens respekt for elevens egen
færingsvej indenfor de givne rammer, og for lærerens forståelse af, at det er gennem en
styrkelse at elevens stærke sider de svage kan ophjælpes." (Kirkebæk, s. 29. 1994).
Derfor er det af meget stor betydning at lærere og pædagoger forstår hele den auditive
problematik, dens muligheder og begrænsninger, for derigennem at finde egnede
undeNisningsmaterialer som passer lige bestemt til det barn som de har i klassen.
Hørelsen er objektivt målt ens, hvad enten man er blind eller seende. Men den auditive
opmærksomhed er forskellig. Blinde er afhængige af hørelsen og derfor mere trænede i auditiv
opmærksomhed. Den seende lader tit ubevidst den visuelle sans arbejde sammen med den
auditive.
Jeg vil komme med nogle eksempler for at belyse problematikken.

Oplevelser på et visuelt grundlag
En lærer og en blind elev kommer gående hen ad Kystvejen. Læreren siger til eleven:
"Kan du høre færgen?", samtidig med at han kigger ud mod den. l det samme er der en
græsslåmaskine, der starter i en af haverne. Eleven nikker og ser lige ud.
Hvilken lyd kobler eleven til ordet? Færgen, græsslåmaskinen (eller andre lyde der evt. er i
situationen, uden at den voksne har registreret dem).

Oplevelse på auditiv grundlag
En gammel elev (ca. 60 år) kommer på besøg på Refsnæsskolen, kostskole for blinde og
svagsynede, og vil gerne gense bygningen "Øst", hvor sovesalene var. Han beder om at
komme hen til'trappeskakten, hvor han stiller sig ude midt i rummet, lytter- hopper -lytter- det
gentager sig flere gange. Han genopleve barndommens lyde.
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Opgavens opbygning og afgrænsning
Denne opgave vil omhandle undervisning af blinde multihandicappede elever på
specialskolerne.
Med blinde elever menes elever der er blindfødte og højst har lyssans .
Multihandicappede betyder i denne sammenhæng, at den enkelte oftest ikke har et talesprog,
men kommunikerer med kroppen, mimik, tegn m.m. Fysisk er de fleste kørestolsbrugere eller
er dårligt gående på grund af spasticitet eller andet. De er alle intelligensretarderede i sværere
eller lettere grad.
Begrebet auditiv benytter jeg om alt der har med hørelsen at gøre. l denne forbindelse er det
sanseindtryk der er modtaget via øret, gennem høresansen.
l skoleåret 1999/2000 er der 205 elever som er blinde og multihandicappede på
specialskolerne. Vi har derfor at gøre med en lille handicapgruppe (bilag 1).
Måske er der en vis usikkerhed med hensyn til tallene, fordi interessen for denne gruppe elever
er lille, og handicapgraden er stor. Synshandicappet er ofte ikke blevet registreret som et
handicap og derfor er de heller ikke registreret på Statens Øjenklinik.
l opgaven vil jeg ikke komme nærmere Ind på barnets sproglige udvikling, alternativ
kommunikation eller den psykiske og fysiske udvikling generelt, selvom alle er vigtige elementer
i barnets udvikling.
Dilemmaet er, at vi som seende og blinde er i hver vores primære sanseverden. De seende
lever primært i en visuel verden og de blinde primært i en auditiv verden med hver deres
oplevelser. (Ackerman, 91).
Derfor er det de seende voksne, der skal prøve at forstå den blindfødte elev. Dette kan blandt
andet ske ved at blive mere bevidste om hvilke informationer de blinde får fra den auditive
sansekanal og acceptere og forstå den blinde elevs auditive evner.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere, med vores visuelt dominerede baggrund,
tilgodese blinde multihandicappede elevers behov for undervisning på et
auditivt grundlag
Ovenstående problemstilling vil blive belyst gennem en teoretisk og en praktisk del.

Blindepædagogiske principper
l undervisning af blinde tilgodeses informationerne fra de andre sanser gennem fem principper
(EIIerhammer, 80) med sproget som redskab. Det er principperne om individualisering,
konkretisering, helhedsopfattelser, virkelighedstilknytning og aktivering. Det er for så vidt
almindelige principper for al undervisning, men er helt fundamental for al blindeundervisning.
Individuel: Blinde multihandicappede børn er naturligvis lige så forskellige som andre børn.
Konkretisering: Blinde børn erkender ikke ting før de har haft dem i hænderne, dvs. direkte
sansning, hvor objektet berøres og manipuleres med.
Helhedsopfattelser: Her skal barnet bruge alle sine sanser og integrere dem, hvorpå det blinde
barn oplever genstande, steder og situationer. Det er også en kombination af tid - masser af tid
- og erfaringer hentet fra sanserne.
Virkelighedstilknytning: Får det blinde barn gennem konkrete oplevelser kædet sammen med
erfaringer fra hverdagen.
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Aktivering: Hænger sammen med de øvrige 4 principper, at det er barnet der selv skal være
aktiv i alle faser for at forstå sammenhænge.

Sanserne
Indledning
Fra fødslen er vi udstyret med medfødte "kategorier'', hvori vi fra starten af livet kan organisere
vores sanseindtryk, siger Immanuel Kant allerede i slutninger af 1700 tallet. (Gade, 97). l
Danmark har Birgit Kirkebæk arbejdet videre med disse tanker, via det nye
spædbarnsparadlgme. (Kirkebæk, 98). Samspillet mellem det nyfødte barn og den voksne er
ikke kun instinktivt eller symbiotisk. Der er helt fra starten kommunikativ udveksling, som har
sin baggrund i medfødte dispositioner.
Alle sansepåvirkninger bliver sendt videre til hjernen, hvor de organiseres, integreres,
behandles og tolkes. Denne proces kaldes perception.
Blindfødte børn får et meget markant tab af sanseinput (oplysninger fra omverdenen) p.g.a.
deres manglende syn. Hen ved 70 % af hjernens samlede kapacitet er forbeholdt synsindtryk
samt bearbejdning af disse (Ackerman s.258).
Som en konsekvens af teknologiens fremmarch sammenlignes den menneskelige hjerne ofte
med en computer. l sådanne modeller anvendes et begreb "bit". Det er den mindste
informationsbærende enhed, svarende til et O eller 1, et ja eller nej, et enten/ eller.
Det er kun ganske få bits, der når frem til vor bevidstheds erkendelse, (figur 1). Højest af
størrelsesordenen 40 bits/sek. for synssansen, 30 bits/sek. for høresansen, 5 bits/sek. fra
huden, 1 bits/sek. smagen og 1 bits/sek. fra lugtesansen. (Nørretranders, 1993, s.177 ) . Dette
tal er udtryk for, hvor mange informationer det er muligt at bearbejde bevidst. Der er derfor
svimlende mængder af information, der ikke benyttes bevidst.
Tallene viser, at den auditive sans, næst efter synet, er den sans, der har størst kapacitet til
bevidst bearbejdning.

Figur 1
Sans

Sanseindtag

Synssansen
10.000.000 bits/sek.
Høresansen
100.000 bits/sek.
1.000.000 bits/sek.
Fra huden
Smagssansen
1.000 bits/sek.
1oo.ooo bits/sek.
Lugtesansen

Bevidst
40
30

5
1
1

Den blinde elev må støttes i at bruge og lære af de informationer, han modtager gennem de
intakte sanser, for at bedre mulighederne for at komme i kontakt med og forstå omverdenen.
Følgende afsnit bygger på Ackermans opfattelse af sanserne, hvis andet ikke er nævnt.

Synssansen
Synssansen (visuel sans) er en fjernsans der er aktiv, uden at vi behøver at gøre andet end
holde øjnene åbne. Dette betyder at vi kan lukke af for synet ved at lukke øjnene. Synssansen
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giver os utrolige mængder af detaljerede informationer, idet den giver mulighed for at skelne
former, detaljer, farver, billeder osv. Det er denne information blinde børn ikke får.
Synet er også den sans, der bliver brugt til at nuancere sproget, f.eks. "Langt ude i horisonten
gik solen ned og stjernehimmelen blev oplyst". Det er lettere at huske situationer konkrete
oplevelser og personer, hvis man har et sprog som alle forstår. Citat: "Det, der unddrage sig
vort sproglige greb, er svært at holde fast og næsten umuligt at huske" (Ackeman s.319, 91 )

Følesansen
Følesans (taktile) har med hudens berøring at gøre. Den findes overalt på kroppen, der nogle
steder er mere sensitiv end andre. Følesansen kan udløse forskellige fornemmelser: varme,
kulde, smerte og tryk i forskellige grader. Blinde børn gør stor brug af følesansen, der bruges til
at undersøge en genstand, en overflades struktur, former osv. Følesansen kan tilpasse sig
stimuli, ellers ville vi f.eks. blive vanvittige af at mærke en let sweater mod huden.
Følesansen er en nærsans derfor skal det blinde barn have genstandene tæt på.

Lugtesansen
Lugtesansen (olfaktorisk) er i aktivitet hele tiden, uden at vi behøver at være aktive, og vi kan
ikke lukke af for den. Lugt kan skabe masser af erindringer, f.eks minder lugten af kanel en om
jul, risengrød, gaver m.m.
Lugtesansen er en nærsans, og en sans, hvis indtryk er svære at gemme. Vi gemmer dem via
hukommelsen i kroppen, men vi kan ikke optage dem på båndoptager og afspille dem for andre.
Mange blinde genkender deres personlige ejendele f.eks. tøj via lugten.

Smagssansen
Smagssansen er en nærsans og en sans der sjældent står alene. Den er specielt knyttet
sammen med lugtesansen. Løg smager f.eks. ikke af noget, hvis man ikke først har oplevet
lugten af løg. Smagen bliver påvirket at synet. Hvis maden ser lækker ud, tror vi den smager
godt og omvendt.
Selve smagssansen sidder på tungen, hvor man kan registrere sødt, bittert, surt og salt.

Høresansen
Hørelsen (auditiv) er en sans af stor betydning for vores tilværelse - den hjælper os til at fortolke
og kommunikere. Der er altid lyde i vores omverden. Lyde kan skabe erindringer, socialt
fællesskab, stemninger, glæde/sorg, tryghed osv.
Blinde børn er meget optaget af denne sans og har ofte svært ved at sortere det hørte. De skal
lære lydens betydning før de kan lukke af for de lyde, de ikke har brug for. (Nielsen 90).
En vågen persons hørelse er aktiv, selv om personen er passiv. Hørelsen er en fjemsans.
Hørelsen bliver også brugt som orienterings- og advarselssans.

Sammenfatning
Vores sanser skal plejes og stimuleres. Hvis der ikke sker forandringer eller fornyelser døser de
hen og registrerer intet eller næsten intet, men de kan altid vækkes af pædagogisk vej via.
kommunikation og samspil med omverden. (Ackerman, 91).
1 de fleste situationer er det vigtigt, jvf. delt opmærksomhed (Gade, 97. s. 205) atvi bruger så
mange sanser som muligt, da de alle har en afgørende betydning for indlæring. Eleven får også
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et større begrebskendskab ved brug af flere sanser. F .eks. kan en bil kan lyde forskelligt
afhængigt af hvilket mærke det er (Folkevogn, Mercedes), om der lugter af benzin, olie,
sprinkler væske, om den føles glat, kold, eller smager af jern m.m.
Hvis de andre sanser aldrig inddrages, kan resultatet blive at lyden fra omverden, kun bliver
interessant for lydens varighed og kvalitet, (lydmani). og ikke for genstanden eller hændelsen,
hvorfra lyden udsprang Dog er det nok en af de ting vi er nødt til at acceptere, da jeg tror en af
de måder blinde elever leger sammen på, er ved hjælp af lydlege for lyden skyld. Mange blinde
er interesseret i vaskemaskinens lyde og kan kende forskel på finvask og kogevask, men er
ikke interesseret i, hvorfor tøjet skal i maskinen eller hvad der ellers sker (Nielsen, 90).
Perception kan foregå uden kommunikation med en voksen, men en voksens tilstedeværelse er
en forudsætning for styret og fremadskridende udvikling/indlæring.
Det enkelte barns oplevelser gør det unikt, og der er vigtigt at behandle barnet med dette for
øje.
Jeg vil ikke komme ind på ørets anatomi, da vi går ud fra at hørelsen er normal ved disse børn,
jeg vil i stedet komme ind på, hvad lyd er og hvad auditiv perception er.

Lyd
Indleding
Lyd er en vigtig del af vores hverdag, særlig for blinde .l en artikel udtaler en mand (efter han
har mistet synet) sig således" Ens egen verden bliver mere og mere en lydverden, hvor radioen
spiller en stor rolle. Man opdager, hvor seriøs den er i sammenligning med det fjantede
fjernsyn." (Politiken, 91).
Jeg mener, at lyd på linie med form, overfladestruktur, farver, lugt m.m er med til at markere
kendetegn ved genstande, dyr, personer og begivenheder. Elefanthistorien (bilag 2) handler om
6 blinde, der skulle lære en elefant at kende. De fik hver en taktil- og lugteoplevelse.
Helhedsindtrykket er svært når det drejer sig om en så stor genstand, og det er svært at sætte
små brudstykker sammen til en helhed. Jeg manglede i historien at man også havde brugt den
auditive sans bevidst. Hvis hver person havde fået et lydbillede (gang, løb, brølen, osv.) af
elefanten, sammen med formen og lugten, så havde de fået et mere nuanceret billede af
elefanten.
Lyd kan kort defineres som en energi, der udsendes og spredes som trykbølger gennem luften.
Lyden er især karakteriseret ved tre egenskaber: styrke, frekvens og hastighed (Biasch,97). Det
er disse fysiske egenskaber vi opfatter med øret og bearbejder i hjernen.

Lydstyrke
Lystryksniveau måles i decibel, db. Dette er en relativ måleenhed, som måler forskelle i
lydstyrke ud fra det svagest hørbare. Det brugbare hørbare område dækker området O til120
db. Hver gang styrken øges med 1 O db, opfattes lyden som værende dobbelt så kraftig.
Hvor kraftig forskellige lyde opfattes af det enkelte individ, er selvfølgelig subjektivt, da ørets
følsomhed ikke er den samme hos forskellige mennesker.
Normal samtale måles til 60 db, bytrafik 80 db, kraftig råben - kædesav- luftbor til 1oo db. Den
kraftigste lyd det menneskelige øre kan høre, inden smertegrænsen nås, er ca. 140 db.

5

Frekvens
Frekvens (tonehøjde) måles i Hertz, Hz/sek. Er der mange svingninger pr. sekund, siges lyden
at have en høj frekvens, det vil give en høj eller lys tone. Det menneskelige øre kan opfatte fra
20 Hz (en meget dyb tone) op til ca. 20.000 Hz.(en meget høj tone).
Børn og unge kan opfatte det optimale, men opfattelsesevnen falder med alderen, f.eks. regner
man med at man som 30 årig hører op til 15.000hz og som 50 årig op til 1 0.000 Hz. Dette
betyder, at man som lærer ikke kan høre det samme frekvensområde som eleven.
Når man arbejder med blinde børn, er det vigtigt at være opmærksom på, at lydoplevelsen kan
være forskellig.

Hastighed
Hastigheden, hvormed lyden udbreder sig, er ca. 340m/sek. i luften. Udbredelse af lyden sker
forholdsvis langsomt i luften, hurtigere i væske og hurtigst i faste materialer.

Opfattelsen af lyd
Da lydbølger er svingninger, vil en tidsforskel også medføre en faseforskydning mellem første
modtagne signal i det nærmeste øre, og idet fjerneste øre. Dette vil ændre sig, hvis
vedkommende drejer hovedet og lytter til samme lyd.
Lydbølgerne breder sig som ringe i vandet, hvis der ikke er forhindringer. Der er dog oftest
forhindringer såsom objekter i rummet. Det kan være husmure, vejskilte, parkerede biler osv.
Lyden kan have forskellige udformninger når den kastes tilbage, afhængig af om den
absorberes af en flade, (gardiner), kastes direkte tilbage som ekko eller passerer igennem
objekter (en bas).
Det er de nævnte fysiske egenskaber ved lyd, som gør det muligt at kunne bedømme
forskellige objekters afstand og lokalisering, ved råb, klappe, hoppe eller trampe. Således kan
den blinde elev f.eks finde den rigtige skolebygning, stolerækken, stien efter bygningen eller
den åbne dør.

Lydmiljø
En af de ting vi som lærere kan være opmærksomme på og gøre noget ved, er klassev~relsets
"lydmiljø". Nogle rum er stille og behagelige at opholde sig i. Der er tre faktorer som spiller ind:
efterklang- støj -lydisolering.(Tema, nr.4):
Efterklang
Efterklang betyder hvor længe lyden hænger i rummet. Lyden måles i både høje og lave
frekvenser. Klasserum 0,5- 0,8 sek., musikrum 1,4- 2,0 sek.
Støj
Udefra kommende støj, f.eks biler og maskiner eller indefra kommende, f.eks musik eller
personlyde osv.
Lydisolering
Luftbåret lyd, ventilator eller lyd der forplanter sig i bygninger, skridt, døre der smækker.

Sammenfatning
Lyd er meget informativ , den kan fortælle os om størrelse, form, retning og vi kan genkende
tingene ved deres lyd. Lyd er en objekt som vi ikke kan tag og føle på, men vi kan mærke den,
og det er det de blinde elever udnytter.
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Sammenligner vi, som seende vores opfattelse af at se et billede, med at høre et lydbillede af
en situation, er der store fordele ved at se på et billede. Vi kan se væk og når vi ser tilbage, er
billedet der stadig uden ændringer. Vi kan pege på detaljer og studere det, lige så længe vi har
lyst. Sådan er det ikke med lyd, idet lyden er væk i samme sekund vi har hørt den.

Auditiv perception
Indledning
Perception er en aktiv psykisk proces, der er fremkaldt af sansestimuli. l perceptionsprocessen
er det afgørende, at eleven er i samspil med omverdenen for at kunne analyser og tolke
informationerne og til sidst reagere på dem.
Vi perciperer ikke i sansebestemte forløb (Nielsen, Kurt 1983). Umiddelbart efter at
perceptionsprocessen er igangsat, vil der, uanset hvilken sansepåvirkning der er startet med,
blive knyttet en mængde påvirkninger fra andre sanseområder. Ligeledes vil individet gøre brug
af informationer, der stammer fra tidlige gjorde erfaringer og oplevelser: det perceptionelle
beredskab. Perceptionen er også afhængig af emotionelle tilstande, dvs. Er det en rar situation
eller føler eleven sig presset. Jo mere individet råder over viden, indsigt og erfaringer·- jo større
det 'perceptuelle beredskab er jo bedre vil en given sanseinformation kunne udnyttes.
Hvis beredskabet er stort kræver det færre sansestimuli for at starte en perception og omvendt.
Se figur 2.

Figur 2

Sanseinformation

Perceptuelt beredskab

Det er derfor vigtigt at opfatte sansning, i dette tilfælde auditiv sansning, som en aktiv kognitiv
proces, der inddrager mange mentale funktioner og som er med til at udvikle elevens
erfaringsverden og dermed det perceptuelle beredskab.
Udviklingsfaser i auditiv perception:
Der er forskellige faktorer, som er af betydning for, om en person er auditivt velfungerende.
Det er nødvendigt med en god kort- og langtidshukommelse. Den auditive evne må tillade
lagring af visse stimuli, mens den løbende bearbejder andre, fordi auditive stimuli modsat
visuelle stimuli ikke umiddelbart gentages.
·
Desværre er der ikke lavet meget forskning og udviklingsarbejde inden for auditive
undervisningsmaterialer. Hans J. Bollingmo har lavet en undersøgelse, hvor der deltog 6 blinde
og 12 svagsynede børn, fra 6 til1 O år. Rapporten hed "Hvilken betydning lydillustrationer knyttet
til auditivt præsenterede tekster har for synshæmmede børns forståelse og læring af teksten".
Konklusionen blev, at lydillustrationen knyttet til en auditiv præsenteret tekst på bånd, gav en
bedre forståel~e og læring af teksten end den uden lyd illustrationer. Samtidig med at det gav en
bedre forståelse af det læste, fik eleverne også en bedre association, når teksten var ledsaget
af lydillustrationer. (Bollingmo 94)
Som udgangspunkt for at vurdere den auditive funktion, har jeg valgt Gleasons beskrivelse af
den auditive perception i 6 faser. Faserne har en meget flydende overgang. Nogle gange er
eleverne i diskriminationsfasen, andre gange i forståelsesfasen Jeg vil her gennemgå dem kort.
(Gieason, 1984 ):
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1. vågenhed over for lyd. 2. opmærksomhed. 3. lokalisering. 4. diskriminations/ skelneevne. S.
genkendelse og 6. forståelse.

Vågenhed overfor lyd
Vågenhedsniveauet er refleksbetinget, dvs. det er til stede fra fødslen. Reaktionen på lyd på
dette niveau bliver gradvis hæmmet, efterhånden som barnet lærer at udelukke og ignorere
uvæsentlig og ikke betydningsfuld støj. Træning og læring kan ikke finde sted på dette niveau.

Opmærksomhed
På opmærksomhedsniveauet er barnet opmærksomt på og årvågen over for lyde. Det er ikke
sikkert barnet ved hvor lyden kommer fra eller hvad lyden skyldes. Denne opmærksomhed
overfor lyd viser barnet gennem en reaktion i form af pludren eller motorisk aktivitet.

Lokalisering
Lokalisering er evnen til at lokalisere lyd og en given afstand til lydkilden. En færdighed som
udvikles som en blanding af modning og konkrete erfaringer hele livet igennem.
Lokaliseringsfærdigheden udvikles efter følgende skema:
Først er det nemmest at lokalisere i ørehøjde, dernæst under ørehøjde og til sidst over
ørehøjde. Dette kan have betydning i undervisningen af de multihandicappede elever som ofte
sidder i kørestol og derved har ørene placeret lavere end den stående lærers stemme (lyd).
Hvis den blinde elev modtager lyden direkte foran eller bagved, vil signalerne til begge ører
være meget lig, og det kan være svært for den blinde elev at opfatte om lydkilden er foran eller
bagved. Eleven kan kompensere for dette ved at dreje hovedet.
Gennem observation af blinde børn, har man set, at blinde børn er senere til at lokalisere end
sende. (Biasch, 97).

Diskrimination/skelneevne
På diskriminationsniveauet begynder barnet dels at diskriminere (skelne en lyd blandt andre
lyde) at integrere, analysere og kategorisere lyde. Forskelligheden i frekvens, intensitet, rytme
og varighed kan nu diskrimineres, ligesom relevante lyde kan trækkes ud af den lydlige helhed,
hvori de optræder. Barnet er nu i stand til at henføre en lyd til dens lydgiver, dvs. danner figur
på baggrund, parre to ting der passer sammen.
Barnet kan finde bilens lyd i et bybillede, høre forskel på forskellige biltyper (lastbiler, busser)
og høre om bilen kører, står stille, starter osv.
Inden for dette emne har vi et fænomen af nogle kaldet "cocktail-party" evnen. En evne, der gør
os i stand til at udskille netop de lyde, vi gerne vil høre selv i en larmende sammenhæng. Det
gør os i stand at høre det læreren siger, selv om støjniveauet er meget højt, føre en samtale
under en fest o.lign.
Vi har fået lavet et filter, der kan sortere uønsket lyd fra.

Genkendelse
På genkendelsesniveauet kan barnet genkende og fastholde meningen af lyd og kombinationer
af lyde. Auditiv genkendelse rummer elementer af auditiv hukommelse, kognition og
lokalisering. Jeg kender billyden. Volvoen startede som nr. 2 ud af 3. De andre to biler der
starter, kender jeg ikke.
Opmærksomhed- og diskriminationsevne er en forudsætning for genkendelsesniveauet
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Forståelse
Forståelsesniveauet er den auditive funktionsevnes mest udviklede trin. Barnet genkender lyd
og bruger den til at lære mere om omverdenen ved at sammenfatte det genkendte i nye
sammenhænge.
Jeg kender bussen, den kører forbi, der hvor jeg bor, den kommer nede fra og kører op over
bakken og så til højre, jeg ved ikke, hvor den så kører hen ?

Sammenfatning
Forskningen viser, at det lille barn allerede i graviditeten bruger sin hørelse og kan genkende
lyde, f.eks. mors stemme. Lige fra fødslen kan det arbejde bevidst med det auditive
(Kirkebæk,98. Ackerman,91). Vågenhed overfor lyd, mener jeg er til stede fra fødslen og er her
uenig med Gleason (Gieason, 84).
Det er gennem øret man opretholder kontakten med omverden og andre mennesker. For at der
kan ske en bevidst brug af den auditive sans til indlæring/udvikling, er det vigtigt at der foregår
et samvær/kommunikation mellem elev og de voksne.
Mange observationer har vist os, at blinde elever ofte bliver motorisk passive når der
forekommer lyde i deres omverden. (Nielsen, 90)
Motorisk passivitet kan muligvis skyldes at der er problemer med delt opmærksomhed.
Forskellige forskere siger, at vi lettere kan udføre to velindøvede og forskellige opgaver end to
komplekse og uvante opgaver, som ligner hinanden (Gade, 97) Jeg vil ikke beskrive mere her,
men det er en spændende vinkel at inddrage i undervisningen af de multihandicappede elever.
Blandt andet gennem den auditive perception har den blinde mulighed for at danner sig tanker,
forestillingsbilleder, begreber, associationer og øvrige mentale aktiviteter.
Det auditive bruges også i vid udstrækning i skolerne f.eks. i sproglig indlæring, rim og remser,
sang, mobility. l mobility arbejder man bevidst med lyd. (Biasch, 97).
Det er vigtigt at eleven kan skabe en triagulering (venstre øre- højre øre- lydkilden), dvs.
skabe et lydligt billede (lokalisering) af en bil, der kommer kørende. Forståelse/tolkning af det
hørte er ligeledes vigtigt især for blinde. Det kan være f.eks. farligt at gå ud på gaden, når lyden
er der. Selv om en person kan lokalisere en lyd, har personen ikke et visuelt overblik over
lydkilden. Her skal omgivelserne (læreren) hjælpe eleven med tolkning, at få sat begreb på
lydene. F.eks. lyder biler forskelligt, afhængigt af om de kommer kørende i snevejr eller tørvejr.

Auditive materialer i skolen
Indledning
Som tidligere nævnt er lyd flygtig. Så snart den er døet ud, eksisterer den ikke mere, og det er
meget svært at gengive noget af den igen. Her kommer båndoptageren ind , idet det bliver
muligt at gemme lyden og dermed gentage lyden eller lydbilledet (oplevelsen) lige så mange
gange man har lyst til eller brug for.
Lyd kan være en enkelt lyd f.eks. en bil der starter. Det kan også være det vi kalder et
lydbillede, f.eks. lydbillede af en by- biler starter- kører- stopper for rødt - kører- biler der
bruger hornet - cykler- cykler der bruger klokken -folk der snakker- folk der går- en hund gøret barn ler- osv. Alt sker i løbet af 3 minutter.
Auditive undervisningsmaterialer kan man ikke bestille ret mange steder.
Retsnæsskolen har ca. 60 undervisningsbånd (Båndkatalog, 99), som er specielt fremstillet på
et auditiv grundlag med lydillustrationer. På amtscentralen for undervisningsmaterialer, kan man
finde forskellige materialer hvor der også indgår lydbånd f.eks sproglig opmærksomhed med rim
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og remser (Rønnow,99 ), man skal dog være opmærksom på, at de er lavet til seende. Ellers
skal/kan man selv fremstille dem.
l Retsnæsskolens kursusplan, der udkommer en gang om året, er "brug af båndoptageren" en
vigtig del af den information elever, forældre, lærere og pædagoger får. Ud af det samlede
kursustilbud på 69 har 45 af kursisterne " brug af båndoptager'' på programmet, som et
selvstændigt emne (Kursusplan, 99,00 ).
De specielle lyde til undervisningsbrug kan bestilles på Retsnæsskolen eller man kan selv lave
dem.
Jeg har kontaktet flere forskellige skoler/kompentencecentre i Norden, men ikke fundet steder,
hvor man har lavet en produktion eller forskning inden for dette felt. Fælles for dem var, at de
havde indlæsning af skøn- og faglitteratur til almindelige skoler, uddannelser og ældre personer.

Egne producerede materialer
Når den daglige undervisning skal tilrettelægges, skal vi tænke på hvor eleven er i den auditive
udvikling Man skal være vågen over for at lyden, skal kunne genkendes, lokaliseres, skelnes
fra andre lyde og forstås. Dette er en forudsætning for at kunne arbejde auditivt med tekster, lyd
og lydbilleder.
Læreren skal kunne betjene en båndoptager så kvaliteten bliver acceptabel.

Generelle forhold omkring båndoptager og udstyr
For at få størst udbytte af de auditive muligheder i undervisningen, er det nødvendigt at bruge
båndoptageren og blive fortrolig med mediet.
For at få det fulde udbytte af arbejdet med lyd, er flere båndoptagere, mikrofoner og ledninger
nødvendige, således at man kan redigere, mikse, og arbejde med lyd bevictst og varieret, f.eks.
sætte noget nyt ind på båndet.

Krav til båndoptageren
Den skal være:
•
•
•
•
•
•

af god kvalitet
i stereo, så man i lydbilleder kan opfange/høre en bevægelser og dermed gøre lokalisering
mulig.
transportabel og ikke fylde for meget, så det er let at tage den med overalt.
med tilslutningsmulighed for løs stereomikrofon
med hovedtelefon, så det kan bruges uden at forstyrre andre.
med spoling med medhør,( cueing). Uden denne funktion vil det tage langt tid at finde de
ønskede afsnit på båndet.

Bånd
For at få en god optagelse og gengivelseskvalitet, skal man helst bruge de gode crombånd.
Hvis man vil sikre sig, at optagelserne ikke bliver slettet, knækker man tapperne af, som findes
på bagkanten af båndet. Hvis man skal optage igen på båndet, klæber man hullerne over med
tape.
Husk altid at give eleverne en kopi af originalbåndet, da en kopi af en kopi forringer kvaliteten
væsentligt.
Det, der er optaget kan aldrig laves igen.
Endeløse bånd (båndsløjfe) kan man få i forskellig længderfra nogle sekunder til flere minutter.
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Husk også at skrive "indholdet, dato og år'' på båndet.
Det er en god ting hvis man får lavet et system i de optagede bånd, f.eks at hver elev har sin
egen båndkasse. Det bliver herved lettere at finde et bestemt bånd igen f.eks. fisketuren fra juni
måned.

Individuelle behov til afspilning
Man kan bruge et stereoanlæg, som afspiller. Højttalerne skal helst være i ørehøjde eller stilles
på bordet, så eleven ud fra sin udvikling, får lyden fra den bedste position. Mange elever har
svært ved at udelukke/sortere omverdenens lyde (auditiv perceptionsudvikling), derfor er det
godt, at lære eleverne at bruge hovedtelefon. De bedste er dem, der omslutter ørerne, fordi de
bedst lukker omverdenens lyde ude. Hvis eleverne ikke vil eller ikke kan bruge dem, kan man
indbygge hovedtelefon i nakkestøtten på kørestolen, i en gammel hårtørrerhjelm osv. Det er kun
fantasien, der sætter grænser. Hvis lærerens tekniske evne ikke slår til, kan tingene evt. blive
lavet på Refsnæsskolen.
Til de motoriske svage elever kan 0-1 kontakt bruges til start og slut funktionen. Hvis elever har
svært ved at orientere sig på en afspilningsbåndoptager, kan man hjælpe eleven ved at bygge
båndoptageren ind i en kasse, så kun de knapper, eleven skal trykke på, er synlige.

Metodik og pædagogik
Indledning
Nu vil jeg angive nogle auditive muligheder som kan bruges i klassen Jeg har brugt samme
inddeling som Gleason (idet jeg har udeladt det første trin, vågenhed), opmærksomhed, ·
lokalisering, diskriminations/skelneevne, genkendelse/forståelse.
l alle aktiviteter er det vigtigt, at man som lærer kender eleverne sprog eller reaktion f.eks. på ja
, nej, det er kedeligt, det er sjovt og kender elevens lytteadfærd Hvis man er i tvivl, er det en god
ide at videooptage eleverne og diskutere det med kollegaer
Det er elevens individuelle udviklingstrin, der bestemmer <;len pædagogiske indfaldsvinkel.
Valgmulighederne er store. Det er måden, hvorpå man præsenterer det for eleven, der er vigtig.

Opmærksomhed
Når man skal træne opmærksomheden kræver det at støjniveauet er minimalt, så man er i
stand til at høre en "lyd". Denne type opgaver er en god øvelse i at koncentrere sig, Den enkelte
elev vænner sig til at lytte og være opmærksom på sine omgivelser. Derved skærpes den
auditive hukommelse.
Det er en god ide bruge de lyde, som man på forhånd ved eleverne er interesseret i f.eks. biler,
dyr, osv.

1.
Optag en hverdagssituation. Snak om hvilke lyde, der plejer at være i en almindelig hverdag,
hvilke lyde er menneskeskabte? hvilke er inde i rummet? hvilke er udenfor på gangen?
naboklassen ? osv.
Snak om hvilken forkert lyd l vil sætte ind, lad f.eks. eleven bestemme, senere kan det komme
som en overraskelse, hvilken lyd det bliver. Opgaven går ud på, at eleven skal reagere, når den
forkerte lyd kommer.

2.
Optag eller bestil en lyd, der ikke plejer at være i klassen, f.eks. fugle- eller dyrestemme r.
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Brug et endeløst bånd. Placer båndoptageren, gerne inden eleverne kommer ind i
klassen, eller sæt høj musik på imens båndoptageren sættes, så eleverne ikke hører, hvor
man gå hen og sætter båndoptageren. Sæt den flere forskellige stede, i forskellige
højder, og brug forskellig lydstyrke, for at se, hvor eleven reagerer bedst.
lagttag nu elevernes reaktioner

Lokalisering
Ved lokalisering skal eleven kunne finde og udpege lyden. Hvis elven har problemer med at
bevæge sig, kan den voksne køre eleven rundt, dirigeret af eleven.
Her er det også vigtigt at man bruger en lyd, der er meget forskellig fra hverdagslyde, f.eks. et
minutur.
Med tiden kan man finde lyde, der harmonerer mere og mere med hverdagen, for at gøre det
sværere. F.eks. til musik sætte et musikinstrument ind som de ikke har brugt. Lyden kan også
dæmpes mere og mere for at øge sværhedsgraden.

Ved diskriminering/skelneevne
Nu skal eleven kunne kende og skelne Jyderne fra hinanden, uden at forstå den. Afspil et
lydbånd for eleven f.eks. med en lydbilledstil eller en musiktime. Aftal med eleven hvilken lyd
vedkommende skal finde, f.eks. hver gang trommen høres. Aftal også på hvilken måde eleven
skal markere, f.eks. ved tale, lade en klods falde, trykke på en kontakt eller lign.
sværhedsgraden kan varieres ved lydstyrken, antallet af lyde og mængden af nye lyde .. . .

Genkendelse og forståelse
Nu er eleverne kommet så langt, at de sansernæssigt forstår og genkender mange ting. F.eks.
at lyden af en der dækker bord betyder mad. Erfaringer danner grundlag for nye erfaringer, og i
takt med at eleverne bliver præsenteret for nye sanseindtryk, sker der en udvikling af
perceptionen og de kognitive processer, overbegreber, underbegreber m.m.
Lydbillederne (bestilte eller nogen fra hverdagen) kan bruges som udgangspunkt for
diskussioner. Redigering er vigtig her. Der kan tages lyde væk eller sættes nye ind.

1.
Afspil en serie lyde og bed eleven finde dem der er ens, anderledes eller er indenfor
samme kategori f. eks. Kat- hund - ur- hane.
Snak om overbegreber og underbegreber (se bilag 3. og Jørgensen,99 ).

2.
Klassen har et emne: Hvad sker der i et supermarked.
Klassen tager på tur til et supermarked og optager turen på bånd eller bruger båndet
"supermarked" (hør vedlagte CD).
Klassen hører båndet, snakker om de ting, der sker på båndet.
Er der lyde der starter med s-e-f osv.
Hvilke overbegreber kan vi danne ud fra lydbilledet?

Andre anvendelser af lyd
Lærerne: Lav et bånd med alle lærernes stemmer på, sorter dem i herrer/damer- unge/ældre.
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Eleverne: Lav et bånd med elevernes stemmer eller navne, sorterer efter køn.
Stamtræ: Lad de forskellige familiemedlemmer sige, hvad de hedder og hvad de er til eleven,
mor, far, søskende, bedsteforældre osv.
Yndlinglyde: Snak med eleven om, hvilke lyde der er dejlige, hvilke lyde man selv kan lave,
hvilke lyde andre laver, musiklyde, dyrelyde osv. Båndet skal kunne redigeres i takt med at
eleven får nye yndlinglyde.
Hadelyde: Snak med eleven om de lyde eleven ikke kan lide, og evt. hvorfor vedkommende
ikke kan lide dem. Hvis en elev er bange for klap, kunne man starte med at optage en der
klapper, evt. eleven selv. Senere bliver der flere og flere, lyden kan også stige i styrke. Her er
det godt, hvis eleven selv kan slukke for båndet.
Lav et bånd med hospitalslyde, køkkenlyde, stuelyde, klasselyde, frikvarterlyde .Båndene kan
laves individuelt eller som et klasse bånd.
Vejrbånd: Aftal et bestemt sted hvor alle går hen den første i hver måned. Optag 2 minutter
hvor alle er stille og 2 minutter hvor man kan gøre noget som har noget at gøre med vejret,
kaste med sne, rasle med blade, plukker blomster osv. Efter et år har man et bredt udsnit af
vejret.
Fødselsdag: Hvert år eleven har fødselsdag, laves et bånd. Sange, lege, lagkage, gæster, alder
osv.

. ...
Konkret forslag til "lydskema"
;

Klasseskema : Hør vedlagte CD (bilag 5), med forslag til et lydskema for blinde
multihandicappede elever. l lydskemaet er der lyde for individuelle timer, hoppe i bøffen, hoppe
i trampolin, individuel musik, til fællestimerne, klappe på hinanden, svømning, gymnastik, sprog
og bevægelse og til frikvartererne. For at styrke kommunikationen er det en fordel at bruge
sprog/lyd på samme måde som sprog/piktogrammer osv (Kirkebæk, 96).
Kvaliteten på båndet er blandet, fordi der har været problemer med mikrofonen, men så kan
man rigtig høre forskel på mono- og stereooptagelser.

Konklusion og perspektiv
Hvis det auditive skal mere i fokus, tror jeg, at den nye viden om perceptuelle processer og
dannelse skal bane vejen for det (Nielsen, 83 og Kirkebæk. 94).
For at gøre det lettere for eleverne at indlære, er det vigtigt at forøge deres beredskab
/erfaringer, som bruges i perceptionsprocessen.
Her kommer dannelsen ind, eller sagt på en anden måde, elevens egen læringsvej, som et
brugbart element. Det auditive er en af deres forcer, som er tilstede uden de behøver at være
motoriske aktive. Derfor er det vigtigt at vi bruger den auditive sans, selvfølgelig i samarbejde
med de andre sanser. Vi ved at en sansning i et sanseområde kan starte en perceptionsproces,
hvorefter andre sanseområder inddrages.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på deres auditive udvikling. Således når man arbejder
med blinde multihandicappede elever, kan det være væsentligt, om de f.eks. har lært at lytte
selektivt, fordi lydene kommer som en evig strøm i deres verden.
De forskellige holdninger til undervisning af multihandicappede elever behøver ikke at være
bremsende for auditiv undervisning. Det er holdningen til og forståelsen af det auditive, der skal
diskuteres. Det kræver bl.a., at vi som lærere, bevidst tager udgangspunkt i elevernes
potentialer, f.eks det auditive.
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Vi skal også være opmærksomme på rammerne for undervisningen.
Undervisningslokalet, lydmiljøet er vigtigt i forhold til elevernes indlæring og trivsel.
Baggrundsstøj øger kravet til koncentration og kort efterklang reducerer støjniveauet i klassen.
Måling af efterklang, støj og lydisolering, kan foretages af BST (Bedrift Sundheds Tjenesten).
De menneskeskabte lyde er også et problem. Da jeg bad nogle lærere lave et lydbånd til
lydskemaet, havde jeg problemer med at høre elevens lyde uden de voksnes stemmer.
Jeg mener, det er vigtigt at vi som lærere prøver at holder pauser og lytte til eleverne, prøver at
være iagttagende/observerende.

Jeg mener, at alle blinde multihandicappede elever burde have deres egen private
båndoptager, som er specielt designet til dem. På samme måde som blinde i folkeskolen har
log-text (computer med punktdisplay). Det skal opfattes som et kompenserende
undervisningsmateriale. Klassen skal selvfølgelig også have en båndoptager og afspiller.
Der findes næsten ikke nogle båndoptager på markedet som de multihandicappede elever kan
betjene. Toasteren kaldet brødristeren (bilag 4) er den eneste brugbare, jeg har kunnet finde.
Jeg har valgt kun at introducere kassettebåndoptageren, selv om jeg ved at udviklingen går
hurtigt. Fremtiden er nok cd-afspiller eller minidisk. Videokameraet bliver ofte brugt på de
seendes præmisser, vi optager det, vi vil se og ikke det, vi vil høre.
Vi vil opleve tekniske problemer, også selv om man er inden for faget. i mit forslag til skema,
hvor jeg havde tekniske problemer, har jeg har muligvis ikke været god nok til at fortælle hvilket
produkt, jeg gerne ville have. Erfaringer giver ny viden.
Jeg mener, Computerteknikken vil komme vores elever til gode, men vi er nybegyndere inden
for dette felt endnu. På Retsnæsskolen er man begyndt at udarbejde et lydspil til blinde, spillet
kan kun spilles ved brug af den auditive sans.
For at vi som lærere ikke skal stå alene, kan man på de enkelte skoler oprette en faggruppe i
auditive undervisningsmaterialer. Det vil kunne give en inspirerende diskussion og støtte en i
evt. tekniske problemer med båndoptageren og individuelle hjælpemidler.
Hvis vi er bevidste om forskellene på visuelle og auditive oplevelser og den auditive udvikling og
hvis vi tillige har sat os ind i de 5 blindepædagogiske principper (se side 2) og har skabt et
undervisnings miljø med hensyn til lyd, tror jeg, at vi som lærere kan lave et undervisningstilbud
til de blinde multihandicappede elever, som tilgodeser deres behov for auditiv undervisning.
Denne opgave har været en spændende proces, hvor jeg også·er blevet mere bevidst omkring
auditive, undervisningsmaterialer. Det har styrket mig i troen på, at det er den rigtige vej at gå
i undervisningen af de blinde multihandicappede elever;
Et fremtidigt projekt kan være ar lave en undersøgelse, hvor jeg følger en gruppe elever over et
halvt år og beskriver deres reaktion på denne undervisningsform.
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e blinde mænd og elefanten
Der v seks mænd i llindustan,. som aldrig havde set en elefant. J?-, egentlig havde de aldrig set
noget om helst, for de var ne g blinde.
Disse s s mænd gik sammen d for at finde en elefant, for nu ville de dog have opklaret, hvordan
sådan et · under så ud.
De fandt vir.n. . . ,~........rxv.L

Denanden
-Nåda! Hvad har
som et spyd!

efant er

Den tredje nærmede sig _
- Det er såre simpelt, afgjord
-En elefant ser ud som en sl
Den fjerde rakte ivrigt bånde
-Nemlig: et træ!
Den femte, som tilfældig
-Selv den blindeste man
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Og på en måde havde de jo

all~

ret. Selvom de naturligvis alle tog helt fejl.

c & s 1322
Toaster kassetteafspiller
Toasteren er meget robust og specielt designet til brugere med
fysisk handicap og brugere med
specielt behov for meget enkel
betjening.
Kabinettet er koksgrå med store, 1
tydelige gule betjeningsknappet.
j
Et kassettebånd afspilles ganske
enkelt ved at føre det ind i den
smalle åbning ovenpå Toasteren hvorefter den automatisk starter
afspilningen. Toasteren afspiller
begge sider af kassettebåndet
automatisk.
·
Afspilningen standses ved at trykke på stop/eject knappen.

l

Specifikationer:
Fuldautomatisk afspilning af side i

+2
i W udgangseffekt
.
Toneregulering med stor skydeknap
Valurneregulering med stor skyde·
knap
. Tilslutning for hovedtelefon
Tilslutnfng for fjernbetjening af ·
startistop
220 V drift
Indbygget bæregreb
Mål: 20xi Sxi 7 cm (BxHxD)
Vægt: .i ,s kg
:
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