
Børn og hørelse

Generel information om børns hørelse, høretab 
og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse
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Denne brochure er nummer 7 i en serie fra 
Widex om hørelse og dertil knyttede emner.



Hørelsens betydning

At kunne høre er en meget vigtig forudsætning for et barns 
udvikling. Via hørelsen lærer barnet først og fremmest at gen-
kende stemmer, efterligne lyde og at udvikle et sprog. Dernæst 
er hørelsen også et redskab til fx at orientere sig, opfange 
faresignaler, at kommunikere og kunne begå sig i sociale sam-
menhænge. Dermed er hørelsen ikke kun en del af et sanse-
apparat, men er med til at forme barnets psyke, personlighed 
og adfærd.



Før i tiden var det ikke ualmindeligt, at et barn med høretab fejlagtigt blev anbragt
under åndssvageforsorgen. Dette sker heldigvis ikke mere. Et høretab har intet
tilfælles med mangel på intelligens – men derimod kan det have meget uheldige
konsekvenser for barnets udvikling, hvis et høretab ikke opdages i tide.

Ofte er et barns høretab et større problem for forældrene end barnet, og det er
derfor vigtigt, at forældrene er åbne, positive og sætter sig ind i, hvad de kan gøre
for at skabe de bedste omstændigheder for barnet.



Høreproblemer hos børn

I dag fødes 1-4 ud af 1000 børn med et permanent høretab.
Hørenedsættelsen kan have forskellige årsager og kan fx være 
en fødselsskade eller et arveligt betinget problem. 

Derudover er øre- og/eller høreproblemer hos børn desværre et
voksende problem. De seneste undersøgelser viser, at i dag har
hvert tredje barn nedsat hørelse ved skolestart. Man kender ikke
de faktiske årsager, men ved dog, at både støj og infektioner 
har betydning. Bl.a. er mellemørebetændelse også et voksende
problem, og lidelsen optræder hos godt halvdelen af alle børn. 

For en del af disse børn er det en tilbagevendende lidelse, der
mens betændelsen står på kan give høretab i større eller mindre
grad. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at et ’ørebarn’ også
kan være et periodisk hørehæmmet barn. Dette kan have betyd-
ning for indlæring og adfærd, ikke mindst i barnets indskoling 
og i de første skoleår.



Hvorfor er det vigtigt at opdage et høretab tidligt?
Jo før man konstaterer et barns høretab, desto større chancer er der for, at barnet
kan få en helt normal opvækst. Hørelsen er færdigudviklet ved fødslen, og i dag
kan man allerede hos nyfødte konstatere, om der er problemer med at høre. Er 
der fx arvelige høretab i familien, er det derfor en god ide at få barnets hørelse 
testet så hurtigt som muligt.

Undersøgelser viser, at børn med nedsat hørelse kan udvikle et talesprog på lige
fod med normalthørende, hvis de får høreapparater inden de er 6 mdr..



Det er meget svært at definere, hvad der er et normalt 
forløb i udviklingen af hørelsen hos mennesker. Som
med alt andet i opvæksten er der stor forskel på, 
hvordan det enkelte barns udvikling forløber. Allige-
vel er der nogle enkle retningslinier, man kan forholde 
sig til.

Før fødslen
Menneskefosteret har en slags hørelse efter 20. 
svangerskabsuge. Denne hørelse vil udvikle sig og
modnes gennem resten af svangerskabet. Fosteret 
er i stand til at høre lyde uden for moderens krop,
men det kan meget bedre høre lavfrekvente lyde 
end højfrekvente lyde.

Milepæle i udviklingen af normal hørelse



0-4 måneder 
Barnet bliver forskrækket ved pludselige eller høje lyde. Det
begynder at lokalisere lyde med øjnene eller ved at vende 
hovedet.

3-6 måneder
Barnet interesserer sig for forskellige lyde og forsøger også
selv at sige lyde. Genkender tilsyneladende velkendte stem-
mer.

6-12 måneder
Pludren. Barnet begynder at forstå enkle ord som “mor” 
og “hej-hej”. Begynder at forstå enkle beskeder.

12-18 måneder
Barnet begynder at forme ord i stedet for pludren. Det kan nu bruge ca. 20 ord 
og forstå ca. 50 ord.

2 år
Barnet kan som regel sige enkle sætninger og har et ordforråd på ca. 200-300 ord.
Det kan lide at få læst højt, og det kan identificere og udpege mange ting i billed-
bøger.

3-4 år
Barnet bruger ord og sætninger til at udtrykke behov, spørgsmål og følelser. Ordfor-
råd, udtale og forståelse forbedres markant i disse år.



Høreapparaterne skal sidde tæt og præcist i ørerne, hvis de skal fungere. På grund
af de fysiske forandringer, der sker med børns ører i opvæksten, stilles der særlige
krav til høreapparater til børn. Hos mindre børn anbefaler man det såkaldte bag-
øret-apparat, da det er mere synligt og nemmere at betjene og den daglige fjer-
nelse af ørevoks er mere effektiv.

Som barnet vokser, skal der laves nye ørepropper, hvilket ikke er særlig dyrt. Høre-
apparaterne fås i sjove farver, hvilket de fleste børn synes bedst om.

Når barnet nærmer sig puberteten, vil mange gerne have de mere usynlige model-
ler. Dette kan være en hjælp i de unge år, hvor det aldrig er særlig nemt at være
hørehæmmet, og hvor bevidstheden om at være ’anderledes’ kan skabe problemer.

Hvilke høreapparater egner sig til børn?



Hvad kan høreapparater gøre for barnet?
Høreapparater kan fx hjælpe et barn med høretab til en
normal sprogudvikling, samt ikke mindst et aktivt skole- og
socialt liv. De kan hjælpe barnet til at deltage på lige fod
med vennerne. Er der tale om et svært hørehæmmet barn,
har det offentlige system et bredt spektrum af rådgivning,
specialundervisning og kursustilbud, der kan hjælpe både
barnet og forældrene til et godt liv.

Alle mennesker med høretab har problemer med at skelne
mellem lyd og støj, men det er især svært for børn, da disse
ikke har et så udviklet sprog til at udfylde eventuelle “hul-
ler” ved gætteri. Her er moderne høreapparater en stor
hjælp, da de i vid udstrækning kan dæmpe den generende
støj og samtidig fremhæve de lyde, man gerne vil høre.

Hvis dit barn har et høretab på begge ører, er det vigtigt 
at det bruger høreapparater på begge ører. En sådan tilpas-
ning kaldes binaural og den gør at det bliver nemmere at
forstå tale i støjende situationer.



Støj skader hørelsen

Børn tilbringer tilsyneladende al for megen tid i støjende omgi-
velser (fx børnehaver, klasseværelser og legepladser). I modsæt-
ning til voksne vælger børnene ikke selv disse miljøer. 

Først og fremmest bør børn ikke udsættes for unødig støj i for
lang tid. Det er derfor vigtigt, at både forældre og pædagoger
arbejder sammen om at skabe så gode lydmiljøer som muligt.
Desuden er overdreven brug af discman o.lign. belastende for
hørelsen. 

Hjælpen er nær
Der er i dag rig mulighed for at hjælpe mennesker med høretab
til at få det bedste ud af deres resthørelse. Man skal blot kende
mulighederne og gøre brug af dem.

På vores hjemmeside www.widex.com/children vil du kunne finde mere detaljeret
information om børn og hørelse. Samme sted kan dit barn hilse på vores lille ven,
hvalen Dexi, der tager børnene med på skattejagt og andre eventyr.
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