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APD – Den oversete diagnose 
med de store konsekvenser

Åh nej – ikke endnu en diagnose! Ikke flere bogstaver at hæfte på børn! Ikke mere debat om 
reelle diagnoser, medicinering eller bekvemmelhedsforklaringer!

Af Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen

Helle O. Mogensen

APD er en forkortelse for Auditory 
Processing Disorder, der til dansk 
kan oversættes med Auditiv 
processeringsforstyrrelse.

APD kan stærkt forenklet visualise-
res med disse to illustrationer: 
Enten kan høreforstyrrelsen være 
årsag til en dårlig forståelse af tale  
’Jeg hørte godt, at du sagde 
noget, men jeg forstod ikke, hvad 
du sagde’, eller også kan hørefor-
styrrelsen være årsag til, at barnet 
generelt distraheres af for mange 
lyde, er meget følsom over for 
larm eller slet ikke kan udholde 
bestemte lyde og må holde sig for 
ørerne eller flygte. Der er sparsomt 

-

nemt kan påvises med et særligt audiolo-

med forskning i forekomsten af 
APD, specielt med henblik på 
børn, men det antages af flere 
toneangivende forskere i udlandet 
at ligge et sted mellem 2 og 7 %, 
hvilket måske er lavt nok sat. 

Som at høre gennem en glasklokke og/eller 
oplevelsen af lydlige bombardementer.

Illustration fra ’Når hjernen ikke lytter’ af Dorte 
Bisgaard og Helle Overballe Mogensen, Dansk 
Psykologisk Forlag, 2015

Lærer i Aarhus

Dorthe Bisgaard

Fare for fejldiagnosticering

Vi oplever i vores daglige virke som hen-
-

og som forvirrer såvel professionelle som 
-

heder i forhold til læring og social adfærd. 

opretholde opmærksomhed og koncentra-
tion og derfor reagerer med adfærd knyttet 

fejldiagnosticering.

at oplyse og informere om lytteforstyrrel-
-

forringede færdigheder i fællesskabet. Det 
kan have gennemgribende konsekvenser 
for udvikling og trivsel og kan i værste fald 

opnå en ungdomsuddannelse. 

-

-
res i forhold til relevans og derfor ikke be-
arbejdes i hjernen på korrekt vis. 

problemer med at forstå mundtlige forkla-

-
evne kan give sig udslag i forsinkede læse-

-
skeligt at lytte sig frem til og skelne de små 
nuancer mellem sproglydene præcist nok. 

Simple pædagogiske tiltag 

for at få selvværdsproblemer og komme 
i dårlig trivsel med angst eller endda de-

at vi forstår konsekvenserne af  denne 

forældre og de professionelle har kend-
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-

tidligt som muligt. Forskningsresultater 

-
-

tiltag og dels ved særlig træning eller tek-
-

Sådan understøtter du elever med APD

-

-

bidrage til at reducere barnets forståelse 

hensynsfulde læringsformidler kan des-

• -
ges hensyn til individuelle behov

• holde ro i klassen
• have struktur og overskuelighed og ud-

• 
nyt begynder

• holde pause mellem meddelelser og an-
vender hyppige gentagelser

• -

• tale tydeligt og vende front ud mod 
-

terne er skrevet op på tavlen
• blive stående på samme sted frem for at 

-
styrken varierer ved forskellige afstande

• 
– evt. sammen med en håndbevægelse 

hvad de andre elever har sagt 
• yde en særlig indsats i forhold til læsning 
• 
• 

• overveje brug af  samme type tiltag som 

-

www.apdviden.dk eller www.sprogogapd.dk

-

www.apdviden.dk eller www.boernsforstyrrelse.dk 

-

Tegn på APD/Symptomer

• Forsinket sprogudvikling – et lille ordforråd og en usikker 
begrebsviden.

• 
• 
• 

småord.
• -

gelser. 
• Svært ved at forstå en længere besked.
• 

mål.
• 
• -

evne.

• 
misforståelser. 

• Dårlig til at ’hente’ ordene frem -– svært ved formulering 
og korrekt ordstilling.

• 
danner ordet.

• 
• 
• Svært ved at retningsbestemme en lydkilde.
• Indlæringsproblemer.
• 
• 
• Dårlig til at engagere sig socialt – trækker sig fra socialt 

samvær.
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