
APD diagnosen 
- Auditive processeringsvanskeligheder
Der kommer en større fokus på auditive processeringsvanskeligheder, hvor bl.a. for tidligt fødte 
børn og børn med en lav fødselsvægt har en forhøjet risiko.

Åh nej – Ikke endnu en diagnose – ikke flere bogstaver at hæfte 
på børn!

Nej da – for APD er ikke en ny diagnose, idet den blev an-
erkendt som en officiel auditiv lidelse i Danmark allerede 
i 2006. Af uforklarlige årsager er APD dog stadig ganske 
ukendt og er dermed en alvorlig overset sanseintegrativ 
forstyrrelse, der som konsekvens let kan fejltolkes som én af 
de andre mere benyttede diagnoser, hvis APD’en forbliver 
uopdaget.
Når vi finder det bydende nødvendigt at gøre opmærk-
som på lytteforstyrrelsen APD, og gør det ved at skrive 
en bog om emnet, skyldes det, at APD kan medføre store 
indlæringsvanskeligheder og forringede kommunikative 
færdigheder i fællesskabet, hvilket kan have gennemgri-
bende konsekvenser for den enkeltes udvikling og trivsel, 
og som i værste fald kan betyde, at den unge ikke formår 
at gennemføre en grundskole, endsige opnå en ungdoms-
uddannelse. 
Det er derfor af allerstørste betydning at få fundet barnet 
med APD, fordi forskningsresultater viser, at det i mange 
tilfælde har en stor og positiv effekt for børn med APD at 
modtage de rette støttemæssige foranstaltninger, dels ved 
hjælp af simple pædagogiske tiltag og dels ved særlig træ-
ning eller teknisk udstyr. Der findes altså hensigtsmæssige 
støttestrategier og behandling, som kan sættes i værk, og 
således er det vigtigt, at barnet eller den unge får en helt 

korrekt diagnose fra begyndelsen af, så den rigtige indsats 
kan påbegyndes så tidligt som muligt.  
Som følge heraf er det på ingen måde lige meget, om APD 
bliver almindelig viden i den brede befolkning og blandt 
fagpersoner. Denne diagnose er ”the real stuff” som sær-
deles nemt kan påvises med et særligt audiologisk test-
batteri, selvom den har sneget sig under radaren i store 
dele af Europa, og ikke mindst i Danmark. USA er langt 
forud på området!
Børn og unge med APD vil ofte få påvist normal hørelse, 
og det kan virke uforståeligt, at der kan være problemer 
forbundet med lytteevnen, når en traditionel høretest hos 
ørelægen viser normal hørelse, og de skjulte lyttevanskelig-
heder kan således, på baggrund af ørelægens måling, blive 
ignoreret. Men dét, som er vigtigt at forstå, er, at der er for-
skel på at høre en tone og at lytte til tale – I lytteprocessen 
er det flere hjernestrukturer, der gøres brug af.
APD indebærer en ”ufuldkommen evne til at lytte”, hvilket 
har sin årsag i, at hjernens lydforarbejdning ikke fungerer 
godt nok. APD opstår, når ørerne udmærket kan høre, 
men lydene ikke kan skelnes fra andre lyde, sorteres og 
vurderes i forhold til relevans og derfor ikke bearbejdes 
i hjernen på korrekt vis. Det er hjernen, der forstår lyd-
informationen, men hvis hjernen ikke modtager de rette 
signaler, kan den ikke lytte sig frem til budskabet. Derved 
bliver det vanske ligere at opfatte lyde som ord og gen-
kende dem, når de på et senere tidspunkt høres igen. 

Af: Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen
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Dette kan give sig til kende i et dårligt ordforråd og en 
mangelfuld begrebsviden. 
Børn med svage lyttefærdigheder, har problemer med at 
forstå mundtlige forklaringer og beder tit om gentagelser, 
ligesom de gang på gang kan misforstå, hvad der bliver 
sagt, især i situationer, hvor der forekommer flere sam-
taler på samme tid, eller hvor talen forstyrres af støj. De 
kan også have svært ved at retningsbestemme en lyd og 
zoome ind på andres vigtige tale, og de distraheres ofte af 
baggrundsstøjen, som der er i miljøet. Nogle viser endda 
tydelige symptomer som eksempelvis en lydoverfølsom-
hed, hvor de flygter væk fra en generende lyd. APD kan 
skabe en stor udviklingsmæssigt forsinkelse for det yngre 
barn, da det kan påvirke dets generelle evne til at lære 
sprog og tale. Senere kan den mangelfulde lytteevne end-
videre give sig udslag i forsinkede læse-stavefærdigheder, 
fordi det er vanskeligt at lytte sig frem til og skelne de små 
lydlige nuancer mellem sproglydene præcist nok.
Der findes selvsagt ingen ”klassisk” APD-profil, og lyttefor-
styrrelsen vil optræde med en lang række meget uensar-
tede symptomer, fordi problemtyperne kan opleves vidt 
forskelligt fra person til person. Vanskeligheder forbundet 
med indlæring er én af dem – det bliver som følge heraf 
betydeligt sværere at lære, når barnet ikke kan opfatte og 

forstå, hvad de voksne og deres kammerater siger. APD hos 
et barn eller en ung kan derfor af de professionelle blive 
vurderet som sproglige vanskeligheder eller nedsat auditiv 
hukommelseskapacitet.
Men APD kan også forveksles med ADHD/ADD, fordi APD 
kan betyde, at personen ikke kan opretholde opmærk-
somhed og koncentration og derfor let reagerer med 

•  Forsinket sprogudvikling – et lille ordforråd og  
en usikker begrebsviden

•  Svært ved at skelne lyde, der lydligt minder om 
hinanden

•  Dårlig opfattelse af rim, remser og sangtekster
•  Udtalevanskeligheder/ utydelig, mumlende tale 

med tab af småord
•  Virker ”hørehæmmet”, siger ofte ”hvad?” – 

 behøver gentagelser 
•  Svært ved at forstå en længere besked
•  Viser langsom eller forsinkede reaktioner på 

spørgsmål
•  Svært ved at huske en information, der gives 

mundtlig
•  Synes distræt, mangler opmærksomhed og 

 koncentrationsevne
•  Overvældes, frustreres og kommer i konflikter 

pga. misforståelser
•  Dårlig til at ’hente’ ordene frem – svært ved 

 formulering og korrekt ordstilling
•  Forsinket læsetilegnelse – svært ved at høre  

 lydene, der danner ordet
•  Problemer med at fastholde opmærksomhed 

mod lyde
•  Har vanskeligt ved at opfatte tale med bag-

grundsstøj
•  Svært ved at retningsbestemme en lydkilde
•  Indlæringsproblemer
•  Sætter lydstyrken for musik, TV og lign  

usæd vanlig højt
•  Lydfølsom. Tåler ikke larm – holder sig for ørerne
•  Dårlig til at engagere sig socialt – Trækker sig fra 

socialt samvær

Tegn på APD / SymptomerAPD kan stærkt forenklet visualiseres med disse to 
illustrationer: Enten kan høreforstyrrelsen være år-
sag til en dårlig forståelse af tale – ”Jeg hørte godt, at 
du sagde noget, men jeg forstod ikke, hvad du sagde”, 
eller også kan høreforstyrrelsen 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.
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desperation, hvilket kan minde om adfærd knyttet til 
ovenfornævnte neurologiske lidelser. Hvis den mundtlige 
kommunikation er for anstrengende at lytte til, kan han 
eller hun blive mere ukoncentreret og lave andre ting end 
at forsøge at forstå, hvad der formidles. Et af symptomerne 
på APD kan netop være at udvise en tilsyneladende uop-
mærksomhed og en dagdrømmende adfærd. Med så 
diffuse kendetegn kan børnenes fremtoning blive opfattet 
og mistolket som alt fra umodenhed, tilpasningsvanske-
ligheder, opmærksomhedsproblemer til anden form for 
adfærdsproblemer.
Vi oplever i vores daglige virke som henholdsvis tale-
hørekonsulent og inklusionsvejleder, at børn med APD ikke 
får den forståelse og hjælp, de har behov for. Det drejer sig 
om børn, der tidligt vækker bekymring, og som forvirrer 
såvel professionelle som forældre, fordi de tilsyneladende 
ikke passer ind i de kendte lidelser, eksempelvis ADHD 
 eller autisme, men alligevel udviser store vanskeligheder i 
forhold til læring og social adfærd. Hvis vi ikke er bevidste 
om APD, er der en alvorlig risiko for at overse en grund-
læggende forstyrrelse, der hindrer læring og udvikling af 
de kommunikative færdigheder i sociale sammenhænge, 
hvilket kan starte en nedadgående spiral, der forværrer 
barnets eller den unges situation.
På grund af kompleksiteten af problemtyper er børn og 
unge med APD i overhængende fare for at få selvværds-
problemer og dårlig trivsel med angst eller endda depres-
sion, og det er af allerstørste betydning, at vi forstår kon-
sekvenserne af denne specifikke perceptionsforstyrrelse. 
Det er således vigtigt, at forældre og de professionelle har 
kendskab til vanskelighederne, så børnene kan blive mødt 
med den rette forståelse på et så tidligt tidspunkt som 
muligt. APD kan afhjælpes og behandles, men manglende 
viden om forstyrrelsen forhindrer, på nuværende tidspunkt, 
at en række børn og unge med APD ikke bliver mødt med 
den rette forståelse for den læringsmodstander, APD’en er.
Årsagerne til vanskelighederne skyldes i langt de fleste 
tilfælde øreinfektioner i den tidlige barndom, præterm 
fødsel eller arvelige faktorer, men hjernetraumer, forbundet 
med svære hovedskader og et utal af andre infektions-
sygdomme, kan spille ind. Der er sparsomt 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.
I forlængelse heraf, vil vi henvise til artiklen ’APD, Auditory 

Processing Disorder – den oversete hørelidelse’ som blev 
bragt i Livsbladet, april 2013. Som afrunding vil vi end videre 
gøre opmærksom på, at der findes en facebookgruppe; 
APD Høreforstyrrelse, hvor der kan stilles opklarende 
spørgsmål til denne auditive lidelse, og hvor der kan findes 
fællesskab med andre, der er i berøring med APD.

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

Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen er 
forfattere til ’Når hjernen ikke lytter’ om hørefor-
styrrelsen APD – Auditory Processing Disorder, 
 udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, 2015.

Dorte Bisgaard: Privatpraktiserende tale-høre-
konsulent, speciallærer i læse-stavevanskeligheder, 
oplægsholder, artikelskribent, fagbogsforfatter 
og testoversætter. Stifter af Klinik Sprog og APD, 
der tilbyder en behandling for APD med auditiv 
 stimulation.

Web: www.apdviden.dk eller www.sprogogapd.dk
Helle Overballe Mogensen: Lærer, inklusions-
vejleder, fagbogsforfatter og foredragsholder
Web: www.apdviden.dk eller  
www.boernsvanskeligheder.dk

APD
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Boguddrag Når hjernen ikke lytter

Af: Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen

APD’ens forskellige symptomer
Vi har nu set på en række grundlæggende forudsætninger 
og vanskeligheder for børn med APD. Kapitel 7 samler 
disse og kommer med eksempler på, hvorledes forskellige 
typer af APD kan komme til udtryk hos seks forskellige 
børn. Herefter ses på sameksistens (komorbiditet) med 
andre diagnoser, og der gives en oversigt over forskellige 
symptombilleder samt et bud på, hvordan man skelner 
mellem APD og eksempelvis ADHD.

Seks cases
Til at forklare forskellige vanskeligheder inden for APD’en 
anskueliggøres disse i seks cases – alle med 5-årige børn. 
Pga. børnenes alder har de ikke fået stillet diagnosen, men 
vanskelighederne fremtræder tydeligt i barneårene, og 
børnene kan derfor spottes tidligt.

Auditiv opmærksomhed
Mads er glad for tog, og ved morgenbordet leger han som 
altid med sit yndlingstog, hvor han tilfører legen motorlyde og 
fløjten. Moren forsøger at påkalde sig hans opmærksomhed 
ovre fra køkkenbordet: ”Mads, vil du have en frikadelle med i 
madpakken?” Mads er optaget af sin leg, og for ham opleves 
det ikke, som om hun siger noget. Moren gentager spørgsma
let endnu et par gange, stadig uden respons. Til sidst slipper 
morens talmodighed op, og hun kommer helt hen til Mads, 
hvor hun mere irriteret spørger: ”Vil du have frikadelle med eller 
ej?” Det er først nu, Mads registrerer sin mors henvendelse, og 
faktisk er det det første, Mads oplever at høre sin mor sige, efter 
han rejste sig fra sengen. Forvirret og forskrækket undrer han 
sig over, hvorfor mon morener så irriteret og vred pa ham.

Auditiv opmærksomhed er evnen til at ”opfange” og 
fastholde opmærksomheden på en hørt lyd. Auditive 
opmærksomhedsproblemer kan være så milde som en 
forbigående distraktion, men problemerne kan også være 
så alvorlige, at et barn kan have svært ved at opdage en lyd 
og få opmærksomheden rettet mod at fokusere på lyden.

Auditiv opmærksomhed kan muligvis også relateres til dår-
lig retningsbestemmelse af lyd, hvor det kræves at kunne 
zoome ind på et aktuelt lydsignal. Når man hæmmes i 
at opfatte en relevant lydkilde, vil det kunne medføre en 
langsom reaktionsevne, fordi bearbejdningsprocessen for-
sinkes, men det korrekte svar kan muligvis i nogle tilfælde 
godt leveres efter en længere tænkepause.
Auditiv opmærksomhed er en færdighed, som modnes 
over tid ved hjælp af erfaring. Et 3-årigt barn kan ikke være 
fokuseret i særlig lang tid, men i eksempelvis 2. klasse for-
ventes det, at eleverne kan være fokuserede på læringsfor-
midlerens stemme i længere tid. Børn med APD viser ofte 
manglende evne til at fastholde opmærksomhed på en 
specifik lyd eller stemme.

Auditiv diskrimination
Ragna sidder pa sin mors skød. Moren laser en historie om en 
eventyrlysten pige, som ønskede at blive prinsesse. ”Pigen, der 
har kæmpet mod en kæmpe drage, sneg sig ind pa slottet og 
smed alle ud for at blive den nye prinsesse”. ”Pigen falder ned af 
tronen,” hørte Ragna sin mor sige, ” … og kronen, som hun 
havde pa hovedet, glider af og triller …” Ragna er forvirret og 
undrer sig over, hvad det alt sammen betyder. Er den lille pige i 
historien også en kæmpe? – og de andre ord: ’sneg’ og ’smed’, 
’trone’ og ’krone’ – ordene lyder ens og forveksles – betyder de 
mon det samme? Desorienteret må Ragna gætte, og hendes 
begejstring for historien aftager. Ragnas mor erfarer til sin skuf
felse, at Ragna har mistet interessen. Ragna kravler ned, fordi 
hun beslutter, at hun hellere vil samle et puslespil.

Auditiv diskrimination betyder evnen til at skelne mellem 
lydes niveau, lydes varighed samt lydes intensitet. Denne 
høremæssige opgave er afgørende for alle former for 
sproglige færdigheder. Ragnas forvirring over de meget 
enslydende ord er et problem i auditiv diskrimination. 
 Ragna har en dårlig skelneevne og forståelse af ordene, 
hvilket er nok til at afspore hendes lyst til at lytte til histo-
rien. Børn lærer ord som ”etiketter” på ting og handlinger, 
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Boguddrag Når hjernen ikke lytter

APD (auditory processing disorder) refererer til nervesystemets ineffektive evne til at forarbejde auditive stimuli 
og er en hyppigt overset lyttevanskelighed, der påvirker barnets og den unges læring, udvikling og trivsel. 

APD er en funktionsforstyrrelse, som ofte forvirrer forældre, læringsformidlere og andre fagpersoner. Børn og 
unge med APD har ofte en normal hørelse, men udviser tegn på, at de ikke forstår det, der bliver sagt, fordi 
hjernen ikke formår at skelne lydene, zoome ind på relevant lyd, sortere lyde og skabe mening i det hørte. Især 
kan længere beskeder og situationer, hvor der er flere samtaler i gang på samme tid, volde problemer. I børne-
haven og skolen kan læringen yderligere forstyrres af baggrundsstøj eller dårlig rumakustik, men APD kan også 
komme til udtryk som besvær med læse-stave-tilegnelsen. 

Når hjernen ikke lytter giver viden om APD, hvad der forårsager problemerne, og hvad man kan gøre for at hjæl-
pe. Bogen viser også, hvordan APD kan overlappe med, men også skelnes fra andre udviklingsforstyrrelser.

Bogen indeholder: 

• en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd
• casebeskrivelser
• forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet
• forslag til pædagogisk understøttende tiltag
• viden om behandlingsmuligheder
• kopiark, der kan anvendes til at vurdere, om et barn har en indikation for APD.

Bogen fokuserer på APD hos børn og henvender sig til forældre, 
 pædagoger, lærere og andre professionelle. Da APD’ens symptomer 
til en vis grad kan sammenlignes med høretab, kan dele af bogen 
også anvendes af professionelle, der arbejder med børn og unge med 
dette hørehandicap.

Udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, 2015, 260 sider.  
ISBN 978-87-7158-156-0.

Livsbladets læsere kan købe bogen med 20% rabat i oktober 
 måned. Bestil på websitet dpf.dk og angiv koden PRÆMATUR15.

Når hjernen ikke lytter

46  LIVSBLADET 

189118 Livsbladet_0215.indd   46 16/09/15   11.55



og hvis fx smed og sneg lyder næsten ens, er det sværere 
for et barn at forstå, hvori forskellen ligger.
At lære ord indebærer en vis grad af forsøg og fejl. Børn 
bruger den udviklingsmæssige strategi til at afprøve og 
afgøre forskellige ord for at opklare, hvad de mon har hørt, 
samt betydningen af ordet. Børn med APD kan være mere 
fastlåste i deres strategi, fordi de konstant er i et dilemma 
omkring, hvad der blev hørt, og hvad budskabet mon 
kunne være. En præcis skelneevne – evnen til at opfatte 
de små lydforskelle, der adskiller et ord fra et andet – er af 
stor betydning for tilegnelse af et habilt ordforråd. Uden de 
basale færdigheder, som fx auditiv skelneevne, kan et barn 
ikke opleve sprogets nuancer og opnå gode sprogfærdig-
heder.

Auditiv hukommelse
Pa legepladsen kører Daniel rundt pa én af børnehavens go
karts. Pludselig vil han hellere skifte til traktoren med ladvogn 
– den, som Nicolaj har. Selvom han har hørt ordet ”traktoren” 
mange gange i sine år i børnehaven, kan han ikke huske, hvad 
køretøjet hedder, og det er ikke muligt for ham at forklare sig 
over for pædagogen. Det er også svart for Daniel at gøre sig 
forståelig ved at sige, at det er den, som Nicolaj kører pa, for 
han har også glemt, hvad Nicolaj hedder, og derfor går han i 
stedet hen og forsøger at fravriste Nicolaj traktoren.

Auditiv hukommelse er helt konkret evnen til at lagre og 
 senere at genkalde, hvad vi har hørt. Hjernen husker og 
lagrer de ord og lyde, som den hører, vel at mærke be-
tinget af, at den auditive skelneevne er effektiv. Er den 
auditive hukommelse således påvirket af en mangelfuld 
lydbearbejdning (dårlig perception), vil den information, 
der modtages, alt for hurtigt udviskes fra enten korttids-
hukommelsen eller arbejdshukommelsen selv under de 
bedste forhold. Hvis et barn ikke kan huske lydinformatio-
nen længe nok til at tilføre lyden mening, kan barnet have 
vanskeligt ved at anvende sit sprog.
Daniel, der har problemer med at processere lyd, kan knap 
nok huske ordene lige efter, han har hørt dem, og hans 
ordforråd lider som følge heraf. Uden et alderssvarende 
ordforråd kan Daniel have svært ved at beskrive, hvad han 

føler, eller hvad han har til hensigt at ville gøre, og han kan 
derfor have to muligheder: enten at tage sagen i egen 
hånd eller helt at undvære.
Børn med auditive hukommelsesproblemer møder store 
udfordringer i hverdagen, og fordi de ikke kan benævne 
genstande, kan de ikke bede om en bestemt ting eller 
forklare sig præcist. Derfor kan det også opleves, at de 
trækker sig fra det potentielt sjove i et socialt samvær, eller 
at de opgiver at bruge sprog og i stedet bruger kroppen. 
De udfordringer, der ses på førskoleniveau, er i fare for at 
øges kraftigt gennem skoleforløbet. Muligvis går det godt i 
begyndelsen af indskolingsforløbet, fordi der her er en høj 
grad af konkret visuel støtte i tekster og opgaver, men jo 
mere læringen glider over i et auditivt og sprogligt felt, des 
sværere kan det blive.
Hukommelsesproblemer kan således give sig til kende, når 
et barn fx ikke kan holde fokus længe nok til at fuldføre en 
opgave eller leve op til krav, såsom at lytte til en lærings-
formidler i en klasse.

Auditiv sekventiel hukommelse
Camilla er ude i haven for at hjælpe sin far med at plante en 
prydbusk. Faren beder Camilla om at lægge en sten op i trille
børen og derefter tage skovlen og vandkanden, der ligger ved 
siden af trillebøren, og komme tilbage med. Camilla får stenen 
og styrter hen forbi trillebøren, hvor vandkanden og skovlen 
ligger, og snupper skovlen. Da Camilla vender tilbage, har hun 
husket skovlen, men hun har stadig stenen i hånden, og vand
kanden lod hun ligge. Faren udbryder forundret: ”Jeg har også 
brug for vandkanden, og bad jeg dig ikke også om at lægge 
stenen op i trillebøren?”

Opfordringen ”Læg lige den her sten op i trillebøren og 
giv mig skovlen og vandkanden, der ligger ved siden af 
trillebøren” skulle kunne klares af en femårig. Hvis barnets 
hukommelse imidlertid har problemer med at processere 
auditiv information sekventielt, opleves instruktionen som 
et virvar.
De enkelte ord i sætningen byttes rundt, og det er umuligt 
at genkalde dem i den rigtige rækkefølge, endsige at huske 
dem overhovedet. Børns evne til at forstå en stadig mere 
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kompleks information stiger med alderen. Den ”lim”, der 
holder oplysningerne sammen i en sætning, er rytmen 
og melodien af den mindste sekvens. Børn, der ikke kan 
opfatte rytmen og sprogmelodien og holde orden på en 
rækkefølge, har svært ved at indgå i samtaler og sociale 
relationer og kan endvidere få problemer med at opnå 
gode færdigheder i læsning og matematik. Endvidere kan 
barnet, i dette tilfælde Camilla, komme til at fremstå som et 
uopmærksomt barn.
Sekventiel hukommelse hviler på en korrekt sansemæssig 
af kodning af den besked, som Camilla får. Hendes far har 
ikke mulighed for at vide, om hun reagerer forkert, fordi 
hun ikke kan høre og skelne lydene i det, han siger, eller 
om hun er dårlig til at huske en rækkefølge, eller om hun er 
uopmærksom. For Camilla vil resultatet være det samme: 
Hun får ikke udført beskeden korrekt. For et skolebarn kan 
denne vanskelighed være en hovedårsag til, at eleven 
fremstår som uopmærksom, ”doven” eller forvirret.
Konsekvenserne for elevens udførelse af de utallige vigtige 
og faglige beskeder, der gives auditivt i løbet af en skole-
dag, er ligetil: Eleven har lav faglig produktivitet, og elevens 
læring og trivsel bliver påvirket.

Auditiv figur/grund
Jonas sidder til samling. Pædagogen forklarer, at de skal på 
udflugt sidst på ugen, og fremviser en seddel, som børnene 
skal have med hjem. Herpå står, hvor lange de er væk, og hvad 
de skal have med. Udenfor kører en grasslåmaskine ofte forbi 
vinduet, mindst to kammerater hvisker jævnligt sammen, og 
akvariet står og summer. Pædagogen spørger opklarende, om 
det er forstået af alle, og tilføjer smilende, specielt rettet mod 
Jonas: ”Har du nogle spørgsmal?” Jonas indser, at han faktisk 
ikke er klar over, hvad der lige var blevet orienteret om, og 
har ingen ide om, hvilke spørgsmal han bør stille. Han ryster i 
stedet blot pa hovedet og håber, at han senere vil finde ud af, 
hvad der blev informeret om.

Auditiv figur/grund, der også går under betegnelsen spatial 
hørelse, består af evnen til at kunne udskille den primære 
lyd (”figuren”) i forhold til baggrundsstøjen (”grunden”). 
Denne evne sikrer, at vi kan udskille mening af det hørte, 

selv i forholdsvis støjende omgivelser. At lytte opmærk-
somt kræver en konstant registrering og fokusering på de 
lyde, som er til stede.
Da det imidlertid ikke er muligt at holde fokus på samtlige 
lyde, må nogle lyde fremhæves og bringes i front, når 
der lyttes. Denne prioritering kaldes auditiv figur/grund 
eller hørelsens 3D-funktion (med reference til den visu-
elle sansning, der også skal kunne opfatte dybden i fx et 
landskab ved at vurdere figur/grund). Et barn med dårlig 
figur/grund-opfattelse kæmper med at adskille lydene og 
fokusere på det væsentlige, der i en læringssituation ofte 
formidles i ”mellemgrunden”.
De fleste kan naturligt registrere alle lydene: læringsformid-
lerens stemme, plæneklipperen, kammeraternes hvisken, 
apparaters summen, og danne forgrund, mellemgrund og 
baggrund af samtlige lyde. Et barn med APD er ofte ude 
af stand til at sortere blandt to eller flere samtidige lyde og 
etablere og fastholde lydenes indbyrdes hierarkiske for-
hold. Barnets opmærksomhed vil blive tiltrukket af enhver 
lyd, uanset hvor den kommer fra. Det væsentlige kan ikke 
adskilles fra det uvæsentlige, og baggrundslydene træder 
samtidig frem og forstyrrer og slører de vigtige lyde.
Uden evnen til at danne auditiv figur/grund er lærings-
formidleren ikke første prioritet i lydinfernoets hierarki, og 
dette barn vil kunne risikere at få en dårlig indlæring og gå 
glip af de ønskede færdigheder, ligesom det vil være svært 
at handle på de regler og adfærdsmæssige forventninger, 
som der er for netop denne aldersgruppe, og barnet vil let 
kunne blive opfattet som krævende og forstyrrende.

Auditory closure
Laila forsøger, så godt hun kan, at vare med i pigegruppens 
fællesleg. ”Er … nogen … vil..eg?” hører Laila en af pigerne sige 
til hele gruppen. Alle pigerne, undtagen Laila, forstår opfordrin
gen og besvarer spørgsmalet med glæde og begejstring: ”De’..
il..ej, de’..il..ej, og de..il..ej!” ”Hvad …..i lege – Ska’...i.......ar,..or og..
ørn?” spørger den første pige muntert, fordi hun er særdeles 
glad for at lege far, mor og børn. Laila ser sig omkring med for
undrede øjne. Hun fyldes af den energi og begejstring, som alle 
udtrykker, men er utryg, fordi hun ikke rigtig ved, hvad de andre 
er så jublende over. Hvilken leg er det, de taler om, tænker hun. 
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Pigerne fortsætter, og Laila ser for undret til. ”Eller...i ku’... orn....
over,” siger en anden pige med den betoning, der gør det klart 
for alle, at det var et bedre forslag, at lege bjørnen sover. ”Det 
… en..o i..e!” raber de andre, undtagen Laila, der i stedet udbry
der ”Orn over, hvad er det for en leg?” Der grines. Alle undtagen 
Laila ved, hvorfor det er sjovt. Hun føler sig tåbelig og forsøger 
at regne ud, hvad der i virkelig heden blev sagt.

Vanskeligheder i forbindelse med auditory closure kan 
komme til udtryk i en ”cocktailparty-effekt”, som dækker 
problemer med eksempelvis at skelne, når eget navn bliver 
nævnt i et støjfyldt rum, eller forstå en almindelig tale, hvor 
flere forskellige deltager i den samme samtale. Den audi-
tive perception skal være i stand til at forstå enhver konver-
sation, når der er udfald af lyd, og når lydstyrken svinger 
mellem forskellige niveauer, og det er nødvendig at zoome 
ind på forskellige samtaler, og derfor har auditory closure 
en nær forbindelse til problemerne med auditiv figur/
grund-opfattelse. Auditory closure-færdigheder vil imidler-
tid sige, at barnet ud fra konteksten kan gætte sig til, hvad 
den manglende lydsekvens eller ordet er eller betyder.
I en samtalesituation vil skelneevnen for den, der ikke har 
de nødvendige auditory closure-færdigheder, blive forstyr-
ret af ”huller” i taleopfattelsen, og problemerne vil særligt 
berøre forståelsen af samtaler på legepladsen, i idræts-
hallen eller i en larmende klasse. Som følge heraf kan de 
sociale regler blive overtrådt af den berørte, der som kon-
sekvens kan blive udelukket fra de spændende aktiviteter i 
det sociale fællesskab.
Laila i casebeskrivelsen er i denne vanskelige situation. 
Hendes ører og hjerne kan ikke forbinde dét, hun hører – 
lyden bliver brudt og giver ofte ingen mening. Laila kan 
godt opfatte enkelte lyddele, men hun kan ikke forbinde 
det, hun hører, med noget, der er forståeligt for hende. 
Hun misforstår hele samtaleforløbet, og langsomt vil det 
gå op for hende, at veninderne har et forspring og vil styre 
legens forløb, hvorfor hun vil risikere at komme til at stå 
udenfor.
Så længe en samtale foregår i mere rolige omgivelser, vil 
problemerne være til at overskue, men det er her vigtigt 
at være opmærksom på at få slukket for distraherende støj 

som en summende emhætte, opvaskemaskine, radio, tv´et 
eller andet.

APD og sameksistens med andre diagnoser
En adfærdsmæssig reaktion med årsag i en auditiv proces-
seringsforstyrrelse kan som udgangspunkt af flere forskel-
lige fagprofessioner tolkes som netop den lidelse, det pro-
blem, som den enkelte specialist har som sit fagområde, 
fordi adfærdssymptomerne i mange henseender er meget 
ens. Et eksempel kan være et barn, som får en mundtlig 
instruktion og reagerer med en adfærd, der indikerer, at 
barnet ikke opfatter instruktionen.
I forbindelse med en udredning kan denne respons for-
klares på flere forskellige måder, og uden det rette test-
værktøj, kan denne adfærd frembringe mange forskellige 
forklaringer.
I eksemplet kan det tænkes, at barnet ikke:
• opfattede instruktionen, fordi barnet blev afledt af en 

anden forstyrrelse
• var opmærksom, fordi barnet tænkte på noget andet
• forstod beskeden pga. sprogforståelsesvanskeligheder
• kunne forstå sproget pga. en tosprogsproblematik
• kunne huske instruktionen pga. hukommelsesvanske-

ligheder
• ville udføre instruktionen af personlige årsager
• kunne udføre instruktionen pga. motoriske vanskelig-

heder
• kunne høre beskeden pga. en alvorlig hørenedsættelse
• opfattede instruktionen pga. auditive processerings-

vanskeligheder og af den grund ikke opfangede 
lyd signalet klart og tydeligt nok til at tolke informatio-
nerne.

Adskillige undersøgelser antyder, at APD er en forstyrrelse, 
som kan optræde alene, men som også kan påvirke mange 
andre funktioner, fordi hver specifik type af APD påvirker de 
systemer, der er involveret, helt forskelligt, og som af den 
årsag har forskellige anbefalinger til behandling.
Derfor er en tværfaglig udredningsprocedure af overor-
dentlig stor betydning, og en differentialdiagnose kan 
være nødvendig af flere årsager. Først og fremmest for 
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at barnet fremadrettet kan få den mest hensigtsmæssige 
 læringsstrategi som overhovedet muligt.
Eksempelvis vil en elev, der bliver diagnosticeret med et 
sprogproblem, ikke nødvendigvis få nogen positiv frem-
gang ved gentagne gange at terpe fx læsning udelukken-
de ved hjælp af lydstavemetoden, hvis vanskelighederne 
ligger i, at lydsignalet, der modtages, er mangelfuldt, skif-
tende eller forvrænget. På samme måde som et kommuni-
kationssystem, der forstærker lydsignalet, ikke nødvendig-
vis vil hjælpe den elev, som ikke forstår sproget. Desuden 
kan barnet/eleven, forældrene og de professionelle opleve 
forvirring og frustration, dårlig udnyttelse af kostbar tid og 
ressourcer, hvis ikke en nøjagtig differentialdiagnose fore-
ligger, og hvis konklusionen, som man er kommet frem til, 
ikke er retvisende.
Da flere uafhængige undersøgelser har vist, at elever med 
APD profiterer betydeligt af de rigtige tiltag, er det specielt 
vigtigt med en korrekt diagnosticering. Et skræmmende 
eksempel til sammenligning kan være en elev, der i vir-
keligheden lider af APD, men diagnosticeres som mental 
retarderet og gives hensyntagende undervisning som ved 
mental retardation.
Denne pædagogik tænkes ikke at være så egnet til auditive 
processeringsvanskeligheder. Hertil kan den psykiske  effekt 
af selvopfyldende profetier – som fx omgivelsernes for-
ståelse af et mentalt handicap – give grobund for  elevens 
opfattelse af, at sådan er dét, og eleven kan ubevidst 
udvise en adfærd i overensstemmelse dermed. Ydermere 
kan der være en høj grad af symptomsammenfald med 
 eksempelvis ADHD, og i yderste konsekvens kan man der-
for fejlagtigt vælge at medicinere at barn for ADHD, som 
ikke har gavn af dette, hvis den korrekte diagnose er APD.

Komorbiditet
Komorbiditet betyder sameksistens med andre diagnoser. 
Der findes megen forskningslitteratur, der indikerer, at 
APD kan optræde samtidig med andre vanskeligheder, 
her under bl.a. sprogvanskeligheder, opmærksomheds-
problemer og indlæringsbesvær. Forholdet mellem disse er 
imidlertid komplekst og ikke fuldt ud forstået, men forsk-
ning i hjernens organisering har alligevel bidraget med stor 
indsigt i, hvordan disse vanskeligheder kan tænkes at være 
forbundet og adskilt.
Hjernens bottom-up-processering gennem hjerne-
stammen, på tværs af hjernen og specifikt inden for de 
to hjernehalvdele – og ligeså den efterfølgende top-
down-processering i forbindelse med, at hjernen sender 
besked tilbage til øret om, hvad der kan forventes, at den 
næste lyd kan være – har indflydelse på komorbiditets-
raten, idet denne organisering af det centrale nervesystem 
samvirker med de forskellige hertil knyttede områder. 
Hjernens organisering forårsager således, at ingen områder 
og egen skaber er helt isoleret fra hinanden, og på den 
måde i  mange tilfælde er både afhængige af hinanden 
og plastiske i forhold til hjernens modning og forbedring 
af funktions niveau. Underudvikling eller skader på dele af 
hjernen vil derfor ikke kun påvirke den perceptuelle pro-
cessering af auditiv information, som APD er et resultat af, 
men også andre egenskaber.

Gengivet med tilladelsen af forlaget og forfatterne.

”Hvidovre Hospital vil fremover screene gravide for svi-
nebakterien MRSA. Henrik Westh, professor ved MRSA 
Videncenter, forklarer, at for tidligt fødte børn er særligt 

modtagelige over for bakterien, og at man med scree-
ningen håber på at kunne beskytte dem bedre.”
Kilde: DR P1 Radioavisen, 20. maj 2015

Hvidovre Hospital vil screene gravide for MRSA
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Boganmeldelse

Af: Elizabeth Pöckel

Da jeg først så bogen, var jeg ikke sikker på, at det var 
 noget for Livsbladet – eller mig, for den sags skyld. Mine 
børn har ikke fysiske hørenedsættelser.
Men bogen handler om mere end det. Det er lykkedes 
Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen, at lave en 
meget grundig – og læselig – bog om lyd og hørelse fra 
hjernens vinkel. Et imponerende stykke pædagogisk for-
midling. Meget overskueligt med teori, cases og konkrete 
forslag. Den er i stil med mange af tidens bøger, der prøver 
at forklare det, der ligger til grund for børnenes adfærd, i 
deres forsøg på mestring og læring ved brug af sanserne.
Bogen er interessant for alle, der vil have en forståelse for 
børnenes hjerner. Den stopper ikke med beskrivelser af lyd 
og hørelse. En stor del af bogen er dedikeret til rollen af 
hørelsen i undervisning med flere kapitler af pædagogiske 
tiltag, f.eks. akustik og støjdæmpning, kommunikative 
strategier, mestringsværktøjer, læsning samt terapi og 
hjælpemidler. 
Som jeg vurderer det, er den både relevant for sensitive 
tidligt fødte børn med sanseintegrationsvanskeligheder 
samt børn med opmærksomhedsforstyrrelser og/eller 
koncentrationsvanskeligheder. Der er nogle meget interes-
sante sektioner om hørelsens funktion i hukommelsen og 
forskellige typer af auditive vanskeligheder.
APD er nemlig én af de nyere diagnoser, der sætter ord på 
de type auditive vanskeligheder, der ikke opfanges i sko-
lens høretest med et håndfuld bip toner i hvert øre. Lyd og 

hørelse bliver pludseligt til et emne, der er værd at sætte 
sig ind i, især i forhold til førskole- og skolebørn. Og når vi 
er i en reformtid med larmende stordrift, så er det vigtigt, 
at vi forstår, hvad der sker og hvordan vi kan støtte bør-
nene bedst muligt, når de ser ud til, at have det svært.
Når hjernen ikke lytter har givet mig en bedre forståelse for 
nogle af de mere subtile indlæringsvanskeligheder, mange 
af vores børn oplever. Der er mange gode forslag til pæda-
gogiske tiltag og jeg håber, at flere lærere og pædagoger 
vil tage den til sig. Den burde i hvert fald kunne findes på 
alle skolers fagbiblioteker. Fem stjerner herfra.



Når hjernen ikke lytter
Om høreforstyrrelsen APD  
– Auditory Processing Disorder
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