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Abstract
Background
Audiological research has emphasized that hearing aid users have many problems and challenges in
everyday life. However, hearing aids constitute the most important part of the rehabilitation of
people with hearing loss, there are still several factors that make that hearing aid users increasingly
have difficult to follow the conversation, understand the speech, accept, and get used to wearing
hearing aids. These problems emphasized that it is relevant to develop some teaching programs and
training programs, which aim to improve the rehabilitation process, to give a better hearing aid
treatment. Recent research had showed positive effects on using the Internet for rehabilitation of
hearing aid users by, combining hearing aid treatment with additional training and teaching. The
research study of Laplante-Lévesque et al. (2006) reported that Internet-based audiological
counselling program, in the form of daily e-mails with an audiologist, allows new hearing aid users
to daily communicate with the audiologist, exchange experiences and concerns about hearing aids,
hearing loss or rehabilitation. This may help to promote a good hearing aid fitting and modification.
The research study of Thorén et al. (2011) reported that the Internet can be used to provide training
for experienced users, who still have challenges in everyday life. The participants in both studies
showed positive results by participating in Internet-based rehabilitation programs. Therefore, this
study researched a method for compliance as an attempt to give a better hearing treatment.

Objectives
This study had several objectives. First, the purpose of the study was to explore how an internetbased education program could be used to play a constructive role in new hearing aid users’
experience of it. Second, to explore how an internet-based education program could be used to
inform and guide new hearing aid users compared to what hearing loss is, what hearing aids consist
of, and how to handle a hearing loss in everyday life.

Method
A qualitative phenomenological research strategy was used in order to obtain nuanced and detailed
descriptions of new hearing aid users’ experience of an internet-based teaching program, and what
experience they have in this regard. An internet-based teaching program was designed as an
audiological intervention that consists of six weeks of communication via e-mail with a
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predetermined structure. Each week the participants read a chapter from the book “Når lyden bliver
svagere – om hørelse og høreapparater” of Elberling & Worsøe (2007) and performed six exercises.
After the six weeks, qualitative data was collected through a semi-structured interview with each
participant. First, the participants’ exercises were analysed and discussed. Afterwards, the
interviews were read, transcribed, and analysed according to the principles of Interpretative
Phenomenological Analysis in order to find the essence of the hearing aid users’ experiences of this
internet-based teaching program.

Sample
The study involved three participants of age 47-82 years. Two of the participants were treated with
bilateral hearing aids (one on each ear), and one was treated with a unilateral hearing aid (one in
one ear). The participants were selected on the basis of some inclusion criteria through purposive
sample. The criteria was following: a hearing aid user over 18 years, a new hearing aid user (first
time user), was hearing aid treated on one or both ears for the first time, had access to a personal
computer with Internet, could use e-mail, read, and understood Danish and could participate in the
final interview. The participants were found from different public audiological hearing clinics
throughout the country.

Results
The analysis of the collected data showed that participants did have some experiences that was the
same, and some experiences of the teaching program that was different for each of them. The study
identified two themes and six subthemes. The two themes were awareness and the teaching
program, and the six subthemes were feeling greater insight and understanding, attention of own
role, expectations, feeling of being the focus, relief and support, difficult material. The participants
experienced greater insight and understanding of how complex the hearing is, how people hear,
what help hearing aids can provide. They were aware of their own roles and expectations in relation
to how they can tackle the challenges of everyday life, and how they get a good return on their
hearing aids and hearing aid treatment. The participants experienced it positive to be in focus,
where focus exactly was on them and their hearing loss. They felt relief and support by being
informed and advised about hearing loss and hearing aids. This meant that they were motivated to
learn about hearing aids, and it gave them a better understanding of what their hearing loss meant to
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them. Furthermore, the participants experienced that the material was too difficult but still
beneficial.

Conclusion
In conclusion, the results of the participants’ experiences showed a potential for internet-based
teaching programs for new hearing aid users. An internet-based education program can be effective
and supportive in terms of improving the rehabilitation process and the way to give a better hearing
aid treatment.

Relevance
The findings of this study can provide ideas for developing similar rehabilitative teaching programs
and improvement of existing advice and guidance to new hearing aid users.
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Resumé
Baggrund
Audiologiske undersøgelser viser, at høreapparatbrugere står overfor mange problemer og
udfordringer i hverdagen. Selvom høreapparater udgør den vigtigste del af rehabilitering af
mennesker med høretab, er der stadig flere faktorer, der gør, at høreapparatbrugere fortsat har svært
ved at følge med i samtalerne, forstå talen, acceptere og vænne sig til at gå med høreapparater.
Disse problemer understreger, at det er relevant at udvikle nogle undervisningsprogrammer,
træningsprogrammer og lignende, hvor formålet er at forbedre rehabiliteringsprocessen for at levere
en bedre høreapparatbehandling. Nyere forskning har vist positive effekter ved at bruge internettet
for rehabilitering af høreapparatbrugere ved at kombinere høreapparatbehandling med ekstra
træning og undervisning. Forskningsstudiet af Laplante-Lévesque et al. (2006) rapporterede, at et
internetbaseret audiologisk rådgivningsprogram, i form af daglig e-mails med en audiologist, giver
mulighed for nye høreapparatbrugere for dagligt at kommunikere med audiologisten og udveksling
af erfaringer og bekymringer om høreapparater, høretab eller rehabilitering. Dette kan hjælpe til at
fremme en god høreapparattilpasning og justering. Forskningsstudiet af Thorén et al. (2011)
rapporterede, at internettet kan bruges til at tilbyde undervisning for erfarne høreapparatbrugere,
som stadig har udfordringer i hverdagen. Deltagerne i begge studier viste positive resultater ved at
deltage i internetbaserede rehabiliteringsprogrammer. Derfor undersøger dette studie en metode for
compliance som et forsøg på at give en bedre høreapparatbehandling.

Formål
Dette studie havde flere formål. For det første var formålet med studiet at undersøge, hvordan et
internetbaseret undervisningsprogram kunne spille en konstruktiv rolle i nye høreapparatbrugeres
oplevelse af det. For det andet var formålet at undersøge, hvordan et internetbaseret
undervisningsprogram kunne anvendes til at informere og vejlede nye høreapparatbrugere i forhold
til, hvad et høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man kan håndtere et høretab i
hverdagen.

Metode
I dette studie blev en kvalitativ fænomenologisk undersøgelse anvendt for at opnå nuancerede og
detaljerede

beskrivelser

af

nye

høreapparatbrugeres

oplevelse

af

et

internetbaseret
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undervisningsprogram, og hvilke erfaringer de gør sig i denne forbindelse. Der var designet et
internetbaseret undervisningsprogram som en audiologisk intervention, der bestod af seks ugers
kommunikation via e-mail med en forudbestemt struktur. Hver uge havde deltagerne læst et kapitel
fra bogen ”Når lyden bliver svagere – om hørelse og høreapparater” af Elberling & Worsøe (2007)
og udførte seks øvelser. Efter de seks uger blev det kvalitative data indsamlet gennem et semistruktureret interview med hver enkelt deltager. Først blev deltagernes øvelsesbesvarelser analyseret
og diskuteret. Derefter blev interviewene læst, transskriberet og analyseret i henhold til
principperne for ”Interpretative Phenomenological Analysis” for at finde essensen af
høreapparatbrugeres oplevelser af dette internetbaserede undervisningsprogram.

Sample
Studiet omfattede tre deltagere i alderen 47-82 år. To af deltagerne var bilateralt
høreapparatbehandlet (et på hvert øre), og den sidste deltager var unilateralt høreapparatbehandlet
(ét på et øre). Deltagerne blev udvalgt på baggrund af nogle inklusionskriterier gennem purposive
sample. Kriterierne har været som følgende: en høreapparatbruger over 18 år, en ny
høreapparatbruger (førstegangsbruger), en høreapparatbruger som er høreapparatbehandlet på et
eller begge ører for første gang, en høreapparatbruger med adgang til en personlig computer med
internet, og som kan bruge e-mail, læse og forstå dansk, samt deltage i det afsluttende interview.
Deltagerne var fra forskellige offentlige audiologiske høreklinikker i hele landet og opfyldte de
ovenstående kriterier.

Resultater
Analysen af det indsamlede data viste, at deltagerne både havde samme og forskellige oplevelser af
undervisningsprogrammet. Studiet identificerede to temaer og seks undertemaer. De to temaer var
bevidsthed og selve programmet, og de seks undertemaer er følelse af større indsigt og forståelse,
opmærksomhed på egen rolle, forventninger, at blive sat i centrum, lettelse og støtte samt svært
materiale. Deltagerne oplevede større indsigt og forståelse af, hvor kompleks hørelsen er, hvordan
mennesker hører, og hvad høreapparater kan give af hjælp. De blev bevidste om deres egne roller
og forventninger i forhold til, hvordan de kan tackle udfordringer i hverdagen, og hvordan de får et
godt udbytte af deres høreapparater og høreapparatbehandling. Deltagerne oplevede det positivt at
blive sat i centrum, hvor fokus netop var dem og deres høretab. De følte lettelse og støtte ved at
blive informeret og rådgivet om høretab og høreapparater. Dette gjorde, at de blev motiveret til at
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lære om høreapparater, og det gav dem en bedre forståelse af, hvad deres høretab betød for dem.
Derudover oplevede deltagerne, at materialet var for svært, men stadig gavnligt.

Konklusion
Det konkluderes, at resultaterne af deltagernes oplevelser og erfaringer viste et potentiale i
internetbaserede undervisningsprogrammer for nye høreapparatbrugere. Et internetbaseret
undervisningsprogram

kan

være

effektivt

og

støttende

i

forhold

til

at

forbedre

rehabiliteringsprocessen samt måden at levere en bedre høreapparatbehandling på.

Relevans
Resultaterne af denne undersøgelse kan give idéer til udvikling af lignende rehabiliterende
undervisningsprogrammer, og forbedring af eksisterende rådgivning og vejledning til nye
høreapparatbrugere.
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1. Introduktion
1.1. Baggrund og problemfelt
I mange år har man undersøgt, hvordan et høretab påvirker og begrænser den enkeltes livskvalitet.
Et høretab påvirker både personligt og socialt, hvorfor den enkelte kan have svært ved at fungere i
omgivelserne, i det sociale liv og på arbejdslivet. Den nedsatte evne til at høre kan medføre mange
problemstillinger såsom en negativ indvirkning på den enkeltes kommunikation med omgivelserne,
dårligt selvværd og begrænsninger i forhold til dagligdagsaktiviteter. Opfattelsen af at have et
høretab eller leve med en person med et høretab kan således give en negativ indvirkning på hele
familien samt negative udsigter i livet. En vellykket kommunikation og udbytterigt samvær er et
fælles ansvar, der omfatter både den hørehæmmede, familien og omgivelserne (Preminger &
Meeks, 2010).
I Danmark bliver personer med nedsat hørelse tilbudt et forløb, omfattende undersøgelser,
henvisning, behandling og opfølgning. Det er et rehabiliterende forløb, som omfatter den
privatpraktiserende læge, speciallæger, audiologiske afdelinger, høreinstitutter, specialkonsulenter
og kommunale socialforvaltninger (Lindstad, 2007). Det danske fagmiljø knyttet til
Marselisborgcentret, som består af en bredt sammensat kreds af fagfolk fra rehabiliteringsområdet
sammen med repræsentanter fra handicaporganisationer og det socialpolitiske felt, har arbejdet
sammen om at definere rehabiliteringsbegrebet i en dansk sammenhæng. Rehabilitering forstås her
på den her måde:
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få
betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår
et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele
livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og
vidensbaseret indsats” (Marselisborgcenteret, 2004).
I denne formulering fremhæves samarbejdsprocessen mellem en borger, pårørende og fagfolk, som
her knytter sig til en rehabiliteringsproces baseret på borgerens hele livssituation ved at tilbyde en
sammenhængende og vidensbaseret indsats. Denne opfattelse bygger på World Health
Organisation’s (WHO, 2001) definition af funktionsnedsættelse ved hjælp af International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF består af multiperspektiv tilgang til
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funktion, handicap og sundhed som en interaktiv proces. Ifølge ICF bør individuel funktion ses som
et komplekst samspil mellem funktionelle og/eller kontekstuelle faktorer, hvor konsekvenserne af
faktorerne beskrives i form af begrænsninger på det personlige og det sociale plan. I
overensstemmelse med ICF er målet med audiologisk rehabilitering derfor at minimere den enkeltes
begrænsninger for deltagelse, lette den auditive svækkelse og optimere den enkeltes auditive
aktiviteter. Høreapparater udgør derfor den mest vigtige del i audiologisk rehabilitering (Hallberg et
al, 2008; Chisolm et al, 2004).
Med udgangspunkt i rehabiliteringsbegrebet og ICF bliver høreapparatbrugere tilbudt
hørepædagogisk

undervisning

på

kommunale

og

regionale

høreinstitutter

og

kommunikationscentre, som består af vejledning og rådgivning i form af et rehabiliteringstilbud.1
På trods af, at høreapparatbrugere får tilbudt vejledning og rådgivning i forhold til anvendelse af
høreapparatet, afprøvning af hjælpemidler, undervisning i høretaktik og mundaflæsning, samt
undervisning til pårørende2, viser audiologiske undersøgelser, at mere end 20 procent af udleverede
høreapparater sjældent eller slet ikke bruges, og kun 19 procent bruges lejlighedsvis (Hindhede,
2012). I løbet af de sidste mange år, har audiologiske undersøgelser understreget, at selvom
høreapparater udgør den mest vigtige del af rehabilitering af personer med høretab, er der også
mange aspekter af nedsat hørelse, der påvirker den enkelte individuelt og resulterer i begrænset
deltagelse i samfundet. Den enkelte kan bl.a. opleve vanskeligheder med at høre i almindelig
samtale, have svært at skelne ord fra hinanden, have svært ved at høre i støjfyldte omgivelser og
have det svært i forhold til at lokalisere andres stemmer. Desuden kan mange ikke acceptere deres
høreproblemer og tøver med at søge professionel hjælp, eller stopper undervejs i
rehabiliteringsprocessen, da de er i tvivl om, hvad formålet er med udredningen og
høreapparattilpasningen, og anser rehabiliteringsprocessen mindre relevant (Laplante-Lévesque et
al,

2012;

Hallberg

et

al,

2008).

Dette

understreger

relevansen

af

at

udvikle

undervisningsprogrammer, træningsprogrammer og lignende, der sigter på at forbedre
rehabiliteringsprocessen og måden på at levere en bedre høreapparatbehandling (Hallberg et al,
2008).
Nyere forskning viser positive effekter ved at bruge internettet i rehabilitering af
høreapparatbrugere ved at kombinere høreapparatbehandlingen med ekstra træning og
1

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25080
Se f.eks. Ydelseskatalog, Odense Kommune:
http://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/wm478273
2
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undervisning, hvor formålet er at forbedre rehabiliteringsprocessen for at levere en bedre
behandling (Thorén et al, 2014; Hickson et al, 2007; Kramer et al, 2005). Et internetbaseret
undervisningsprogram kan bruges til at informere, rådgive og undervise høreapparatbrugere i
forhold til de problemer, der måtte opstå med audiologisk rehabilitering. Laplante-Lévesque et al.
(2006) rapporterede, at internetbaseret audiologisk rådgivningsprogram i form af daglige e-mails
med en audiolog giver mulighed for, at nye høreapparatbrugere dagligt kan kommunikere med
audiologen og udveksle erfaringer og bekymringer omkring høreapparatet, høretabet eller
rehabilitering, således at dette kan være med til at lette høreapparattilpasningen. Thorén et al.
(2011) rapporterede, at internettet kan bruges til at levere undervisning til erfarne
høreapparatbrugere, der har høreproblemer, således at deres høreproblemer bliver mindsket med
interventionen.
I dette studie designes et internetbaseret undervisningsprogram som intervention. Der tages
udgangspunkt i en intervention, som beskrevet af det svenske studie Thorén et al. (2011). I dette
studie bygges der videre på interventionen med andre og forskellige øvelser. Kommunikationen i
det internetbaserede undervisningsprogram foregår via e-mail, hvilket er inspirereret af det
canadiske case study Laplante-Lévesque et al. (2006). Udgangspunktet for specialet er derfor at
undersøge, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan bruges som et innovativt
audiologisk rehabiliteringstilbud til nye høreapparatbrugere. Studiet tager udgangspunkt i et
fænomenologisk tilgang, hvor problemfeltet ønskes belyst via en kvalitativ undersøgelse med
udgangspunkt i ”Interpretative Phenomenological Analysis” som forskningstilgang.

1.2. Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående baggrund og problemfelt er der flere formål med studiet. For det
første er formålet at undersøge, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan spille en
konstruktiv rolle i nye høreapparatbrugeres oplevelse af det. For det andet er formålet at undersøge,
hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan anvendes til at informere og rådgive nye
høreapparatbrugere i forhold til, hvad et høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man
kan håndtere et høretab i hverdagen. Ved at undersøge opfattelsen af nye høreapparatbrugeres
oplevelse af et internetbaseret undervisningsprogram, vil specialet både give ideer til udvikling og
implementering

af

lignende

rehabiliterende

undervisningsprogrammer

som

innovative

rehabiliteringstilbud til høreapparatbrugere og forbedring af eksisterende rådgivning og vejledning
til høreapparatbrugere.
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På baggrund af ovenstående problemfelt og med de nævnte formål er det specialets
problemformulering at belyse følgende:
”Hvordan oplever nye høreapparatbrugere et internetbaseret undervisningsprogram, og
hvilke erfaringer gør de sig i denne forbindelse?”

1.3. Afgræsning og begrebsafklaring
Dette studie er afgrænset til at undersøge nye høreapparatbrugeres oplevelse af og erfaring med et
internetbaseret undervisningsprogram. Begrebet nye høreapparatbrugere defineres som personer,
der har mistet så meget af hørelsen, at de får tildelt et eller to høreapparater af den offentlige
høreklinik, så de kan leve og fungere i deres normale hverdagsliv. Nye høreapparatbrugere er
voksne over 18 år, der for første gang skal bruge høreapparater.
I specialet er det bevidst valgt kun at fokusere på nye høreapparatbrugere af flere grunde. For det
første har undersøgelser i løbet af de sidste mange år understreget, at høreapparatbrugere bliver
frustreret og stopper undervejs i rehabiliteringsprocessen på grund af frustration og tvivlsomhed i
udredningen og rehabiliteringsprocessen. For det andet viser undersøgelser, at høreapparatbrugere
har svært ved at vænne sig til deres nye høreapparater, og det understreges, at ekstra træning og
undervisning kan kombineres til høreapparatbehandlingen. Derfor har specialet afgrænset sig til nye
høreapparatbrugere for at forbedre rehabiliteringsprocessen og måden på at levere en bedre
høreapparatbehandling.

1.5. Specialets struktur
Specialet er, udover dette kapitel med gennemgang af problemfelt, formål og afgrænsning, inddelt i
syv overordnede kapitler:
Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Litteraturgennemgang

Metode

Analyse og diskussion - del 1:
Undervisningsprogrammet

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Analyse og diskussion - del 2:

Konklusion

Perspektivering

Interviewene
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Som det fremgår af overstående, består specialet af en baggrundsgivende litteraturgennemgang og
en empirisk del, som afslutningsvis sammenholdes, analyseres og diskuteres med henblik på at
besvare specialets problemformulering. I det følgende præsenterer jeg de enkelte kapitler, for at
give læseren et overblik over specialet.
Kapitel 2 består af en litteraturgennemgang af compliance begrebet, herunder en definition af
compliance. Herefter vil jeg redegøre for den implicitte audiologiske forestilling om høretab og
intervention for at forstå, hvordan den audiologiske rehabilitering og intervention forsøger at øge
compliance hos høreapparatbrugere. Slutteligt vil jeg i dette kapitel gennemgå relevante
forskningsstudier af compliance interventioner.
Kapitel 3 udgør de metodiske overvejelser om specialets analysestrategi, herunder argumentation
for valget af en kvalitativ metode med afsæt i et fænomenologisk forskningstilgang samt
argumentation for valget af semi-strukturerede interviews.
Specialets analyse og diskussion er opdelt i to kapitler: Kapitel 4 består af en analyse og
diskussion af undervisningsprogrammets indhold og opbygning, handicapforståelser og forskellige
tilgange til rådgivning og læring samt formål og læringsmål. Dernæst indeholder dette kapitel en
analyse og diskussion af deltagernes øvelsesbesvarelser. Kapitel 5 indebærer en analyse og
diskussion af interviewene. Der identificeres fælles temaer ved hjælp af kodning og kategorisering
af data med udgangspunkt i Interpretative Phenomenological Analysis som forskningstilgang.
På baggrund af overstående kapitler vil jeg i kapitel 6 diskutere de fundne resultater i forhold til
specialets problemformulering og afrunde specialet med en konklusion. I kapitel 7 vil jeg
perspektivere min undersøgelse i forhold til generaliserbarhed, interviews, dataanalyse, materialet,
forskningsansvarliges rolle som fagperson og det videre arbejde med internetbaserede
undervisningsprogrammer.
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2. Litteraturgennemgang
I dette kapitel følger en litteraturgennemgang af compliance begrebet, herunder en definition af
begrebet for at forstå betydningen og anvendelsen af det i praksis. Derefter vil den implicitte
audiologiske forestilling om høretab og intervention redegøres med henblik på at forstå, hvilken
betydning den har for, hvordan audiologisk rehabilitering og intervention forstår compliance. Som
afslutning på gennemgangen vil jeg udpege relevante undersøgelser og resultater, der foreligger
inden for forskningen af compliance interventioner i forskningsstudier. Litteraturgennemgangen vil
således indsnævre problemfeltet til at undersøge, hvordan nærværende studie laver intervention og
undersøger en metode for compliance.

2.1. Compliance begrebet
På et medicinsk sprog defineres begrebet compliance som, hvorvidt patienterne efterlever lægens
eller sundhedspersonalets ordinationer og råd (Trostle, 1988; Conrad, 1985). For patienter med
kronisk sygdom og handicap kræves, at patienterne laver daglige ændringer i hverdagen. Det
betyder, at de får et eller andet med hjem fra et sundhedspersonale, og så skal de selv gøre noget og
gøre det regelmæssigt. Det kan for eksempel være at tage medicin, motionere, følge en bestemt
diæt, bruge høreapparater mv. De nævnte eksempler kræver, at patienten selv tager stilling til det
hver dag og bliver ved med at gøre det. De skal følge lægeanvisninger, ordinationer eller en anden
form for behandling i deres hverdag. For personer med høretab betyder dette, at de selv skal huske
på at tage høreapparater på og blive ved med at gøre det, således at de på denne måde integrerer at
tage høreapparaterne på i hverdagen (Hindhede, 2012).
Der er en masse forskning om compliance inden for medicin og samfundsvidenskab, og inden for
audiologien er især non-compliance dominerende. I forhold til compliance inden for audiologi viser
undersøgelser nemlig, at en væsentlig del af mennesker med høretab ønsker ikke at være en del af
høreapparatbehandlingen, samt at mere end 20 procent af høreapparater meget sjældent eller aldrig
bruges, og kun 19 procent af høreapparater bruges lejlighedsvis. Disse undersøgelser er med til at
vise, at non-compliance er et stort diskuteret område, hvor non-compliance relaterer til manglende
brug af høreapparater, og compliance heraf relateres til den fortsatte brug af høreapparater
(Hindhede, 2012).
Compliance af regelmæssig høreapparatbrug hos voksne med høretab er lav på trods af, at der i
dag er sket en teknologisk udvikling på høreapparater, hvor høreapparater er forbedret i den grad, at
digitale høreapparater nu kan tilbyde en række fordele (McCormack & Fortnum, 2013). Fordelene
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ved digitale høreapparater er blandt andet retningsbestemte mikrofoner, der forstærker lyde fra
nogle retninger mere end lyde fra andre retninger samt reducerer signal-støj forholdet, hvor
høreapparatets lavfrekvensforstærkning dæmpes i støjfyldte omgivelser. Herudover er fordelene
også lytteprogrammer, som kan optimeres til specifikke lyttesituationer samt forbedre lydkvalitet og
meget mere (Widex, 2007). Brugen af høreapparater kan hermed give forbedringer i taleforståelse
og kommunikation i familiære og sociale relationer. På trods af dette viser undersøgelser, at noncompliance blandt andet skyldes manglende anerkendelse af at have et høretab, fremskreden alder,
dårligt helbred og en utilstrækkelig støtte under rehabiliteringsprocessen. Derfor arbejder man på at
udarbejde hensigtsmæssige rehabiliteringsstrategier for at sikre større brug af høreapparater og
dermed øge compliance (McCormack & Fortnum, 2013).

2.2. Compliance i litteraturen
Ifølge Trostle (1988) og Conrad (1985) er det vigtigt at finde årsagerne til non-compliance og
forsøge derefter at optimere patienternes adfærd for at opnå compliance (Trostle, 1988; Conrad,
1985). Årsagerne til non-compliance kan blandt andet være problemer med kommunikationen i
patient-læge interaktion, eller patientens sundhedsmæssige overbevisninger der ligger til grund.
Studier af patient-læge interaktion viser, at høj compliance er forbundet med, hvordan læger giver
passende instrukser, klarere oplysninger og rådgivning samt mere og bedre feedback. Desuden er
non-compliance mere dominerende, når patientens forventninger ikke opfyldes, eller når lægens
måde at kommunikere på ikke er tilfredsstillende i forhold til patientens forventninger. Disse
undersøgelser peger på, at årsagerne til non-compliance ligger i en patient-læge interaktion, hvor
det forventes, at ændringer i klinikken og kommunikationen mellem patient og læge kan
forbedrecompliance. En ’health-belief model’, som er en social psykologisk perspektiv på
forklaring af compliance, tager udgangspunkt i patientens perspektivog forklarer, at patientens
sundhedsmæssige overbevisninger skyldes, i hvilken grad sygdommen påvirker patienten, og i
hvilken grad de så efterlever en behandling. Modellen forklarer, at patienter er mere tilbøjelige til at
efterleve lægens eller sundhedspersonalets ordinationer og råd, hvis de oplever, at de har en alvorlig
sygdom, der giver konsekvenser for deres sundhed og begrænser deres hverdagsaktiviteter (Conrad,
1985).
Patient-læge interaktionen og patientens sundhedsmæssige overbevisninger er medicinskcentreret i forhold til, hvordan og hvorfor de efterlever eller ikke efterlever lægens ordinationer og
råd. Der er en generel enighed om, at lægen giver ordinationer eller råd, som forventes at blive
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efterlevet af patienten. Hvis patienten ikke efterlever en ordination eller behandling, anses det som
non-compliance. I patient-læge interaktionen spiller lægen den væsentlige rolle i forhold til at øge
compliance, og i ’health-belief model’ forudsættes det, at patienten tænker og handler rationelt på
sine sundhedsmæssige overbevisninger, det vil sige at compliance bliver en rationel beslutning
baseret på patientens overbevisninger (Conrad, 1985).

2.2.1 Patient-centreret perspektiv
Trostle (1988) og Conrad (1985) hævder, at hvis man skal forstå hvorfor folk ikke tager deres
medicin, eller følger en ordineret behandling eller et råd, skal man ligeledes se på en patientcentreret perspektiv ved compliance begrebet. Dette betyder, at man skal forstå, hvilken betydning
medicin, behandling eller råd har i patienternes hverdag (Trostle, 1988; Conrad, 1985). Patientcentreret perspektiv betragter patienter som aktive deltagere i deres behandling snarere end passive
modtagere af pleje, medicin eller behandling (Conrad, 1985). Akut syge patienter betragtes som
passive modtagere af pleje, hvorimod patienter med kronisk sygdom eller handicap betragtes som
aktive deltagere i deres behandling (Hindhede, 2012).
Det er vigtigt at se på flere perspektiver og tage højde for forskellige faktorer for at forstå noncompliance. I en undersøgelse af gigtpatienter bliver medicinen bedømt som ineffektiv af patienten,
hvis der ikke opnås resultater inden for den forventelige tidsramme. Her baserer patienten
beslutningen om at stoppe med at bruge medicin på en rationel-empirisk metode, hvor patienten
”eksperimenterer” sine synspunkter om lægemiddeleffektivitet. I andre undersøgelser kommer det
frem, at non-compliance skyldes nogle særlige medikamentelle behandlinger, der ikke er forenelig
med patienternes hverdag. Disse undersøgelser er med til at påpege, at non-compliance kan
forklares fra en patient-centreret perspektiv end en medicinsk-centreret perspektiv, idet noncompliance forekommer meget forskellig fra en patient-centreret perspektiv (Conrad, 1985).
Selvom der er mange traditionelle undersøgelser, der stadig synes, at patient-læge interaktionen
spiller en væsentlig rolle i forhold til compliance, hævder Trostle (1988) og Conrad (1985), at det
ikke er sikkert, at patient-læge interaktionen er den eneste betydningsfulde faktor i patientens
beslutning om at efterleve lægens eller sundhedspersonalets ordinationer og råd (Trostle, 1988;
Conrad, 1985). Conrad (1985) fastholder, at patienter med kronisk sygdom eller handicap kun
tilbringer en lille brøkdel af deres liv i patientrollen, hvilket betyder, at patient-læge interaktionen
derfor ikke er en væsentlig faktor i forhold til compliance. Ifølge Trostle (1988) og Conrad (1985)
er det vigtigt at se på årsagerne til non-compliance i et bredere perspektiv for at forstå, hvorfor folk
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ikke efterlever lægens eller sundhedspersonalets ordinationer og råd. Med et bredere perspektiv,
hvor man tager udgangspunkt i patient-centreret perspektiv, vil man bedre kunne forstå, hvilken
betydning en medicin eller behandling har på patienternes hverdag (Trostle, 1988; Conrad, 1985).

2.2.2 Medicinsk-centreret perspektiv
Den medicinsk-centrerede perspektiv på compliance begrebet tænkes også at præge den
audiologiske rehabilitering og intervention. Hindhede (2012) skriver, at den franske filosof Georges
Canguilhems forklaring på, hvordan den moderne medicinske videnskab opfatter sygdomsbegrebet,
bidrager til, hvordan vi kan forstå den implicitte audiologiske forestilling om høretab og
intervention. Den implicitte audiologiske forestilling om høretab og intervention tager
udgangspunkt i den moderne medicinske videnskab, som opfatter sygdom som anormalitet, der
kræver en særlig intervention for at genoprette det ’normale’. Det at have fokus på brugen af
høreapparater handler derfor om, hvordan den audiologiske rehabilitering og intervention præges af
’normalitetsbegrebet’ og i sidste ende, hvordan man forsøger at øge compliance ud fra denne
opfattelse.

2.3. Den implicitte audiologiske forestilling om høretab og intervention
Ifølge Canguilhem (1991) har normalitet, patologi og normativitet en stor betydning for forståelsen
af forholdet mellem medicin, etik, kultur og samfund. Normalitet, patologi og normativitet bliver
fortolket forskelligt i forskellige sociale sammenhænge. Dette betyder, at normer og afvigelser
herfra bliver fortolket forskelligt i samfundet i forhold til, hvilke sociale fælleskaber man er i. Dette
medfører forskellige betydninger for menneskers liv. Normer og afvigelser er derfor socialt
bestemt, og de afgør således, hvordan vi opfatter noget normalt og noget patologisk. Det normale
bliver hermed set som en social konstruktion, og det patologiske bliver set som det, der
fremprovokerer, hvordan vi forstår, hvad der er normalt. Canguilhem (1991) påpeger, at der er
forskel på normalitet og patologi, selvom man ubevidst kan komme til at blande de to begreber
sammen (Canguilhem, 1991). Han betragter normalitet mere som et moralsk begreb og et synonym
for sundhed, hvorimod patologi betragtes som abnormalitet, hvor pathos betyder ’lidelse, sygdom’
(Hindhede, 2012). Det patologiske, altså lidelsen/sygdommen repræsenterer negative værdier i
forhold til det normale, og når vi som mennesker ønsker at være sunde, forsøger vi at eliminere det
som tillægger negative værdier i vores liv – altså det patologiske fremprovokerer således, hvad der
er normalt og sundt. Dette får den betydning, at samfundet og videnskaben definerer noget som
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anormalt, selvom det ikke er patologisk, hvilket går hen og bliver til sygdom i vores bevidsthed
(Canguilhem, 1991).
Mennesket bliver fortolket gennem den sociale normativitet, for når mennesket bliver syg, er det
det sociale fælleskab, der bestemmer om, mennesket lever op til fælleskabets betingelser. Så når
mennesket er syg, stiller det sociale fælleskab krav til menneskets biologiske eksistens og væren i
fællesskabet. Dette leder hen til forståelsen af, at begrebet normalitet er elastisk, fordi mennesket
kan betragtes som ’normalt’ i en social sammenhæng og ’anormalt’ i andre sociale sammenhænge.
Canguilhem (1991) mener derfor, at sygdom er en biologisk eksponering og bliver kun anormal i en
bestemt situation. Sundhed behøver ikke kun at betyde normal i en bestemt situation, men det
betyder også, at man skal være i stand til at etablere nye normer på nye betingelser (Canguilhem,
1991).
Canguilhem (1991) fremhæver, at den moderne medicinske videnskab opfatter sygdom som
anormalitet og baserer dette på et positivistisk synspunkt, der betragter mennesket som objektivt og
ikke som mennesker med biologiske livsformer og individuelle præferencer. Hans hovedpointe her
er, at selvom den moderne medicinske videnskab bygger på statistiske gennemsnit for normalitet,
kan det statistiske gennemsnit ikke afgøre og bestemme om mennesket er normalt eller anormalt,
fordi mennesket må betragtes som et biologisk livsform, når det handler om biologiske normer
(Canguilhem,

1991).

Ud

fra

denne

moderne

medicinske

videnskabs

opfattelse

af

normalitetsbegrebet, normaliserer den audiologiske rehabilitering og intervention den enkelte med
høretab i forhold til gennemsnittet som et forsøg på at eliminere det anormale. Således kan den
moderne medicinske opfattelse af sygdom og normalitet bidrage til forståelsen af den implicitte
audiologiske forestilling om høretab og intervention (Hindhede, 2012), hvor der ud fra denne
normalitets forståelse forsøges at øge compliance hos mennesker med høretab for at genoprette det
normale.

2.4. Audiologisk rehabilitering og intervention
Når speciallægen i øre-næse-halssygdomme vurderer en person som havende et høretab, bliver
personen henvist til et offentligt høreklinik, der kan tilbyde at behandle med en lang række
forskellige høreapparater afhængig af høretabet.3 Med udgangspunkt i WHO standarder (WHO,
2001), tilbyder det danske offentlige sundhedsvæsen en audiologisk rehabilitering, som går ud på at
3

https://hoereforeningen.dk/viden-om/find-vej-i-systemet/find-vej-i-systemet
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rehabilitere den enkelte med høreapparater. Den audiologiske rehabilitering og intervention er en
proces, som består af sammenhængende komponenter (Hindhede, 2012). Processen stiller store
krav til audiologen, som skal have en bred vifte af kompetencer såsom teknisk viden,
fysiologisk/patofysiologisk viden og patient kontakt. Der er således et sammenspil mellem disse
kompetenceområder i audiologisk rehabilitering og interventionsprocessen, når et høreapparat
ordineres (Gelfand, 2009).
Interventionen kan opbygges som en model, der fokuserer på audiologisk udredning af
høreproblemet: Først og fremmest kræver det en detaljeret problematisering af høretabet. Dernæst
anvendes audiologiske testmetoder såsom individuel vurdering, undersøgelse af øret (otoskopi) og
audiometri (høreprøve). Herefter tildeles et høreapparat med individuel tilpasning og justering, samt
instruktion og vejledning ved brug af høreapparatet og dets funktioner. Endelig senere kan
høreapparatet efterkontrolleres og efterjusteres, samt der kan undervises og rådgives på et
kommunikationscenter, hvis patienten har behov for dette. Interventionsmodellen fokuserer således
på audiologisk udredning af høreproblemet og behandling af høretabet, hvor det vigtigste er at
afhjælpe den enkeltes kommunikationsvanskeligheder som et høretab kan medføre (Hindhede,
2012; Gelfand, 2009; Goldstein & Stephens, 1981).
I audiologisk rehabilitering og intervention bliver nedsat hørelse omdannet til statistisk
sandsynlighed, hvor den enkelte normaliseres ud fra. Der forsøges derfor at normalisere den enkelte
i forhold til gennemsnittet, hvor audiologisk rehabilitering og intervention forsyner den enkelte med
høreapparater for at genoprette det ’normale’. Dette har betydning for, hvordan det forsøges at øge
compliance på grund af forestillingen om ’normalitetsbegrebet’ (Hindhede, 2012).

2.5. Compliance interventioner i forskningsstudier
Som led i besvarelsen af problemformuleringen har jeg søgt på forskningslitteratur om metoder for
compliance både som inspiration til mit speciale og perspektivering til mine egne overvejelser og
fund. Der er flere forskellige interessante forskningsartikler, der hver især har undersøgt en metode
for compliance, herunder har de forskellige studier foretaget forskellige former for interventioner
for at se på, hvordan det virker på folk, og hvad de har fået ud af det. Af relevant litteratur har jeg
både valgt at se på metoder for compliance i forskningsstudier af høreapparatbrugere og generelt
inden for sundhed. De valgte artikler er relevante i forhold til at være inspirerende for mit speciale
og til at finde nye metoder for compliance inden for audiologi fremtidigt. I forhold til forskningen
af metoder for compliance for høreapparatbrugere er der forskningsartikler, der har undersøgt
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internetbaseret rådgivningsprogram og undervisningsprogram, hvor formålet i sidste ende er at øge
compliance hos høreapparatbrugere.
I et svensk randomiseret kontrolleret studie af Thorén et al. (2011) er et online
undervisningsprogram for voksne erfarne høreapparatbrugere med professionel vejledning af en
audiolog blevet vurderet. I dette studie blev 29 deltagere i interventionsgruppen undervist online i
fem uger i forskellige aktiviteter såsom kommunikationsstrategier, høretaktik og håndtering af
høreapparater gennem interaktion med en professionel audiolog, hvorimod 30 deltagere i
kontrolgruppen blev henvist til et online diskussionsforum uden interaktion med en professionel
audiolog. I interventionsgruppen blev materialet, bogen ’Fading Sounds’ (Original titel: Når lyden
bliver svagere – om hørelse og høreapparater) af Elberling & Worsøe (2005) brugt til at give
undervisning og rådgivning til deltagerne i forhold til de forskellige aktiviteter. Hver uge modtog
deltagerne et udvalgt kapitel fra materialet og fire til seks forskellige opgaver, der var relateret til
bogen. De fik omkring 1,5 time ugentligt til at læse kapitlet og besvare opgaverne. Efter hver uge
fik deltagerne en kort quiz bestående af fem spørgsmål, som de skulle svare rigtigt for at gå videre
til næste uges undervisning. Quizzen blev taget på en hjemmeside, og kapitlerne blev sendt via
mail. I kontrolgruppen fik deltagerne hver uge et emne, som de kunne diskutere indbyrdes med
hinanden uden at have kontakt til en professional audiolog. Der var ingen krav om, hvor aktive de
måtte være i diskussionsforummet, som lukkede ned efter fem ugers forløb. Deltagerne til studiet
var

alle

erfarne

høreapparatbrugere,

der

havde

en

hørenedsættelse

med

væsentlige

kommunikationsproblemer og havde brugt høreapparater i mindst 1 år (Thorén et al, 2011).
Studiets hypoteser var, at deltagerne i online undervisningsprogrammet ville opfatte en væsentlig
forbedring af deres begrænsninger for aktivitet og deltagelse, være betydeligt mere tilfredse med
deres høreapparater, og vise en positiv effekt på den psykosociale velvære. Herudover var en
hypotese, at den positive effekt hos deltagerne som følge af at deltage i et online
undervisningsprogram ville blive opretholdt 6 måneder efter studiet er færdigt. Derimod ville
deltagerne i kontrolgruppen ikke vise nogen målbare forskelle i disse overstående problemstillinger.
Resultaterne for studiet viste, at både det online undervisningsprogram med interaktion med en
professionel audiolog og online diskussionsforum gav positive rehabiliterende effekter på hver
deres måder. Blandt andet viste resultaterne af studiet, at der var en signifikant forbedring af
begrænsninger for aktivitet og deltagelse i begge grupper, deltagerne var tilfredse og blev mere
oplyst omkring, hvad er høretab er, hvordan kommunikationen bliver påvirkeret af en
hørenedsættelse, samt hvilke strategier de kunne bruge i denne forbindelse (Thorén et al, 2011).
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Lignende positive resultater findes i et canadisk case study af Laplante-Lévesque et al. (2006),
hvor der gennem semi-strukturerede interviews er undersøgt, hvordan online audiologisk
rådgivning i form af daglig e-mails er med til at hjælpe og lette høreapparattilpasningen for nye
høreapparatbrugere med erhvervet høretab. Formålet med studiet var at undersøge, hvordan denne
form for metode kunne anvendes til at lette kommunikationen mellem en ny høreapparatbruger og
audiolog. Den daglige kommunikation i løbet af den første måned efter høreapparattilpasningen
mellem en høreapparatbruger og forskeren foregik således, at deltagerne fik tilbudt at kommunikere
med audiologen dagligt ved enten selv at stille spørgsmål eller besvare spørgsmål samt modtage
rådgivning fra audiologen. Deltagerne var klar over, at forskeren var til rådighed for at hjælpe og
støtte høreapparattilpasningen, besvare spørgsmål relateret dertil. E-mail kommunikation havde en
forudbestemt struktur, men var dog også individuelt i forhold til spørgsmål og svar, som hver enkelt
deltager personligt havde at spørge om. Indholdet af e-mails blev valgt på baggrund af en
gennemgang af tilgængelig litteratur om rådgivning for nye høreapparatbrugere. Forskeren inddelte
indholdet af e-mail kommunikationen i tre overordnede dele: (1) oplysninger om hørelse, høretab,
høreapparater eller høretekniske hjælpemidler, (2) spørgsmål i forhold til fordele og begrænsninger
af høreapparater, reaktioner og følelser samt (3) deltagernes kommentarer og erfaringer eller
spørgsmål (Laplante-Lévesque et al, 2006).
Ovenstående studie viste, at deltagerne havde været positive over for den rådgivning, de fik over
e-mail. Hver deltager udtrykte forskellige tanker om brugen af internettet (e-mails) til at få
audiologisk rådgivning. Blandt andet hjalp daglige e-mails dem til at bruge klar og konsekvent
ordforråd til at beskrive deres erfaringer med deres høreapparat. Brugen af internettet og de positive
feedback, som deltagerne fik, påvirkerede deltagernes interaktioner med deres audiologer, deres
viden om høretab og deres følelser af ansvaret for kommunikationen med omgivelserne. Studiet
viste også, at et internetbaseret audiologisk rådgivningsprogram i form af daglige e-mails med en
audiolog kunne være et effektivt kommunikationsmedie til at observere ændringer hos
høreapparatbrugernes adfærd i perioden efter høreapparattilpasningen ved at udforske daglige
erfaringer med nye høreapparatbrugere. Og som det vigtigste viste resultaterne af studiet, at denne
form for intervention (e-mail kommunikation) giver mulighed for mere åben kommunikation
mellem en høreapparatbruger og en audiolog i forhold til kommunikationsbegrænsninger der kan
være ved de planlagte face-to-face besøg (Laplante-Lévesque et al, 2006).
Selvom der er begrænsede studier, der har beskæftiget sig med internetbaserede
undervisningsprogram for høreapparatbrugere, er der også andre interessante studier, der har brugt
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forskellige metoder for compliance. Et amerikansk studie af Hartmann et al. (2007) har gennem
semi-strukturerede interviews undersøgt, hvordan et online undervisningsprogram for mennesker
med en kronisk sygdom som astma hjælper til at forstå deres viden om astma. Deltagerne udtrykte,
at brugen af internettet og det positive feedback, de fik tilbage, påvirkede deres interaktioner med
egne læger, deres viden om astma, samt deres følelser af ansvar for at styre deres egen tilstand
(Hartmann et al., 2007). Lignende positive resultater findes i et svensk randomiseret, kontrolleret
studie af Andersson (2002) der har evalueret et internetbaseret rehabiliteringsprogram for
mennesker med tinnitus, sindslidelser og angst. Deltagerne fik kognitiv adfærdsterapi via
internettet. Studiet viste, at deltagerne i interventionsgruppen, der modtog kognitiv adfærdsterapi
via internettet, havde forbedringer på tinnitus-relateret lidelser, depression og angst i forhold til
deltagerne i kontrolgruppen (Andersson, 2002).
Diabetes mellitus (sukkersyge) er en af de hyppigste, kroniske sygdomme, som er i hastig
udvikling i hele verden og skyldes en nedsat produktion eller en nedsat følsomhed for insulin i
blodet. Diabetespatienter skal følge og holde øje med deres blodsukker hver dag. Behandlingen af
sygdommen kræver for eksempel individuelt tilpasset kostplan, passende fysisk aktivitet,
vægtreduktion og eller insulin (Nørgaard, 2009). Høreapparater er derfor noget lignende, hvor
høreapparatbrugere selv skal huske at tage høreapparater på og blive ved med at gøre det hverdag.
Så på denne måde, er der paralleller i forhold til høreapparatbrugere og diabetespatienter.
I et litteraturstudie af Heisler et al. (2007) bliver forskellige metoder til at mobilisere peer support
som rådgivningsmodel til diabetespatienter undersøgt. Studiet giver en oversigt over forskelige
metoder bl.a. internet, e-mail og personlige møder, hvor en mentor (peer support) giver rådgivning
og støtte til diabetikere. Mentoren er selv diabetiker, der er uddannet til at rådgive og støtte andre
diabetespatienter med deres behandling, og står frivilligt til rådighed. Patienterne får 2,5 timers
uddannelse om ugen i 6 uger, hvor uddannelsen omfatter individuelle øvelser og kognitiv
management program. Patienterne bliver rådgivet i forhold til håndtering af deres sygdom, viden
om sygdommen, medicin, kost og motion. Derudover rådgiver patienterne hinanden og udveksler
erfaringer, så de bliver bedre i stand til at håndtere deres sygdom (Heisler et al, 2007). Forfatterne
undersøger ligeledes en anden metode til at støtte diabetespatienter i deres behandling. De henviser
diabetespatienterne til diskussionsfora, hvor de kan blive støttet og rådgivet om bl.a. vægttab.
Studiet blev udført i perioden 1998 til 2004 og viser, at 75% af 791 diabetikere, der brugte
diskussionsfora følte, at det hjalp dem positivt i at håndtere deres sygdom, og 71 % mente, at de
blev motiveret til at håndtere og styre deres sygdom (Heisler et al, 2007).
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I et pilotstudie af Ralston et al. (2009) blev brugen af et internetbaseret diabetesstøtteprogram
undersøgt. Formålet med programmet var, at type-2 diabetespatienter ville få en forbedring af
HbA1c niveauet (langtidsblodsukkeret) ved at deltage i programmet. Studiet blev udført i perioden
fra august 2002 til maj 2004, hvor 83 type-2 diabetespatienter blev inddelt i to grupper. I
kontrolgruppen blev 41 diabetespatienter behandlet som sædvanlig og i interventionsgruppen deltog
42 diabetespatienter i diabetesstøtteprogrammet. Deltagerne i interventionsgruppen fik mulighed for
at tjekke deres lægejournal, skrive dagbog, skrive mails med lægerne, følge deres behandling
online, fortælle om deres motion, kost og medicin. Resultaterne af studiet viste en forbedring af
HbA1c niveauet med 0,7% fald i gennemsnit hos diabetespatienterne i interventionsgruppen i
forhold til diabetespatienterne i kontrolgruppen (Ralston et al, 2009).
De fleste af de overstående studier konkluderer, at internettet kan anvendes som et supplerende
behandlingsværkstøj, og at der er behov for yderligere forskning, udvikling og evaluering af
internetbaserede rehabiliteringsprogrammer (Thorén et al, 2011; Raltson et al, 2009; LaplanteLévesque et al, 2006; Andersson, 2002). Overstående studier, viser hvordan forskellige metoder for
compliance undersøges, og at der er behov for yderligere fokus og forskning på området for nye
høreapparatbrugere efter udlevering af deres første høreapparater. I nærværende studie er Thorén et
al. (2011) og Laplante-Lévesque at al. (2006) studier været de primære inspirationskilder til mit
speciale, hvor sidstnævnte studie vil diskuteres som et perspektiv i forhold til min analyse og
diskussion af mine data.
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3. Metode
I

forskningslitteraturen

er

der

gennemført

få

undersøgelser

om

internetbaserede

undervisningsprogram for nye høreapparatbrugere. Mange af disse undersøgelser har fokuseret på
erfarne høreapparatbrugere og på eksperimentelle strategier bestående af randomiserede
undersøgelser4, hvilket ikke egner sig til at besvare den type forskningsspørgsmål, der stilles i dette
studie. Efter omhyggelige overvejelser af litteraturen og tidligere forskning, er en kvalitativ
forskning med fænomenologisk forskningstilgang blevet valgt til at indsamle deltaljeret viden og
forståelse af nye høreapparatbrugeres oplevelse af et internetbaseret undervisningsprogram, og
hvilke erfaringer de gør sig i denne forbindelse. Formålet med dette kapitel er at præsentere studiets
metodologi, hvor jeg har truffet en række valg vedrørende forskningstilgang, analysestrategi,
studiets deltagere, opbygning af det internetbaserede undervisningsprogram og proceduren for
undersøgelsens forløb.

3.1. Valg af metodisk tilgang
Brinkmann og Tanggaard (2015) skriver, at kvalitativ forskningsmetoder er mangeartede og
karakteriserer på forskellige vis de humanistiske områder. Der findes flere end én alment accepteret
definition af, hvad kvalitativ forskning er. At forskning er kvalitativ betyder oftest, at man ønsker at
forstå, hvordan noget udføres, udtrykkes, fremtrædes eller udvikles. Man er interesseret i den
menneskelige erfarings kvaliteter (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Da studiets formål er at
undersøge, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan spille en konstruktiv rolle i nye
høreapparatbrugeres oplevelse af det, er kvalitativ forskning derfor valgt til at belyse studiets
problemformulering.
Kvalitativ forskning har fokus på menneskers meninger og værdier og interesserer sig for
menneskelige aktørers egne perspektiver på og beretninger om denne verden (Brinkmann &
Tanggaard, 2015). Dette kommer til udtryk, da jeg søger efter høreapparatbrugernes egne
opfattelser og oplevelser af et internetbaseret undervisningsprogram. Derudover har kvalitativ
forskning en række fordele for forskningsundersøgelser i hovedsageligt sundhedsrelateret
undersøgelser. Kvalitative studier har potentialet til at blive mere produktive i at fremme forståelsen
af komplekse, faktiske omstændigheder hos borgere, klienter og patienter, og giver hermed

4

Randomiseret undersøgelser er kendetegnet ved kvantitative forskning (Brinkmann & Tanggaard, 2015)
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mulighed for fremkomsten af sundhedsrelateret informationer og følelsesmæssige behov fra dem
(Eysenbach & Wyatt, 2002).

3.2. Fænomenologi
Ifølge Zahavi (2003) betyder fænomenologi en videnskab om fænomenerne og analyserer en eller
flere personers bevidsthed om og umiddelbare oplevelse af et fænomen (Zahavi, 2003), hvilket i
dette tilfælde er nye høreapparatbrugeres oplevelse og erfaring af et internetbaseret
undervisningsprogram. I sin enkelthed kan den fænomenologiske disciplin beskrives, som det der
viser sig ved sig selv, det som udfolder sig, og det som åbenbarer sig. Fænomenologien kan mere
generelt betragtes som en filosofisk retning, hvor formålet er at analysere den direkte erfaring ved at
studere menneskelige erfaringer og oplevelser fri fra dagligdags og videnskabelige betragtninger
(Zahavi, 2003).
Den moderne fænomenologis grundlægger Edmund Husserl analyserer fænomenologiens
grundlæggende træk ved subjektiviteten, herunder er tanken, at ethvert fænomen altid er en
fremtrædelse af noget for nogen. Mennesker kan have vidt forskellige betydninger i forhold til
forskellige begivenheder, situationer og oplevelser. Fænomenologiens interesse er at undersøge de
forskellige variationer af en oplevelse, begivenhed eller situation, som mennesker oplever og
samtidig også undersøge de fællestræk, der viser sig ved de forskellige oplevelser. På baggrund af
dette forekommer der en social meningsskabelse i forhold til et fænomen, hvilket kaldes essensen.
Essensen er noget, der allerede eksisterer i kraft af intentionaliteten mellem fænomenet og
subjektet, som derfor ikke er noget forskeren selv tilfører gennem fortolkning (Johnson &
Christensen, 2012). Med udgangspunkt i den fænomenologiske disciplin ønskes der i dette studie at
få en dybere indsigt i nye høreapparatbrugers oplevelse af et internetbaseret undervisningsprogram,
og hvilke erfaringer de gør sig i denne forbindelse. På baggrund af fænomenologiens interesse i
social meningsskabelse – essensen, vil studiet undersøge de fællestræk, der viser sig ved de
forskellige oplevelser hos høreapparatbrugerne.

3.3. Fænomenologisk forskningsmetodologi
I dataanalysen vil der således lægges vægt på, hvordan transskriptionerne analyseres. Der er
forskellige tilgange til analysen af transskriptioner, som er relevant at bruge for at trække mening
ud af interviewene (Johnson & Christensen, 2012). Det er vigtigt, at deltagernes egne forståelser og
beskrivelser af deres oplevelse af det internetbaserede undervisningsprogram bringes frem i lyset.
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Da dette nærværende studie tager udgangspunkt i det fænomenologiske disciplin, er det vigtigt at
opnå nuancerede og righoldige beskrivelser af det undersøgte fænomen – oplevelsen af det
internetbaserede undervisningsprogram. Med udgangspunkt i den fænomenologiske disciplin,
anvendes Interpretative Phenomenological Analysis5 som studiets forskningsmetodologi. IPA er en
kvalitativ

fortolkende

fænomenologisk

forskningstilgang,

idet det involverer

deltaljeret

undersøgelse af deltagernes livsverden og forsøger at udforske personlige erfaringer, opfattelse eller
hensyn til en genstand, begivenhed og situationer i modsætning til et forsøg på at producere et
objektivt udsagn af disse. Samtidig understreger IPA også, at forskningen er en dynamisk proces
med en aktiv rolle for forskeren i denne proces. Man forsøger at komme tæt på deltagernes
personlige verden, og hvordan deltagerne opfatter og får mening ud af tingene (Knudsen et al,
2012).
Målet med IPA er at udforske i detaljer og give en rigere analyse af de subjektive erfaringer og
oplevelser hos deltagerne, og hvordan de opfatter særlige situationer, som de står over for i deres
personlige og sociale verden. Med IPA som forskningstilgang antages det, at virkeligheden kommer
fra mange perspektiver, og at mennesker er eksperter på deres egen virkelighed, hvorved de kan
reflektere og fortælle deres egne erfaringer (Knudsen et al, 2012). Denne tilgang er derfor blevet
anset som den mest hensigtsmæssige analysemetode for studiets forskningsmetodologi. Denne
analysemetode er også aktuelt for dette nærværende studie, da studiet undersøger deltagernes
livsverden, og ønsker at give en dybere indsigt i og forståelse af oplevelsen af et internetbaseret
undervisningsprogram.
IPA modellen er opbygget af fire faser, som der tages udgangspunkt i. De fire faser er som
følgende: (1) Reading and re-reading, (2) Initial noting, (3) Developing emergent themes, (4)
Searching for connection across emergent themes (Smith et al, 2008). Med udgangspunkt i IPA
modellen er de 3 lydoptagelser (interviewene) først blevet transskriberet og læst detaljeret op til
flere gange. Ved at læse og genlæse transskriptionerne flere gange, blev jeg mere opmærksom på de
nye indsigter, der dukkede op og dermed fik jeg dybere indblik i det oplevede (reading and rereading). Herefter opdelte jeg teksten i betydende enheder og tildelte en note (en kommentar) for
hver enhed. Disse noter er tænkt som et forsøg på at skabe sammenhæng og forståelse for, hvad
deltagerne egentlig mener og udtrykker (initial noting). Denne proces fortsatte jeg med for alle 3
transskriptioner. Noterne omskrev jeg til præcise sætninger for at fange det afgørende kvalitet i,
hvad der blev fundet i teksten for derved at identificere temaer (developing emergent themes).
5

Fremover betegnet IPA
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Denne proces med omskrivning af de oprindelige noter i temaer fortsatte jeg med for alle 3
transskriptioner. I den sidste fase forsøgte jeg at skabe forbindelser mellem temaerne (searching for
connection across emergent themes). Nogle temaer kunne sættes sammen, og andre fremstod som
overordnede temaer. Jeg lavede en tabel over de forskellige temaer, der dukkede op. Herefter
undersøgte jeg mønstre og forbindelser i temaerne, kodede og kategoriserede dem i overordnede
temaer og undertemaer. Tabellen for overordnede temaer og undertemaer forklares med illustrative
citater i kapitlet ’Analyse og diskussion – del 2: Interviewene’.
Sådan en detaljeret analyse af de enkelte transskriptioner tager en betydelig mængde tid, og målet
er at forstå deltagernes erfaringer i detaljer snarere end at give generaliserende påstande. Denne
form for analyse indebærer et tæt samspil mellem forskeren og teksten. Som forsker skal man
trække på ens fortolkende ressourcer til at få mening ud af, hvad deltagerne udtrykker, men på
samme tid skal man konstant have kontrol over ens egen sans for øje mod hvad deltagerne faktisk
udtrykker (Smith et al, 2008).

3.4. Det kvalitative interview
IPA studier skal give deltagerne mulighed for at tilbyde en rig og detaljeret beskrivelse af deres
erfaringer og oplevelser, hvilket en dybdegående kvalitativt interview giver mulighed for (Knudsen
et al., 2012). Ifølge Brinkmann og Tanggaard (2015) er det kvalitative interview kendt som en af de
mest magtfulde dataindsamlingsmetode til at forstå centrale træk ved menneskers samtalebaserede
verden og er interesserede i kvalitative træk ved menneskers oplevelsesverden, samtaler og samspil
(Brinkmann & Tanggaard, 2015). Jeg valgte derfor at bruge det kvalitative interview som
dataindsamlingsmetode i min undersøgelse.
Der findes i dag mange forskellige former for interviews, der adskiller sig fra hinanden i forhold
til struktur, antal af deltagere og forskellige interviewstile. De har hver deres fordele og ulemper
som interviewpersonen bør være opmærksom på. De mest almindelige interviewformer er
strukturerede, semistrukturerede og ustrukturerede interviews (Brinkmann og Tanggaard, 2015).
Med den fænomenologiske tilgang, hvor der ønskes at få en detaljeret og dybdegående forståelse af
høreapparatbrugerenes oplevelser af et internetbaseret undervisningsprogram, så jeg det
semistrukturerede interview som en velegnet interviewform til indsamlingen af mine data. Denne
form for interview giver forskeren og deltageren mulighed for at indgå i en dialog, hvor indledende
spørgsmål ændres i lyset af deltagernes besvarelser. Det giver mulighed for at undersøge
interessante og vigtige områder, der opstår under interview med henblik på at meningsfortolke de
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beskrevne fænomener. Under forudsætning af en fænomenologisk tilgang søger intervieweren
beskrivelser af, hvordan deltagerne oplever sig selv og sin verden (Brinkman & Tanggaard, 2015).
Det semistrukturerede interview giver ifølge Brinkmann og Tanggaard intervieweren bedre
udnyttelse af vidensproducerende potentialer ved at give et meget større spillerum for opfølgning på
de vinkler og perspektiver, som deltagerne anser for at være vigtige. Samtidig åbner det muligheden
for, at intervieweren kan blive synlig som vidensproducerende deltager i selve processen frem for at
skjule sig bag en på forhånd udarbejdet interviewguide (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Dette er
en fordel, så høreapparatbrugerne ikke føler sig begrænsede, men at de også kan fokusere på andre
vinkler og fremhæve det, de selv betragter som værende det betydningsfulde i deres oplevelser med
det internetbaserede undervisningsprogram. Desuden giver det semistrukturerede interview
intervieweren mulighed for at fokusere samtalen på spørgsmål, som intervieweren finder vigtige i
relation til forskningsprojektet, hvilket ikke ville lade sig gøre, hvis det strukturerede interview var
blevet valgt til undersøgelsen. Jeg indså i løbet af interviewene, at mine spørgsmål gav deltagerne
mulighed for at tilføje nye aspekter, der var relevant for emnet, og som jeg ikke forudså før
interviewet. Under disse situationer, tillod jeg dem at fortsætte med at tale om deres svar. Men når
nogen tegn på sidespring dukkede op, blev de høfligt afbrudt for at holde samtalen på sporet.
At udforme interviewspørgsmål kræver en god struktur af formulering og rækkefølge. Derfor
blev alle bestræbelser på at gøre interviewspørgsmålene omhyggeligt udviklet så klart som muligt
for at være så forståelig og almindelig for alle deltagere. Der blev brugt mere passende klare og
enkle spørgsmål frem for at bruge akademiske og tekniske termer. Spørgsmålene til interviewet
tager udgangspunkt i undervisningsprogrammets opbygning og indhold. Spørgsmålene baseres
derfor på de kapitler, der blev brugt i undervisningsprogrammet og tilhørende øvelser. Et kvalitativt
interview afhænger som hovedregel af en god interviewguide6. Derfor er en interviewguide blevet
valgt for at gennemføre de semistrukturerede interviews, hvilket sikrer, at de centrale emner bliver
drøftet. I interviewguiden er der ingen lukkede svarkategorier, hvilket giver en åben tilgang for
deltagerne

frit

at

besvare

og

udtrykke

deres

oplevelser

af

det

internetbaserede

undervisningsprogram. Der er derfor også en svaghed ved at anvende en interviewguide til det
semistrukturerede interview, netop fordi intervieweren har mulighed for at stille mere uddybende
spørgsmål til en deltager end til en anden. På den måde kan der være risiko for, at intervieweren får
en mere deltaljeret og dybdegående beskrivelse af den ene deltager end en anden. På den anden
side, kan deltagerne også uddybe andre ting end det, som er relevant, fordi der er åben tilgang for,
6

Se bilag 3
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at deltagerne frit kan udtrykke deres oplevelser (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Disse svagheder
er der taget højde for, og der forsøges at være opmærksom på disse under interviewet.
Interviewguiden er opbygget kronologisk, da de centrale emner kronologisk spørger til
undervisningsprogrammets forløb på 6 uger, kapitlerne og øvelserne. For at gøre det nemmere for
deltageren og intervieweren at huske og forholde sig til undervisningsprogrammets indhold og
forløb, er der således forsøgt at skabe overskuelighed ved at opbygge interviewguiden kronologisk.

3.5. Transskription
En mere fokuseret analytisk fase begynder, når interviewene er gennemført. Brinkmann og
Tanggaard beskriver analysen som ” bogstaveligt talt at bryde noget i mindre dele” og skriver, at
hvis man ønsker at analysere med et fænomenologisk tilgang, bør man få konkrete, livsvedensnære
beskrivelser. I denne sammenhæng findes der ingen gylden standard for transskription, fordi alt
afhænger af formålet med ens undersøgelse, og hvad der er muligt i praksis. At analysere er en del
af analysen, og det er derfor vigtigt at vælge den bedst egnede transskriptionsstrategi til ens
undersøgelse (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Da mit formål med nærværende studie er at
undersøge, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan spille en konstruktiv rolle i nye
høreapparatbrugers oplevelse af det, vurderes det i nærværende studie at anvende ordrette
transskriptioner. Det afgørende var at fastholde meningsindholdet i det sagte. De ordrette
transskriptioner indbefatter elementer som latter, spørgsmålstegn, hm og øh samt pauser
(Brinkmann & Tanggaard, 2015).
Jeg har valgt at transskribere elementer som latter, spørgsmålstegn, udråbstegn, hmm og øh,
såfremt det blev vurderet til at have indflydelse på forståelsen af transskriptionen. I kapitlet
’Analyse og diskussion – del 2: Interviewene’ vil transskriptionerne citeres efterfulgt af deltagerens
navn og transskriptionslinje, f.eks. (deltager, linje 1-3), (deltager, linje 12, 59, 134) og lignende.
Lises transskription starter fra linje 1 – 140, Bents er fra linje 1 – 230, og Nannas er fra linje 1-959.
I studiet er der benyttet transskriptionskonventioner7 som Gail Jefferson har udviklet (Brinkmann &
Tanggaard, 2015).

3.6. Deltagere
I studiet deltog 3 høreapparatbrugere (1 mand og 2 kvinder) i alderen 47-82 år. To af deltagerne var
bilateralt
7

høreapparatbehandlet

og

én

var

unilateralt

høreapparatbehandlet.

Deltagernes

Se bilag 4
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audiologiske oplysninger og deres subjektive beskrivelser af deres høretab uddybes i kapitlet
’Analyse og diskussion – del 1: Undervisningsprogrammet’ (jf. afsnittet ”Studiets deltagere”). Af
hensyn til deltagernes anonymitet og fortrolighed er navnene blevet anonymiseret og
pseudonomiseret (jf. afsnittet ”Etik”).
Deltagerne til det kvalitative studie blev udvalgt på baggrund af nogle inklusionskriterier via
purposive sampling, som er en ikke-randomiseret indsamlingsmetode. I kvalitative undersøgelser er
sampling forskellig fra kvantitative undersøgelser. Kvantitative forskning er interesseret i at
klarlægge, hvor meget der findes af noget og er interesseret i at tillægge nogle egenskaber en
bestemt talværdi for at behandle sine data statistisk, hvorimod kvalitativ forskning søger at forstå,
udforske og tillægge personer og fænomener en bestemt betydning, og hvordan disse føler, handler
og bliver til i forskellige kontekster. Kvalitativ forskning arbejder derfor ikke med statistiske
gennemsnit som kvantitativ forskning gør, men kvalitativ forskning er heller ikke imod
generalisering af forskningsresultater. Generalisering kan ske på andre måder end via statistiske test
(Brinkmann & Tanggaard, 2015). Purposive sampling arbejder derfor ikke med generalisering,
hvilket heller ikke er hensigten med dette studie, som ønsker at undersøge, hvordan nye
høreapparatbrugere oplever et internetbaseret undervisningsprogram, og hvilke erfaringer de gør sig
i denne forbindelse, på baggrund af et kvalitativt fænomenologisk tilgang bestående af kvalitative
interview. På baggrund af de særlige kendetegn ved de dataindsamlingsmetoder, som anvendes i
kvalitative undersøgelser, kan et for stort antal deltagere ikke være for realistisk med hensyn til
gennemførlighed. Desuden er det vigtigere at indsamle nok data, som tager fat på
forskningsspørgsmålet. Purposive sampling gør det muligt at finde deltagere med bestemte kriterier
(Giacomini et al, 2000), hvilket derfor er valgt som indsamlingsmetode til studiet.
Deltagerne til studiet søges fundet via offentlige audiologiske høreklinikker i hele landet. Der
søges efter en høreapparatbruger som matcher følgende inklusionskriterier; det skal være en
høreapparatbruger over 18 år, er ny høreapparatbruger (førstegangsbruger), er blevet
høreapparatbehandlet på et eller begge øre for første gang, har adgang til en personlig computer
med internetforbindelse og kan bruge e-mail. Desuden skal høreapparatbrugeren forstå og læse
dansk og deltage i det afsluttende interview. Der er ingen kriterier for graden af høretabet, da dette
ikke har betydning for studiet. For at finde de potentielle deltagere til studiet, kontaktede jeg 15
offentlige audiologiske høreklinikker i hele landet. Ud af de 15 fik jeg afslag fra 9 audiologiske
høreklinikker, der ikke havde mulighed for at indgå i samarbejdet eller som aldrig kontaktede mig
igen. Jeg forklarede i en mail til høreklinikkerne, hvad jeg ønskede at gøre, og hvordan en
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kommunikation mellem en deltager og undertegnede ville foregå. Det har været vanskeligt at
fortolke den manglende entusiasme til at deltage i studiet, men en årsag kan være, at ikke alle de
høreklinikker, som takkede ja til at hjælpe mig med at finde deltagere til studiet, gav direkte min
folder til høreapparatbrugerne og ikke fortalte deltagerne om studiet. Endvidere var flere
høreklinikker usikre og nervøs over, hvad jeg ønskede at gøre med høreapparatbrugerne og hvilke
oplysninger, der ville blive delt på e-mail, trods min forklaring om studiets formål og procedure.

3.7. Intervention – det internetbaserede undervisningsprogram
Det internetbaserede undervisningsprogram er udarbejdet som et audiologisk intervention og kører
ugentligt efter udlevering af høreapparatet. Det består af 6 ugers kommunikation via e-mail med en
forudbestemt struktur. Hver uge læses et kapitel fra bogen ’Når lyden bliver svagere – om hørelse
og høreapparater’ af Elberling & Worsøe (2007) og 6 øvelser indgår i hele forløbet. Deltagernes
øvelsesbesvarelser anvendes som data, hvor det analyseres og diskuteres i kapitlet ’Analyse og
diskussion – del 1: Undervisningsprogrammet’. Derudover diskuteres øvelsesbesvarelserne parallelt
med interviewene i kapitlet ’Analyse og diskussion – del 2: Interviewene’.
Opbygningen af det internetbaserede undervisningsprogram og e-mail kommunikation er
inspireret af studier af Thorén et al. (2011) og Laplante-Lévesque et al. (2006).
Undervisningsprogrammets opbygning forklares dybere i kapitlet ’Analyse og diskussion – del 1:
Undervisningsprogrammet’ (jf. afsnittet ”undervisningsprogrammets opbygning og forløb”).
En kort oversigt over materialet i det internetbaserede undervisningsprogram ses på nedenstående
tabel 1.
Tabel 1 Oversigt af materialet i det internetbaserede undervisningsprogram
Høresansen
•

Hvorledes når lyden frem til hjernen – en præsentation af høresansen og de vigtige anatomiske og fysiologiske
komponenter

Hvor går det galt, når det går galt?
•

Hvilke typer hørenedsættelser er de mest almindelige, og hvor i høresansen er det, der går noget galt.

Hvad er det man ikke længere kan?
•

Hvorledes påvirkes det enkelte menneske af en hørenedsættelse – hvad er det, man ikke længere kan?

Hørelsens fem dimensioner
•

Hvilke årsager er der til denne påvirkning – en beskrivelse af hørelsens mange dimensioner.
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Hvad er høreapparater?
•

Hvorledes fungerer høreapparater – en beskrivelse af høreapparaters hovedbestanddele.

Hvad kan høreapparater, og hvad kan de ikke? Hvordan håndteres en hørenedsættelse?
•

Hvilken hjælp kan man forvente, at høreapparater kan give, og hvilke begrænsninger vil der være – og hvordan
klarer man sig med et høretab?

•

Hvorledes kan den hørehæmmede håndtere sin hørenedsættelse – samt en kort introduktion til høretaktik.

3.8. Apparatur
Der benyttes en Mac Book Pro til lydoptagelsen af det kvalitative interview af deltagerne,
interviewguide, informeret samtykke og samtykkeerklæring.

3.9. Etik
Direkte involvering af forskeren i hans eller hendes undersøgelse er en fremtrædende etisk
overvejelse. I denne forbindelse trækker Christensen (2005) rammen for forskerens rolle og ansvar i
en kvalitativ undersøgelse. Ifølge Christensen (2005) bør forskeren nærme sig undersøgelsesfeltet
uden sin personlige fordomme og understreger dette punkt ved at foreslå, at forskeren bør have
sproglige, fysiske og ideologiske rustninger. Dette refererer til at forhindre forskeren i at blive ramt
af fordomme. Disse rustninger kan bidrage til at skabe gode relationer til deltagerne samt gensidig
respekt mellem forskeren og deltageren (Christensen, 2005). I denne henseende nærmede jeg alle
deltagere med samme neutralitet under alle 3 interviews og tog udgangspunkt i de etiske
retningslinjer af The American Speech-Language-Hearing Associations (ASHA) 8 og de tre
retningslinjer for humanistisk forskning af Kvale som Christensen henviser til; Kvales retningslinjer
drejer sig om at informere deltagerne om undersøgelsens formål, beskyttelse af deltagernes
fortrolighed og anvendelsen af undersøgelsens resultater samt undersøgelsens risici for deltagerne
(Christensen, 2005).
Jeg har derfor i studiet bestræbt mig på at imødekomme de etiske retningslinjer således, at jeg før
interviewene blev påbegyndt indhentede skriftligt informeret samtykke 9 fra hver deltagere.
Deltagerne blev bedt om at underskrive det informerede samtykkeark, der redegør for studiets
formål, hvordan interviewene vil blive gennemført samt at deltagerne til enhver tid på hvilket som
helst tidspunkt før og under forløbet kan trække sig tilbage fra undersøgelsen, således at der ikke

8
9

http://www.asha.org/docs/html/ET2010-00309.html
Se bilag 1
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hersker tvivl om rettigheder for deltagelse ved nogen af deltagerne, jf. regler om etiske
retningslinjer i arbejdet med mennesker (Christensen, 2005). Og slutteligt fremgår det af
samtykkearket, at der ingen risiko er ved at tage del i undersøgelsen, og at deltagerne kan drage
fordel i forhold til få mere rådgivning og information om, hvad et høretab er, hvad høreapparater
består af, og hvordan man kan håndtere et høretab i hverdagen. Efterfølgende blev deltagerne bedt
om at læse og underskrive en samtykkeerklæring 10 om beskyttelse af både deltagernes og
interviewenes fortrolighed og anonymitet, samt at det kun var den forskningsansvarlige der havde
adgang til det originale datasæt. Med samtykkeerklæring gav deltagerne mig desuden tilladelse til,
at interviewene måtte lydoptages og anvendes i dataanalysen. Jeg underskrev ligeledes både på det
informerede samtykke og samtykkeerklæringen for at give min samtykke. Således udgjorde disse
grundlaget for fortrolighed og anonymitet i undersøgelsen i henhold til Kvales retningslinjer
humanistisk forskning og ASHA’s etiske principper.

3.10. Procedure
3 høreapparatbrugere blev udvalgt fra forskellige offentlige høreklinikker via purposive samling.
Alle tre høreapparatbrugere tog kontakt til undertegnede med henblik på deltagelse i studiet.
Undertegnede kontaktede deltagerne telefonisk for at give mundtlig information om studiet. Der
blev aftalt, at interviewet bliver gennemført hos deltagernes eget hjem. De fik efterfølgende
eftersendt et informeret samtykkeark og en samtykkeerklæring. I det informerede samtykkeark blev
proceduren for studiet og deres rettigheder, som deltagere forklaret uddybende. De blev gjort
opmærksom på, at deres personlige oplysninger, lydoptagelser og transskriptioner vil blive
anonymiseret. Ligeledes havde de mulighed for at komme med bemærkninger eller spørgsmål til
deres deltagelse, hvis de havde nogen tvivl. Efter de 6 ugers undervisningsforløb blev alle tre
interviews gennemført hos deltagernes eget hjem. At interviewe deltagerne i deres eget hjem har
været med til at skabe en afslappende stemning, og ingen af deltagerne har igennem interviewet
virket utilpas. De tre interviews har taget mellem 30-50 minutter og efterfølgende transskriberet i
deres fulde længe. Både deltagernes øvelsesbesvarelser og interviewene blev anvendt som data. De
transskriberede interviews blev analyseret ud fra en fænomenologisk tilgang, hvor temaer og
undertemaer blev kodet og kategoriseret. Slutteligt blev disse temaer og undertemaer analyseret og
diskuteret med henblik på at besvare specialets problemformulering.

10

Se bilag 2

Side 35 af 102

Internetbaseret undervisningsprogram

Canan Demirtas
Specialeafhandling, Februar 2016

4. Analyse og diskussion - del 1: Undervisningsprogrammet
I dette første del af analyse- og diskussionskapitlet vil jeg give en dybdegående beskrivelse af
specialets intervention, herunder undervisningsprogrammets indhold og opbygning, hvori
undervisningsmaterialet vil fremgå. Dernæst vil jeg præsentere, hvilke handicapforståelser
undervisningsprogrammet tager udgangspunkt i, og hvilke tilgange til rådgivning og læring der
arbejdes med. Undervisningsprogrammets formål og læringsmål vil uddybes, og studiets deltagere
vil blive præsenteret. Slutteligt vil deltagernes øvelsesbesvarelser præsenteres med henblik på at
blive analyseret og diskuteret i forhold til, hvilket indhold læringsmålene tænkes at være nået, og
hvordan deltagerne har forholdt sig til øvelserne i programmet.

4.1. Undervisningsprogrammets indhold og opbygning
Det internetbaserede undervisningsprogram er tilrettelagt som en selvstændig intervention, hvor
deltagerne selv er forpligtet til at følge ugens undervisning. Undervisningen planlægges og
opbygges ud fra det overordnede mål. Hele undervisningsforløbet tager udgangspunkt i 6 øvelser og
materialet ”Når lyden bliver svagere – om hørelse og høreapparater” fra Elberling & Worsøe,
(2007). Det fundamentale ved det internetbaserede undervisningsprogram er, at det både er et
teoretisk og praktisk udgangspunkt i forhold til at informere og rådgive høreapparatbrugere om,
hvad et høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man kan håndtere et høretab i
hverdagen. Det teoretiske udgangspunkt er baseret på kapitlerne fra materialet, og det praktiske
udgangspunkt er i sig selv deltagelsen i programmet og øvelserne. Undervisningsprogrammet er et
forløb på seks uger. Al kommunikation mellem deltagere og den forskningsansvarlige foregår over
mail. På en bestemt dag i ugen sender den forskningsansvarlige et udvalgt kapitel fra materialet og
en øvelse til deltagerne. Derefter forventes det af deltagere at bruge maksimum 2 timer på at læse
kapitlet og besvare øvelsen. Undervejs er der oplagt til en dialog omkring kapitlet, øvelsen og
generelt om høretab og høreapparater.
Undervisningsprogrammets overordnede mål er at informere og rådgive, hvad et høretab er, hvad
høreapparater består af, og hvordan man kan håndtere et høretab i hverdagen. Af det overstående
målsætning blev netop materialet ”Når lyden bliver svagere – om hørelse og høreapparater” fra
Elberling & Worsøe (2007) valg til brug i undervisningsforløbet. Materialet henvender sig til alle,
der søger information og oplysninger om hørelse, høretab og høreapparater. Materialet er opbygget
med mange illustrationer og figurer, som både gør det inspirerende og letlæseligt for brugerne. Der
er tekstbokse med supplerende oplysninger for at få en bedre forståelse af teksten. Materialet er
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fremstillet på en måde, hvor emnerne berører netop, hvad høreapparatbrugere som har gennemgået
en hørenedsættelse og fået høreapparater vil kunne genkende det. Materialet består af otte kapitler,
hvoraf syv kapitler er udvalgt af den forskningsansvarlige til at indgå i undervisningsprogrammet.
De syv kapitler blev udvalgt ud fra det overordnede mål, som undervisningsprogrammet har og i
forhold til den tidsramme på seks uger. Kapitlerne og øvelserne uddybes yderligere (jf. afsnittet
”formål og læringsmål”).

4.2. Handicapforståelser i undervisningsprogrammet
De ord og de forståelser, vi anvender, gør os i stand til at reflektere over, hvordan vi forholder os til
vores eget og andres liv, hvilke muligheder vi ser, og hvordan vi bedst muligt kan løse de
problemer, der opstår. Handicap er en meget bred definition, og der er forskellige opfattelser af,
hvad et handicap er. Dammeyer & Bøttcher (2010) forklarer og giver et indblik i, hvilke forskellige
handicapforståelse der er, og hvilke betydninger disse har for individet, og for hvordan vi forholder
os til individet og dets handicap (Dammeyer & Bøttcher, 2010).
I den biologiske handicapforståelse har individet biologiske defekter, som gør, at individet anses
for handicappet. Den biologiske defekt kan sidde i en eller flere steder i kroppen, hjernen, øret, øjet,
musklerne mv. Disse biologiske defekter kan påvirke de centrale psykologiske funktioner hos
individet såsom kognition, emotion, perception eller motorik, hvor typen og graden af handicappet
derfor er afhængig af, hvor den biologiske defekt sidder, og hvor stor en skade den udgør for
individet. I den funktionalistiske handicapforståelse er det væsentlige den manglende funktion, og
hvordan samfundet kan og har ressourcer til at kompensere for individets funktionstab. I denne
handicapforståelse er handicappet bestemt ud fra, hvorvidt funktionstabet begrænser og forhindrer
individet i at deltage i samfundet. Den funktionalistiske handicapforståelse har dermed en
sammenhæng med den biologiske defekt, idet det handler om, hvorvidt den biologiske defekt giver
væsentlige begrænsninger i mulighederne for at deltage i samfundet (Dammeyer & Bøttcher, 2010).
I den humanistiske-eksistentielle handicapforståelse skal handicappet ses ud fra, hvordan og hvor
meget individet opfatter og oplever sig selv som handicappet. Der kan derfor være flere personer
med samme biologisk defekt og samme funktionsnedsættelse, men hvor hver især opfatter sig
forskelligt i forhold til, i hvor høj grad de føler, at de er handicappet eller i hvor høj grad de vil
betegne sig

selv

handicappet.

Selvom

de

har

samme

biologisk

defekt

og

samme

funktionsnedsættelse kan deres handicap føles anderledes, og for nogle vil handicappet være mere
fremtrædende end for andre. I den kulturelle handicapforståelse er det ikke funktionsnedsættelsen
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der skaber handicappet, men derimod den manglende kulturelle anderkendelse og rettigheder som
minoritetskultur, f.eks. døvekulturen. Handicappet er i væsentligt grad et kulturelt anliggende
(Dammeyer & Bøttcher, 2010).
I den dialektiske handicapforståelse forstås handicappet ud fra en række faktorer og er et
komplekst forhold mellem indre, biologiske og ydre, sociale faktorer. Handicappet kan ikke forstås
direkte alene ud fra de enkelte faktorer, men en sammenhæng mellem faktorerne. I denne
handicapforståelse må handicappet forstås ud fra uoverensstemmelserne mellem individuelle
forudsætninger, sociale, kulturelle krav og forventninger over tid. Det betyder, at handicappet bliver
en dynamisk størrelse, der ændrer sig over tid afhængig af de sociale og kulturelle krav og
præmisser. De forskellige handicapforståelser anvendes i praksis meget forskelligt. Hvilke
handicapforståelser man arbejder med, har betydning for, hvordan og hvorledes vi taler om selve
handicappet, og hvordan vi opfatter individet med handicappet på. Derfor er handicapsynet ifølge
Dammeyer & Bøttcher, (2010) implicit, og som har betydning for, hvordan vi behandler mennesker
på, og hvilke muligheder vi giver dem (Dammeyer & Bøttcher, 2010).
Det

internetbaserede

undervisningsprogram

tager

udgangspunkt

i

den

dialektiske

handicapforståelse sammen med den humanistiske-eksistentielle handicapforståelse. Deltagerne i
programmet har fået udleveret høreapparater og deltager i programmet efter udlevering. I forhold til
den dialektiske handicapforståelse, er handicappet en proces hvor både det indre, biologiske og det
ydre, sociale faktorer spiller en rolle for, hvordan deltagerne opfatter sig selv og i hvor høj grad, de
har behov for at blive vejledt og rådgivet. I forhold til den humanistiske-eksistentielle
handicapforståelse er det op til deltagernes egne opfattelser og oplevelse af, i hvor høj grad de føler,
at de har behov for hjælp, og hvordan de opfatter sig selv, som har betydning for deres oplevelse af
det internetbaserede undervisningsprogram. Det er således sådan et perspektiv studiet vælger at tage
udgangspunkt i, og det har betydning for studiets undersøgelse af, hvordan et internetbaseret
undervisningsprogram kan spille en konstruktiv rolle i nye høreapparaters oplevelse af det. Der er
en bevidsthed og forståelse for de forskellige perspektiver på handicappet, og hvordan de kan
relateres og suppleres med hinanden. Det betyder ikke, at den ene forståelse af handicap udelukker
nødvendigvis den anden. (Dammeyer & Bøttcher, 2010).

4.3. Tilgange til rådgivning og læring i undervisningsforløbet
Undervisningsprogrammet indeholder information og rådgivning på mail. Når der gives information
og rådgivning på mail i forhold til deltagernes problemstillinger, spørgsmål og øvelser, indgår der
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også et læringsaspekt i undervisningsprogrammet. Det som er vigtigt i undervisningsforløbet er at
rådgive deltagerne ved at motivere dem, både når de skal lave øvelserne, og når der kommunikeres
med dem over mail. Der findes i dag forskellige tilgange til rådgivning og læring, og det er vigtigt
at understrege, at der ikke findes én ’rigtig’ teoretisk tilgang selvom empirisk forskning i det
seneste år har givet mere validering for nogle teoretiske tilgange til rådgivning og læring end andre
(Flasher & Fogle, 2012).
Ifølge The American Speech-Language-Hearing Associations (ASHA) er rådgivning en vigtig
funktion af audiologer, der har til opgave at rådgive personer med høretab og deres pårørende i
forhold til høretabets betydning for kommunikation i forskellige sammenhænge. Audiologens
opgave er blandt andet give dem større indsigt i høretabet og dets konsekvenser i kommunikative
sammenhænge, give den enkelte forståelse for egne og andres reaktioner i forskellige
kommunikative sammenhænge, give indsigt i egne og pårørendes handlemuligheder i forskellige
kommunikative sammenhænge. Rådgivningen i audiologi er en pædagogisk og rehabiliterende
rådgivning. Med den pædagogiske og rehabiliterende rådgivning er formålet at rehabilitere det
enkelte menneskes muligheder for aktivitet og deltagelse, støtte beslutninger og adfærd, der
optimerer den enkeltes livskvalitet og hjælpe med at give nye perspektiver og tillid til den enkelte
(Flasher & Fogle, 2012).
I den humanistiske tilgang er fokus på selvudvikling, vækst og ansvar. Den humanistiske tilgang
til rådgivning er også kendt som klient-centreret terapi, hvor der fokuseres på den enkeltes selvværd
og værdier. Den enkelte skal værdsættes uden at blive dømt, så man hjælper personen til at
acceptere, hvem de er og lære at leve med det. Det centrale i det humanistiske tilgang er, at
mennesket betragtes som rationelt, og som selv kan skabe positiv vækst eller selvrealisering. Hvis
et menneske modtager tilstrækkelig ubetinget positiv respons, vil det udvikle en sund personlighed.
Ved hjælp af den humanistiske tilgang til rådgivning, vil audiologen forsøge at hjælpe den enkelte
til at acceptere, forstå og udvikle følelser af selvværd. Audiologens opgave er at fremme den
enkeltes naturlige positiv stræben og vækst, uden direkte at forsøge på at ændre den personens
adfærd (Flasher & Fogle, 2012). Nielsen & Tanggaard (2011) skriver, at læring inden for rammerne
af den humanistiske tilgang i særlig grad hænger sammen med, hvilke væsentlige oplevelser der har
betydning for det enkelte menneskes personlige eksistens (Nielsen & Tanggaard, 2011).
I den interpersonelle tilgang til rådgivning og læring er fokus på sociale roller og relationer.
Personen arbejder på at evaluere specifikke problemområder i personens liv, såsom konflikter med
familie og venner, væsentlige ændringer såsom at miste hørelsen, at skulle gå med høreapparater
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mv. Målet for den interpersonelle tilgang til rådgivning er at identificere problemerne, udtrykke
følelser og lære nye færdigheder til at forbedre nuværende relationer. Audiologen vil forsøge at
opbygge personens motivation til at ændre. Personen vil udforske idéer og udvikle egen motivation.
Audiologens rolle er at rådgive og vejlede mod at gøre ændringer og tilbyde personen nye måder at
se på tingene. Sammen vil de udforske de forskellige problemstillinger personen har og finde en
løsning for, hvordan personen ønsker at fortsætte på baggrund af egne mål og værdier. Det centrale
i den interpersonelle tilgang til rådgivning er, at selvværd afhænger af det enkelte menneskes
opfattelse af, hvordan andre evaluerer den enkeltes adfærd. Det betyder, at audiologen skal forstå, at
den enkeltes selvværd afhænger af, hvordan personen tidligere blev betragtet og behandlet af andre
(Flasher & Fogle, 2012).
Den behavioristiske tilgang til rådgivning og læring er baseret på troen på, at adfærden er lært. I
den behavioristiske tilgang er fokus på menneskelige handlinger og de konsekvenser, mennesker
oplever af disse handlinger. Læringsprocessen hænger sammen med øget hyppighed af en bestemt
adfærd, hvor det centrale for læringsprocessen er handlingens effekt i forhold til omgivelserne. Det
som er interessant i den behavioristiske tilgang til rådgivning er konsekvenser af givne handlinger,
og om disse handlinger bliver fremmet eller hæmmet som følge af konsekvenserne. Det centrale
ved denne tilgang er om hyppigheden af en respons bliver forstærket eller udslukket af en
efterfølgende stimulus. Derfor mener man, at mennesker vil gentage de responser som efterfølges af
behagelige konsekvenser. I denne tilgang er der en tendens til, at man kan blive meget struktureret,
hvor man konstant har fokus på teknikker snarere end blot at være med personen, der skal
behandles. Audiologen, som arbejder ud fra denne tilgang, vil fokusere på at ændre uønskede og
destruktiv adfærd gennem nogle teknikker såsom positiv eller negativ forstærkning (Flasher &
Fogle, 2012). Nielsen & Tanggaard (2011) påpeger, at man inden for den behavioristiske tilgang til
læring vil have nogle redskaber til at ændre en persons adfærd, men at man ikke vil forholde sig
eksplicit til, om en given adfærd er uhensigtsmæssig (Nielsen & Tanggaard, 2011).
Den kognitive tilgang til rådgivning og læring fokuserer på, hvordan menneskets tankegang kan
ændre følelser og adfærd. Rådgivningen giver mulighed for at udforske tanker og følelser samt
giver en bedre forståelse for, hvordan personen tænker, føler og handler på en bestemt måde, og
hvordan vi forholder os til de ting, vi gør. Det centrale i den kognitive tilgang til rådgivning og
læring er, at vores tanker er påvirket af, hvordan vi føler. Audiologen vil fokusere på den enkeltes
nuværende situation og tankegang end på deres tidligere oplevelser og fortid. Audiologen vil
arbejde med personen om at identificere, hvad der er årsag til, at personen tænker på den måde.
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Personen vil hjælpes med at forstå, at læring kommer fra personlige erfaringer. Audiologen vil
fokusere på personens evne til at acceptere adfærd, afklare problemer og vanskeligheder og give
forskellige øvelser til at arbejde mod det ønskede mål (Flasher & Fogle, 2012). Den kognitive
tilgang til rådgivning og læring er konstruktivistisk, forstået på den måde, at mennesket ikke er et
passivt individ, som blot behandler information, men et individ som konstruerer en forståelse af sig
selv og sine omgivelser gennem sine aktiviteter. På denne måde undersøger mennesket verden på
ny og dermed gør sig nye erfaringer, hvorved menneskets forståelse af den nye verden udvikles og
nuanceres (Nielsen & Tanggaard, 2011).
I nærværende undersøgelse er der en klar bevidsthed om og forståelse for, hvordan de forskellige
tilgange til rådgivning og læring kan bruges og anvendes i forhold til deltagerne og deres
problemstillinger. Dog tager undervisningsprogrammet mest udgangspunkt i den kognitive tilgang
til rådgivning og læring, da programmet er baseret på, at deltagerne får information og derefter skal
gøre noget mere med den information ved at lave øvelser.

4.4. Øvelser og læringsmål
Undervisningsprogrammet er opbygget således, at den følger en undervisningsplan som indeholder
materiale, øvelse og læringsmål for hver uge. Kapitlerne, der skal læses, er selve den information og
rådgivning der gives til deltagerne i forhold til, hvad høretab er, hvad høreapparater består af, og
hvordan man kan håndtere et høretab i hverdagen. Derimod har øvelserne til formål at få deltagerne
aktivt at gøre noget i løbet af ugen for derved at lære deres høreapparater bedre at kende. Øvelserne
er derfor ikke udarbejdet med afsæt i kapitlerne, men derimod skal de udføres af deltagerne for at
lære deres høreapparater bedre at kende. Selve informationen og rådgivningen til deltagerne er
baseret på kapitlerne og de spørgsmål, der stilles i løbet af programmet.
Undervisningsplanen er opbygget på følgende måde:
1. Først angives hvilket kapitel, der skal læses den pågældende uge.
2. Derefter udarbejdes og beskrives ugens øvelse.
3. Læringsmålet for ugens øvelse defineres.
1. uge
Materiale: Kapitel 1 ”Høresansen”
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Øvelse: Sæt ord på lyden. Hvordan er balancen mellem forskellige lyde f.eks. talestemmer, den
summende lyd fra en computer, køleskabets snurren, kaffemaskinen, trafikken på gaden? Hvilke
lyde ligner hinanden, og hvilke er svære at høre forskel på?
Læringsmål: At reflektere over, hvordan de forskellige lyde høres med høreapparater. At reflektere
over, hvilke lyde man lægger mærke til.
2. uge
Materiale: Kapitel 3 ”Hvor går det galt, når det går galt?”
Øvelse: Fortæl en almindelig hverdag med dit høreapparat.
Læringsmål: At blive opmærksom på, hvordan man integrerer sit høreapparat i hverdagen.
3. uge
Materiale: Kapitel 4 ”Hvad er det man ikke længere kan?”
Øvelse: Er du åben omkring dit høretab? Hvordan formidler du bidskabet om dit høretab til familie
og venner?
Læringsmål: At opnå evnen til at beskrive sit høretab for andre samt at kunne snakke med andre om
det.
4. uge
Materiale: Kapitel 5 ”Hørelsens fem dimensioner”
Øvelse: Hvad forventer du af dit høreapparat?
Læringsmål: At overveje hvilke forventninger man har til sit høreapparat.
5. uge
Materiale: Kapitel 6 ”Hvad er høreapparater?”
Øvelse: Hvad gør du for at lære dit høreapparat bedre at kende? Søger du efter information om
høreapparater og tilvænning f.eks. på internettet eller fra andre steder?
Læringsmål: Tilegnelse af yderligere viden om høreapparater samt brugen af disse.
6. uge
Materiale: Kapitel 7 og 8 ”Hvad kan høreapparater, og hvad kan de ikke? Hvordan håndteres en
hørenedsættelse?”
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Øvelse: Hvordan synes du alt taget i betragtning, at dit høreapparat hjælper dig i hverdagen?
Hvordan er din egen håndtering af situationer, hvor du ønsker at høre bedre?
Læringsmål: Ræsonnere over hvor stor en hjælp høreapparaterne har på ens hverdag

4.5. Studiets deltagere
Lise er 47 år gammel på tidspunktet for forskningsstudiet. Hun har et ensidigt, let konduktivt
høretab på hendes højre øre. Efter høreapparattilpasningen beskriver hun sin subjektive oplevelse af
sit høretab således:
”Jeg oplever det som et problem, at jeg ikke kan høre tale klart, tydeligt med det højre
øre, hvilket bevirker, at jeg mange gange siger ”hvad siger du eller vil du gentage for
mig”, og at jeg så også skal vende det venstre øre til for at være sikker på at forstå det
sagte. Jeg skal hele tiden gøre mine børn opmærksom på, at de skal være i nærheden
af mig, når vi taler sammen, ikke råbe fra et andet rum, og står jeg i nærheden af en
vaskemaskine eller anden maskine i boligen, som kører, kan jeg heller ikke skelne
ordene, som de siger og må flytte mig væk fra støjen. Jeg hører min egen stemme
meget højere inde i hovedet, og er derfor begyndt at tale mere sagte, hvilket bevirker,
at andre ikke kan høre, hvad jeg siger, og jeg må gentage mig ofte. Hvis jeg f.eks. vil
synge med på en god sang i radioen, lyder det også noget anderledes end tidligere,
nærmest som forstærket sang inde i hovedet og er noget ubehageligt. Jeg har tinnitus i
øret som susende støj, og kan høre min egen puls ofte - igen virker det som larm. Ind
imellem føles det som om, der er en prop i øret som trykker og bliver langsomt større,
føles som og lyder som når man har vat i øret. Jeg kan bare ikke få følelsen væk. At
have selv et lille høretab, kræver megen koncentration, og jeg føler mig mere træt end
ellers, og jeg bruger også de andre sanser meget mere for at holde opmærksomheden
og koncentrationen på den situation, jeg befinder mig i.” (Uddrag fra e-mail).
Under mailkorrespondancen var det tydeligt at se, at Lise ønskede at blive informeret og rådgivet
om mange ting omkring tinnitus, tilvænning og familiens forståelse og accept af hørenedsættelsen.
Der blev rådgivet om, at det tager tid at vænne sig til at høre med høreapparater, og hjernen skal få
lov til at vænne sig til at høre lydene igen på en ny måde. Lise er erhvervsaktiv og cykler hverdag
på arbejde, dog har hun problemer med retningsbestemmelse af, hvor lydene kommer fra, fordi hun
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netop har et ensidigt høretab på højre øre. Hun havde derfor brug for mere viden omkring, hvad det
vil sige at have et ensidigt høretab. Hun blev informeret om, at når man har et ensidigt høretab, så
har man problemer med retningshørelsen. Dette sker, fordi vi har brug for at høre med vores to ører
for at bestemme, hvor lyden kommer fra. Oplysning om retningen af lyden fås af at sammenligne
lydtryk på de to ører, da hovedet ”skygger” for lydbølgen (Pickles, 2012; Gelfand, 2009).
I forhold til Lises oplevelse af tinnitus, blev hun rådgivet til, at høreapparater i nogle tilfælde
godt kan hjælpe på at reducere oplevelsen af tinnitus, fordi den forstærkede lyd i høreapparatet
maskerer den indre tinnitus lyd, så man forsøger at flytte opmærksomheden til andre lyde i
omgivelserne. Tinnitus er også ofte et symptom på en skade i cochlea eller i hørenerven, og det er
ikke ualmindeligt, at tinnitus ofte hænger sammen med nedsat hørelse. Det også er vigtigt at få
slappet af og forsøge at fokusere på andet end ens tinnitus (Gelfand, 2009; Trotter & Donaldson,
2008; Widex, 2007;). På kommunale og regionale høreinstitutter og kommunikationscentre er der
mulighed for at få vejledning til udredning af tinnitus.11
Lise havde mange spørgsmål om, hvorfor lydene omkring hende lød anderledes og højt, når hun
havde høreapparaterne på. I forhold til dette blev hun informeret om, at de forskellige lyde vil i
starten opleves skarpere at lytte til og ikke højere, som hun tror. Og det sker, fordi hjernen er
begyndt at høre og lytte til lyde, som den ikke har gjort i mange år. Lydene kan i starten derfor
lydes skarpere og voldsomme. Det tager tid for hjernen at vænne sig til disse lyde, og det kræver
derfor, at man bruger sit høreapparat flittigt, hverdag fra morgen til aften. Den daglige træning er
nødvendig for, at hjernen så småt vænner sig til lydene (Gelfand, 2009; Rømer, 2006). Lise var god
til at stille spørgsmål og spørger om råd. Hun var ligeledes god til at beskrive øvelserne og svarede
hurtigt på mails. Lise var åben og modtagelig for information og skrev også tydeligt, hvad hun
ønskede blive informeret om.
Bent er 63 år gammel på tidspunktet for forskningsstudiet. Han har et let til svært højfrekvent,
perceptivt høretab på begge ører. Han beskriver sin subjektive oplevelse af sit høretab således:
”Jeg har haft svag nedsat hørelse på begge ører siden min barndom. Jeg hører ikke
de høje toner og har generelt problemer med at forstå dansk tale i Tv-film. Jeg har
tinnitus - i mild form. Jeg får fra mine medmennesker oplysninger om tilstedeværelse

11

Se f.eks. Ydelseskatalog, Odense Kommune:
http://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/wm478273

Side 44 af 102

Internetbaseret undervisningsprogram

Canan Demirtas
Specialeafhandling, Februar 2016

af lyde, som jeg ikke selv er i stand til at registrere. Eksempelvis: ”Kan du ikke høre,
at tørretumleren har bippet?” ”Hør den dejlige fuglesang!” Eller kropssprog, der
indikerer, at der en lyd, som jeg bør eller skal lytte til. Når jeg får sådanne
informationer, forsøger jeg at lytte bevidst. Jeg lytter efter, som man siger. Det
medfører kun, at min tinnitus bliver mere fremtrædende - den bliver mig mere bevidst
den næste times tid – indtil jeg igen kan ignorere min tinnitus, der ligger i det høje
frekvensområde. Når jeg lytter til talesprog, der efter min opfattelse ikke udtales
korrekt, herunder manglende tidsmæssig mellemrum mellem de enkelte ord, mister jeg
hurtigt hele forståelsen for det, der udtales. Eksempelvis hører jeg meget dårligt
skuespilleren Lars Mikkelsens dialoger i film eller interviews. Jeg tror selv, at han
ikke udtaler alle ord fuldt ud eller at han ikke laver ophold mellem de enkelte ord.
Helt galt bliver det, når filmens lydfolk supplerer Lars Mikkelsens sprog med
forskellige baggrundslyde; musik for eksempel. Det er som om en films lydvolumen
skal ligge på et bestemt decibeltal for at opfylde et kvalitetskrav. Med det resultat, at
jo lavere Lars Mikkelsen taler, jo mere skruer lydfolkene op for baggrundslyden. Jeg
opfatter det så som en uinteressant plan lydmur, hvor dialogen drukner i den samlede
lydmængde. Jeg har også lagt mærke til, at jeg ikke opfatter alt, hvad sportsstjerner
udtaler. Det er som om, de kalfatre deres talestrøm med øh´er i et uhæmmet omfang,
så deres talestrøm for mig bliver én sammenhængende og uforståelig masse.
Eksempelvis Caroline Wozniacki.” (Uddrag fra e-mail)
I 1999 fik Bent også høreapparater, men kunne ikke bruge dem, idet de kun forøgede
baggrundsstøjen. Raslen/støjen fra tøjet, papir og vinden var uudholdeligt. Han afleverede
høreapparaterne kort efter udleveringen. Nu prøver han igen, idet han fra familie har hørt positive
beretninger om brug af høreapparatet. Bent stillede mange spørgsmål udelukkende til tilvænning af
høreapparater og skrev, at han ikke brugte dem hverdag. Han ønskede at blive informeret og
rådgivet om, hvordan han kunne vænne sig til hans nye apparater.
Som tilfældet med Lise, blev Bent informeret om, at hjernen skal vænne sig til at høre lydene
igen, og det kan tage lang tid at vænne sig til at have høreapparater på, samt at det er meget
individuelt, hvornår man vænner sig til høreapparater, og hvor tålmodig man selv er. Nogle gange
har man brug for flere finjusteringer, og andre gange har man brug for mere forståelse og accept af
ens høreproblemer og høreapparater (Gelfand, 2009; Rømer, 2006). Bent var god til at svare tilbage
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på mail, beskrev øvelserne rigtig fint, selvom han kun brugte høreapparaterne udelukkende, når han
skulle se tv. Bent var ikke særlig motiveret til at gå med hans høreapparater, og dette kunne tydeligt
læses gennem hans mails. Han fokuserede udelukkende på, hvorfor høreapparatet ikke var
tilstrækkeligt gavnligt for ham.
Nanna er 64 år gammel på tidspunktet for forskningsstudiet. Hun har et let til middelsvært
højfrekvent, perceptivt høretab på begge ører. Nanna beskriver sin subjektive oplevelse af sit
høretab således:
”Græshoppernes lyd mistede jeg for mange år siden - det var et stort tab. Sidste
sommer gik en enkelt kraftig lyd igennem, men i år har jeg ikke hørt græshoppelyde,
selvom der er flere hundrede omkring mig hele tiden. Fuglelyde svinder også
meget ind. Jeg kan ikke høre lærker i år fx og kun meget svagt en nattergal, som jeg
plejer at høre. Tale på tv er meget vanskelig at forstå. Jeg må skrue ganske højt op for
at skelne ordene. Samtale/forståelse af ord i en bil er meget vanskelig. Kun hvis jeg
kan se munden, kan det lykkes at kommunikere i bil. Selskaber lykkes nogenlunde. Når
jeg koncentrerer mig om en person - også på den anden side af bordet, tror jeg, at jeg
mundaflæser. Det lykkes for det meste at føre en samtale, men jeg er helt udmattet
bagefter, men hvis to taler med hinanden, kan jeg slet ikke følge med. Klassisk musik
har jeg ikke følt problemer med - men jeg er ikke udpræget musikalsk. Støj i tog og fly
er altid enerverende. Jeg bruger ofte ørepropper. Jeg finder det meget pinefuldt med
høj musik, som de unge lytter til. Bruger altid ørepropper, også hvis jeg selv
overværer en koncert, som det lyder fx på Roskilde festival.” (Uddrag fra e-mail)
Under mailkorrespondancen fokuserede Nanna på, hvorfor netop hun ikke kunne høre fuglelydene
igen, selvom hun havde fået høreapparater på. Ellers var Nanna åben og modtagelig for information
og rådgivning og beskrev godt og grundigt, hvordan hun lavede øvelserne, og hvilke andre øvelser
hun fandt på at lave. Nanna havde ikke andre spørgsmål end hvorfor hun ikke kunne høre
fuglelydene igen. Hun læste kapitlerne, lavede øvelserne og mailede til mig. Nanna var god til at
skrive, hvis hun havde travlt og ikke ville kunne skrive tilbage. Hun var derfor god til at informere
på forhånd, hvornår hun ville lave øvelser, og hvornår hun ville beskrive øvelserne og maile tilbage.

Side 46 af 102

Internetbaseret undervisningsprogram

Canan Demirtas
Specialeafhandling, Februar 2016

4.6. Diskussion af øvelser og læringsmål i undervisningsprogrammet
Alle tre deltagere har besvaret øvelserne og har reflekteret over forskellige ting undervejs i
undervisningsprogrammet, som har været deres fokusområde. De har ligeledes skrevet i løbet af
ugerne, hvis de havde spørgsmål i forhold til høretab, høreapparater og tilvænning. Deltagernes
øvelsesbesvarelser og læringsmål12, som ses i bilag 6, vil i dette afsnit analyseres og diskuteres.
Deltagerne har reflekteret over, hvordan forskellige lyde høres med høreapparater. Nanna har
observeret hvilke lyde, der ligner hinanden. Det er netop de lyde, som er irriterende at høre på og
påvirker hende negativt. Hun har fået sig et indblik i de forskellige lyde, der er omkring hende, og
hvad der påvirker hende negativt, og hvilke lyde hun kunne ønske sig at høre igen. Bl.a.
fuglestemmer som hun ikke kan høre så meget mere. Lise er især opmærksom på lyden fra vinden,
der blæser mod hende, når hun cykler på arbejde. Lydene omkring hende bliver skarpe og
metalliske. Derudover har hun lagt mærke til, at hun heller ikke kan følge så meget med i samtaler
mere, når de er flere personer, der taler sammen. Her skal hun koncentrere sig mere og være mere
opmærksom på talen.
Bent bliver opmærksom på lydene sådan generelt. Det handler ikke så meget om, hvor lydene
kommer fra, men i hvor høj grad om hvor kraftig og svage lydene er i forhold til hinanden, og
måden han lægger mærke til lydene på. Han er mere bevidst og opmærksom, når der pludselig
fremtræder en anden lyd. Deltagerne har hermed reflekteret over de forskellige lyde på hver deres
måder. Det er i sig selv en refleksion, at deltagerne beskriver, hvordan de har reflekteret over de
forskellige lyde. På baggrund af overstående øvelsesbesvarelser i øvelse 1, tænkes læringsmålet at
være opnået.
Når læringsmålet er, hvordan man integrerer sit høreapparat i hverdagen i øvelse 2, har de tre
deltagere forskellige måder at beskrive deres dag på. Lise beskriver, at hun tager høreapparatet på
om morgenen efter bad. Hun gør det efter bad og inden hun forlader badeværelset, da hun ellers
ville glemme at tage det på. Hun er således opmærksom på, hvornår hun kan have sit høreapparat
på, og hvordan hun kan integrere det i hverdagen helt fra morgenstunden af. Bent skriver, at han
først og fremmest lægger mærke til sit høretab i forbindelse med, når han skal se tv. Han stopper
ofte med at bruge høreapparaterne, da han mener, at han får tinnitus ved at bruge apparaterne.
Derfor bruger Bent kun høreapparaterne, når han skal se tv. Nanna har lagt mærke til, hvordan
høreapparatet hjælper hende i hverdagen. Hun skriver, hvordan de forskellige lyde omkring hende
er, og hvilke lyde hun kan høre, som er tydelige, og hvilke lyde hun ikke kan høre. Hun bruger
12

Se bilag 6
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høreapparaterne, når hun gerne vil eksperimentere med dem. Med udgangspunkt i hendes
beskrivelse, ser det ud til, at Nanna er begyndt at bruge sit høreapparat og kan registrere forskel ved
brug af høreapparat.
Om deltagerne har integreret deres høreapparater i hverdagen, er et spørgsmål om tid og tilvænning.
Læringsmålet synes at være opnået, fordi de alle er opmærksomme på, hvornår de skal have
høreapparaterne på, og hvornår de ikke skal. Bent tager dem af, når han har tinnitus, Nanna tager
dem på, fordi hun har registreret forskel ved brug af høreapparater, og Lise har lavet en plan for, at
hun hver morgen tager sit høreapparat på, inden hun forlader badeværelset.
Ud fra de overstående besvarelser ser man, hvordan deltagerne hver især svarer på, om de er åbne
omkring deres høretab, i øvelse 3. Lise er slet ikke glad for at snakke om sit høretab og gør det kun,
hvis andre opdager, hun har høreapparater. Hun er meget kort i sine svar og lukker for en samtale
omkring dette. Bent derimod beskriver kun sit høretab, når han mener, det vil gavne den anden part
at vide det. Altså i de tilfælde han ikke får fat i alt, hvad der bliver sagt, og ydermere mener han, at
det ofte er den anden parts sproglige fejl, der er skyld i, at han ikke opfanger alt. Nanna er åben og
putter intet filter i og snakker gerne med andre om sit høretab.
I og med undervisningsprogrammet tager udgangspunkt i den dialektiske handicapforståelse og
den humanistiske-eksistentielle handicapforståelse, er der en forståelse for og anderkendelse af
deltagernes egne opfattelser og oplevelser af sig selv og deres syn på deres høretab. Deltagernes syn
på deres høretab er en subjektiv størrelse, og i hvor høj grad man ønsker at fortælle andre eller ej, er
et spørgsmål om, hvad man føler er det rigtige at gøre. Der kan ikke konkluderes ud fra de
ovenstående besvarelser om, deltagerne har accepteret eller ikke har accepteret deres høretab på
baggrund af, hvor åbne de er omkring deres høretab over for andre. Men i og med Lise og Bent ikke
fortæller andre om deres høretab i modsætning til Nanna, kan det fortolkes således, at Nanna er
mere åben omkring sig selv og sit høretab i forhold til de to andre. Læringsmålet bør ikke forstås
som, at være åben over for andre er lig med accept af sit høretab. Læringsmålet er opnået, da de alle
tre har fundet en måde at beskrive høretabet til andre.
Deltagerne har i øvelse 4 beskrevet kort og præcist deres overvejelser i forhold til, hvilke
forventninger de har til deres høreapparater, hvor læringsmålet derfor tænkes at være opnået. Deres
forventninger baserer sig på, hvilke problemer de har lige nu med høretabet og høreapparatet. De
ønsker derfor at høreapparatet lever op til de forventninger, de har.
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Det interessante ved læringsmålet i øvelse 5 er, om deltagerne søger efter andre informationer om
høreapparater og tilvænning og dermed tilegner sig yderligere viden om høreapparater samt brugen
af disse. Lise bruger sit høreapparat hverdag, og hun prøver bevidst at gøre noget for at vænne sig
til sit høreapparat. Hun søger ikke efter yderligere information, da hun synes, at kapitlerne fra
programmet hjælper hende. Bent siger, at han har svært ved at vænne sig til sine høreapparater, og
nytteværdien er negativ. Han søger ikke yderligere information om høretab og høreapparater, da
han ikke kan vænne sig til sine høreapparater. Nanna eksperimenterer med sine høreapparater. Hun
tager sine høreapparater af og på igen for at kunne høre om, der er forskel med eller uden. Hun
fokuserer bevidst på lyde, som interesserer hende og prøver især at lytte til kvindestemmer, men
hun søger ikke efter yderligere informationer, da hun læser de tilsendte kapitler flittigt.
Ud fra de overstående besvarelser er der en fælles opfattelse af, at man ikke søger yderligere efter
information, da man ikke har behov for det. Det kan diskuteres således, at der ikke er behov for at
tilegne sig yderligere information, fordi deltagerne synes at være godt dækket ind med
informationer og rådgivning gennem undervisningsprogrammet og dets materiale. På den anden
side kan man diskutere det således, at deltagerne ikke ønsker at gøre mere ud af det, søge mere om
hørelse og høretab end hvad de magter på nuværende tidspunkt, selvom de måske får behov for at
søge efter mere viden på et senere tidspunkt. F.eks. har Bent brug for at få mere erfaring med sine
høreapparater og ønsker ikke at søge mere information.
Læringsmålet i øvelse 6 var, at deltagerne skulle ræsonnere over, hvor stor en hjælp
høreapparaterne har på ens hverdag. Lise syntes, at høreapparaterne hjælper hende i hverdagen.
Hun oplever, at hun er blevet bedre til at forstå de andre, og det hænger også sammen med, at hun
selv gør noget for det, i og med hun er opmærksom på, hvordan hun skal placerer sig og komme
tættere på den der taler, samt holde sig væk fra støj. Bent får ikke noget ud af sine høreapparater,
fordi han oplever, at høreapparaterne forstærker hans tinnitus. Desuden nævner han, at det ikke kun
er hans skyld at han ikke kan høre, men det stadigvæk også er de andre. Han har typisk brug for
sine høreapparater, når han ser tv, men stopper brugen af dem, fordi hans tinnitus forstærkes og
også bliver irriteret over tv udsendelsernes form og lydkvalitet. Nanna oplever glæde af at bruge
hendes høreapparater. Hun afslutter med, hvordan hun lægger mærke til lydene, og hvor de kommer
fra. De,t som hun stadig har problemer med, er de lyse stemmer, hun ikke kan høre.
Hele undervisningsprogrammet er baseret på de udvalgte kapitler fra bogen ”Når lyden bliver
svagere” og rådgivning og vejledning fra undertegnede, som besvarede spørgsmål, informerede og
rådgivet i forhold til de spørgsmål, der blev stillet af deltagerne. Deltagerne har således fået indblik
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i, hvorledes lyden når frem til hjernen med præsentation af høresansen og de vigtige anatomiske og
fysiologiske komponenter, hvilke hørenedsættelser der findes, og hvor i høresansen der går noget
galt. Hvorledes og hvilke årsager der er til, at den enkelte bliver påvirket af en hørenedsættelse, og
hvad man ikke længere kan. Hvorledes høreapparater fungerer og er opbygget, hvilken hjælp
høreapparater kan give, og hvordan man kan håndterer sin hørenedsættelse. Hvad høretaktik er og
hvordan det kan bruges.
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5. Analyse og diskussion - del 2: Interviewene
I anden del af analyse- og diskussionskapitlet vil selve interviewene analyseres. Fællestemaer vil
findes og fremhæves gennem kodning og kategorisering i overensstemmelse IPA’s retningslinjer
(jf. metode kapitlet). Øvelsesbesvarelserne fra den første del af analyse- og diskussionskapitlet vil
bruges og diskuteres parallelt med interviewene. Studiet af Laplante-Lévesque et al. (2006) vil
sættes som et diskuterende perspektiv på analysen. Således vil de to kapitler (del 1 og del 2) udgøre
rammen for hele analyse- og diskussionskapitlet for specialet.
Analysen resulterede i 2 overordnede temaer og 6 undertemaer, skitseret i tabel 2.
Tabel 2 Temaer og undertemaer af oplevelsen af et internetbaseret undervisningsprogram
Tema 1: Bevidsthed
Større indsigt og forståelse
Opmærksomhed på egen rolle
Forventninger
Tema 2: Programmet
At blive sat i centrum
Lettelse og støtte
Svært materiale

5.1. Bevidsthed
Dette tema omfatter, hvilken måde deltagernes følelse af større indsigt og forståelse, deres
opmærksomhed på egen rolle og deres forventninger gør dem mere bevidste i forhold til at tackle de
udfordringer de har og oplevelser i deres hverdag, samt være bevidste omkring de forventninger de
har for et godt udbytte af deres høreapparater og høreapparatbehandling.

5.1.1. Større indsigt og forståelse
Alle deltagere oplevede større indsigt og forståelse på forskellige områder. Deltagerne fik en større
indsigt i, hvor kompleks en proces hørelsen er, og hvordan mennesker hører. De fik en bedre
forståelse af, hvad det indebærer, at hørelsen svigter, hvilken betydning det har for dem i hverdagen
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samt hvad høreapparater kan give af hjælp. En af deltagerne troede, at høreapparater gav normal
hørelse tilbage, men blev klar over, at man hører anderledes med høreapparater:
”… jeg var ikke klar over, at det var så komplekst, at der skete så mange ting fra
lyden rammede dig, ramt øret og indtil det blev bearbejdet inde i øret, inde i hjernen,
at der egentlig var så mange funktioner undervejs, som var med til at skabe den lyd i
øret… det var en øjenåbner, fordi det gav et billede af, at det ikke bare er let at
afhjælpe det problem, at man har svære hørelse… har gjort mig opmærksom på, at du
får ikke din normale hørelse igen… så den der forståelse af, at man hører anderledes
med et høreapparat… jeg har forstået, at det fungerer anderledes, og jeg aldrig kan
komme til at høre normalt igen. Jeg havde sådan en opfattelse af, at jeg fik bare nogle
nye øre, normal hørelse igen. Det var det høreapparatet gjorde, at man kom til at
høre helt normalt igen. Og det man jo ikke” (Lise, linje 2, 6, 40, 95)
”… det gav mig virkelig fornemmelsen af, hvor kompliceret en proces det er… når
man går ned i deltaljer på en eller anden niveau så bliver man jo fuldstændig målløs”
(Nanna, linje 16)
En anden deltager havde haft problemer med at høre siden hans barndom. Han havde prøvet at få
høreapparater på en gang før, men afsluttede det kort efter, fordi han mente, at det ikke hjalp ham.
Han havde derfor altid haft en bevidsthed omkring, hvad nedsat hørelse er, og hvordan det har
påvirket ham. Han mente derfor ikke, at kapitlerne har givet ham større indsigt og forståelse for,
hvad høretab er, hvilke udfordringer det giver, og hvordan høreapparater hjælper. Han mente
derimod, at øvelserne i undervisningsprogrammet gav ham mulighed for at fordybe sig og reflektere
over, hvad høretab er, og hvilken hjælp høreapparater burde give ham. Ved at lave øvelserne fik han
en større indsigt og forståelse i forhold til, hvad hans høretab betyder for ham. Han blev mere klar
over, at hans hørelse ikke var så dårlig, som han troede, og at høreapparaterne ikke kunne levere,
det som han ønskede og søgte efter:
”Jo så blev det lidt mere bevidst, altså det kom lidt tættere på. Man fik reflekteret
over, hvad det at have et høretab, en hørenedsættelse… så arbejdede man mere med
det, når man skal forklare Canan, hvad det er det i grunden, du tænker om det her. Så
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bliver du nødt til at formulere dig, og så tænker man dybere over det… altså mit fokus
det er jo de højfrekvente lyde og begyndelsesbogstavet i et ord, det er det folk med
hørenedsættelse ikke fanger. Og det bliver ikke bedre af at få et høreapparat… det
blev jeg mere bevidst… at jeg har en mildere form for hørenedsættelse end jeg
troede… troede det var værre end det, men det er det ikke… det var nok beskæftigelse
med, at jeg beskæftigede dybere med det. Der fik jeg jo klarhed i, at det kan ikke
levere hundrede procent, det kan komme næsten derhen” (Bent, linje 7-9, 15-21, 208)
Bent havde en bevidsthed om, at høreapparater ikke hjælper ham tilstrækkeligt i forhold til hans
høremæssige situation. Han opgav at bruge høreapparaterne for flere år siden, da han fik tilbudt
høreapparater for første gang. Gennem undervisningsprogrammet har han ikke benyttet
høreapparaterne ret meget. Han synes, at nytteværdien af høreapparaterne er mindre end generne,
fordi han får tinnitus ved brugen af dem og lader derfor høreapparater ligge ubenyttede, hvilket han
forklarer om i Øvelse 2, da han fortæller en almindelig hverdag med sit høreapparatet, og hvordan
man integrerer sit høreapparat i hverdagen. Ifølge Conrad (1985) er non-compliance dominerende,
når patientens forventninger for en behandling ikke opfyldes (Conrad, 1985), hvilket er tilfældet for
Bent, som har opgivet at bruge høreapparaterne på grund af generne som tinnitus, og fordi han ikke
kan høre de høje frekvenser, som han ønsker. Bent baserer beslutningen om at stoppe med at bruge
hans høreapparater på en rationel-empirisk metode, hvor han har ”eksperimenteret” med dem og har
konkluderet, at det ikke hjælper ham.
Dette kan også forklares med, i hvor høj grad deltagerne hørenedsættelse begrænser deres
hverdagsaktiviteter, og derfor i hvilken grad de ønsker at efterfølge deres høreapparatbehandling,
for patienter er mere tilbøjelige til at efterfølge råd eller behandling, hvis de føler at deres sygdom
giver konsekvenser og begrænser deres aktiviteter i hverdagen (Conrad, 1985). Set ud fra en
patient-centreret perspektiv oplever deltagerne compliance af brugen af høreapparater forskelligt i
forhold til deres situation og hverdag. For Lises vedkommende gjaldt det, at hun oplevede sit
høretab som et problem, da hun ikke kunne høre og tale klart og tydeligt, hvilket gav hende
problemer i hverdagen. Hun følte hendes høretab gav begrænsninger i forhold til kommunikation
med familien og i arbejdslivet. Lise var derfor helt fra starten af undervisningsprogrammet indstillet
på, at hun vil hjælpes og ønskede at høre så godt som muligt. Det samme gjaldt for Nanna, som
også meldte sig til undervisningsprogrammet, fordi hun ville have noget ud af det:
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”Jo, men jeg tror også, når man melder sig til det, så er det, fordi man gerne vil have
noget ud af det” (Lise, linje 107)
”Men det ville jeg gerne, for jeg synes, det var en chance for mig, ikk’” (Nanna, linje
287)
Deltagerne har således fået større indsigt og forståelse i forhold til de problemstillinger, som de
kæmpede med. Lise og Nanna blev mere bevidste om, hvor kompleks hørelsen er, og at man ikke
kan få normal hørelse igen. Hvorimod Bent var allerede bevidst om, hvad høretab er for noget og
oplevede, at hans hørelse ikke var så dårlig. Følelsen af større indsigt og forståelse gav deltagerne
noget som de funderede og reflekterede over i forhold til deres eget høretab, og hvordan de selv kan
tackle de udfordringer, de kan stå overfor i hverdagen.

5.1.2. Opmærksomhed på egen rolle
Deltagerne blev opmærksomme på deres egne roller i forhold til kommunikation i familiære og
sociale relationer. Når man mister hørelsen, giver dette udfordringer på kommunikationen med
omgivelserne. Høreapparater kan give forbedringer i både taleforståelse og kommunikation med
familien og i det sociale fællesskab (McCormack & Fortnum, 2013). To af deltagerne var især
meget opmærksom på deres egne roller og mente, at det var deres eget ansvar for at høre, når de var
i selskab med andre. De var bevidste omkring deres roller i forhold til, hvordan de skulle placere
sig, og hvordan de bedst muligt kunne høre de andre i støjfyldte omgivelser. En af deltagerne synes,
at det har været en øjenåbner at skulle være meget mere opmærksom på at lytte efter og have fokus
på den, der taler og fortælle de andre i hjemmet, at de simpelthen bliver nødt til at se på hende, når
hun taler til dem, og at de også skal være mere tydelige, når de siger noget til hende:
”…jeg prøver at være mere opmærksom på at være mere tæt på personen og spørger
ind til om de vil gentage måske med andre ord… det er jo en god hjælp, fordi man
bliver gjort opmærksom på, hvad du selv kan gøre, og hvordan du skal forholde dig.
Både i forhold til placering, hvis du er sammen med andre mennesker, og i det hele
taget det der med måske også at være tæt på personen og enkeltvis, ikke for mange i
gruppen, hold dig i yderkanten i gruppen. Der har været nogen gode teknikker… jeg
prøver på at undgå at være i midten af en gruppe, hvis der er flere personer, og jeg vil
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helst stå til ansigt til ansigt med personerne nu. Og her i hjemmet i stedet for, at man
råber, kalder på børnene eller råber til dem, når de er inde på værelset, jamen så går
jeg ind til dem og taler… jeg er blevet mere bevidst om det, efter jeg har læst, fået
mere altså, ser det mere som et redskab, noget jeg skal gøre for at hjælpe mig selv”
(Lise, linje 22-24, 70-76)
”…sæt dig for bordenden, der var så nogle gode råd, som man kan følge, men når jeg
sidder i en situation, så råber jeg ikke højt om mit høretab” (Nanna, linje 170)
Overstående citater indikerer, at deltagerne synes, at der har været nogle gode råd og redskaber,
som de kunne bruge i forhold til at være mere bevidst og opmærksom på, hvordan de kan deltage og
høre i familiære og sociale relationer. For Lises vedkommende har det også givet en bevidsthed for
hele familien, fordi de alle er blevet mere opmærksomme på, hvordan de skal tale, eller hvad de
skal gøre, hvis de ønsker, at Lise skal høre, hvad der bliver sagt. Desuden er hun også blevet
opmærksom på at være mere tålmodig:
”… så det har gjort, at jeg har også været bedre til at forklare andre, at der er forskel
på de her lyde i dag i forhold til, når jeg ikke har høreapparat. Så det har også givet
familien en forståelse af, at der er så mange ting… så det har givet en bevidsthed til
hele familien… det har givet mig en større tolerance, så jeg har mere tålmodighed
med at sige, at det her det skal lykkes. Det skal prøves af, og det skal have noget tid.
Det skal prøves. Øh så den vej rundt har det gjort, at jeg har hængt i at vænne mig
til” (Lise, linje 120, 86)
Af overstående citat fremgår Lises eget ansvar at fortælle familien, hvad de skal være
opmærksomme på. Før Lise deltog i undervisningsprogrammet, beskrev hun hendes subjektive
oplevelse af sit høretab, hvor det fremstod, at hun blandt andet hele tiden skulle gøre hendes børn
opmærksom på, at de skulle være i nærheden af en hende, når de taler sammen og ikke råbe til
hende fra et andet rum. At Lise har været mere opmærksom på sig selv og hendes egen rolle i
forhold til at fortælle familien, hvordan det hele hænger sammen, har det således også givet
familien nogle redskaber og forståelse for Lises høremæssige situation.
Nanna følte også, at det er hendes ansvar at skabe plads og mulighed for at høre, hvad andre
siger. Hun var bevidst om, hvilken rolle hun har i forhold til at være den, der skal gøre noget for, at
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hun selv kan være med, deltage i selskaber og høre andre. Hun mente også, at fordi hun havde brugt
briller, siden hun var ung, havde hun vænnet sig til at skulle gå med apparater. Dette havde gjort, at
hun var åben for at bruge høreapparater, når hun i forvejen brugte briller. Derudover havde hun
altid været åben omkring hendes høretab og havde det fint med at høre dårligt, når hun har den
alder, som hun har:
”…jeg tror, når jeg har denne her alder, som jeg har, så synes jeg det virkeligt, at det
er virkelig okay, at ikke at høre mere så godt som andre kan, og jeg ved også, før du
spurgte, da har jeg været fuldstændig åben om det, hvor jeg har oplevede andre
kvinder forfængelig kvinder ikke at være åben om det jeg gjorde mig forskellen parat
klart… tror måske også, at det betyder noget, at man allerede som ung har brugt
briller, jeg er vant til de her apparat, så tror det betyder meget” (Nanna, linje 138140)
Høreapparatbrugere er aktive modtagere af en høreapparatbehandling, hvor de selv skal gøre noget
for at integrere at tage høreapparater på i hverdagen, og selv skal tage stilling til det hverdag
(Hindhede, 2012). Høreapparatbehandlingen kræver et tæt samspil med audiologen og
høreapparatbrugeren (Gelfand, 2009). Audiologen har derfor ansvar for at finde det rigtige
høreapparater i forhold til den hørelse, man har og for at informere og rådgive i forhold til
fremtiden med høreapparater. Dog kender audiologen ikke til høreapparatbrugerens liv og heller
ikke, hvornår høreapparatbrugeren oplever sin hørenedsættelse, og i hvor høj grad det påvirker
hverdagen. Audiologen har resultaterne af en hørekurve, som giver et billede af, hvordan høretabet
ser ud, og på baggrund af dette, tilbydes høreapparater. Hørekurven kan give et billede af, hvordan
høretabet ser ud, men der er stadig andre ting, som ikke kan aflæses på hørekurven. Det er f.eks.
hvilke lyde lyder kraftigt eller skarpe og opleves ubehageligt, hvilke lyde er behagelige, evnen til at
skelne ord fra hinanden. Derfor er det også ligeså vigtigt, at høreapparatbrugeren er opmærksom på
sin egen rolle og kan fortælle audiologen om sig selv og sit liv for, at de sammen kan finde ud af, i
hvilke

dagligdags

situationer

høreapparatbrugeren

egentlig

oplever

udfordringerne

og

besværlighederne. Når audiologen kender mere til høreapparatbrugerens udfordringer i hverdagen i
forbindelse med hørelsen, kan det give audiologen muligheder for at tilbyde et høreapparat, tilpasse
og justere det høreapparat, som vil hjælpe høreapparatbrugeren bedst muligt i hverdagen (Gelfand,
2009; Goldstein & Stephens, 1981).
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Ligeså vel, at Nanna var opmærksom på sin egen rolle i forhold til at høre i sociale relationer, var
hun også blevet meget opmærksom på, hvad hun ville tale med hendes audiolog om til næste
tilpasning og justeringstid. Gennem programmet var hun blevet mere bevidst om, at hun også havde
medansvar for forløbet i det audiologiske rehabilitering og intervention. Hun havde oplevet, at da
hun som ung fik briller og fik målt sine øjne, havde hun slet ingen indflydelse, forventede heller
ikke en indflydelse, fordi der ikke blev lagt op til en indflydelse, og der blev heller ikke stillet
spørgsmål til, om hun havde nogen specielle ønsker. Den erfaring hun havde fået i forbindelse med
at få briller, har gjort at hun tænkte, at sådan er det også med at få høreapparater, hvilket havde
betydet, at hun ingen indflydelse havde i forhold til specifikke ønsker og specielle behov.
Nanna var derfor blevet opmærksom på, at hun også bestemte, og at hun havde spørgsmål, som
hun ønskede at få besvaret af audiologen, når hun næste gang skal til tilpasning og justering i det
offentlige høreklinik, hvilket hun understregede det både under interviewet og i Øvelse 5:
”Så på denne måde har det bare åbnet mine øjne for, hvor meget jeg bestemmer, fordi
man bliver nødt til at have nogen kvalificerede, hvad skal jeg sige, man bliver nødt til
at have nogle kvalificerede kommentarer jo... en øjenåbner, at jeg ved at få den der
indsigt, får indflydelse for altså at får mulighed… for vidste ikke hvad jeg skulle
spørge. For på den måde har det bevidst gjort mig rigtig meget, rigtig, rigtig meget…
det er en øjenåbner kan man sige. Ja en øjenåbner, at jeg ved at få den der indsigt får
indflydelse” (Nanna, linje 337, 347-349, 374-376)
Jeg skal få afsat tid til en efterjustering af høreapparatet. Men først når du er færdig
med undervisningen, som jo selvsagt åbner mulighed for mere kvalificerede
spørgsmål. (Nanna, øvelse 5)
Det tager tid at vænne sig til høreapparater og til nye lyde. Det kan føles ubehageligt i starten, hvis
lydene lyder unaturligt, for højt eller kraftigt. Hjernen skal vænne sig til de nye lyd, og det tager tid.
Det kræver, at man er tålmodig og træner hjernen ved at bruge høreapparaterne dagligt (Elberling &
Worsøe, 2007). Bent er blevet opmærksom på sig selv ved at være bevidst om at være mere
tålmodig for at kunne vænne sig til hans høreapparater, selvom det er svært:
”Ja, altså jeg er blevet bevidst om, at jeg skal være mere tålmodig, ved ikke om det
lykkes men altså det skal jeg tvinge mig selv til” (Bent, linje 105)
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Bent mente også, at andre mennesker i hans omgivelser også bør være opmærksomme på deres
måde at tale på. Han mente at andre også bærer skylden for at han ikke kan høre dem, fordi de efter
hans opfattelse ikke udtaler korrekt og derved mister hurtigt hele forståelsen. I beskrivelsen af hans
subjektive oplevelse af hans høretab og gennem øvelserne, især i Øvelse 6, understregede han ofte
at de andre skal være opmærksomme på sig selv og måden de taler på. Han mente at radio- og tvmedier og samtalepartnere også bærer en del af skylden for at han ikke opfatter alt:
Undervejs i vores korrespondance er jeg også blevet bevidst om, at radio- og tvmedier og samtalepartnere også ”bærer en del af skylden” for at jeg ikke opfatter alt.
Du kan selv overbevise dig om hvor lidt radio- og tv-medierne interesserer sig for
selve formen udsendelsen udsendes under…Det springer fra det mumlende til det
skrigende. Det kan du og jeg konstatere ved simpel dB-måling. Så det er ikke kun mig
der har et problem. Afsenderen har formodentligt et eller flere der er større. (Bent,
øvelse 6)
Deltagerne havde gennem undervisningsprogrammet blevet opmærksomme på deres egne roller,
både i forhold til familien, andre i omgivelserne og audiologen. Deres opmærksomhed på deres
egen rolle havde gjort dem mere bevidste i forhold til deres egen situation, og hvordan det bedst
muligt var for dem at kunne kommunikere med andre. Det havde desuden også givet bevidsthed for
Lises familie, som de havde haft glæde af ifølge hende.

5.1.3. Forventninger
Alle deltagere blev bevidste om deres forventninger i forhold til at få et godt udbytte af deres
høreapparater og høreapparatbehandlingen. Forventninger var derfor et tydeligt tema, som alle
deltagere havde gennem hele programmet og under interviewene. Dette kunne både aflæses på email kommunikationen og ved øvelsesbesvarelser. Det var tydeligt at før programmet havde
deltagerne forventninger til programmet, under programmet opstod andre forventninger og efter
programmet havde de andre forventninger både i forhold til høreapparatet, udbytte og
høreapparatbehandlingen som sådan:
”…man skal vide, hvad det er det nu du fik. Du skal have de negative effekter med
også. Jamen du kan høre det, du kan høre nogen lyde. Vi har så mulighed for, og det
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er lidt dunkel for mig. Vi har mulighed for at korrigere for dit og for dat. Men vi
opfordrer af dig, at du bruger dem minimum så og sådan. Det tror jeg altså er
gensidig kontrakt. Jamen vi kan levere det forudsat at du leverer det… og vi kan ikke
lave den bedste af alle verdener. Vi kan tilbyde noget der ligner. Men det har sine
mangler. Det tror jeg man skal arbejde mere med. Hvis de kunne indledningsvis det
kan vi klare, og det kan vi ikke klare. Vi kan give dig nogle høreapparater, der kan gå
ind og afhjælpe det og det, det har følgende ulemper” (Bent, linje 188, 190, 218)
Bent understregede mange gange under interviewet, at han også havde nogle forventninger til hans
høreapparatbehandling. Han ønskede at han klart og tydeligt blev oplyst fra audiologen, hvad
høreapparater kunne give og hvad de ikke kunne give. Han havde en forventning om, at audiologen
også skulle melde det klart og tydeligt ud, sådan at han kunne gå hjem og reflekterer over hvad han
fik, og hvordan han fremover skulle forvente af sine høreapparater. Han havde brug for en gensidig
kontrakt som han siger. Ifølge Conrad (1985) er høj compliance forbundet med hvordan læger giver
passende instrukser, klarere oplysninger og rådgivning, og mere og bedre feedback (Conrad, 1985).
Bent savnede klarere oplysninger og rådgivning fra audiologen, så han kunne forberede sig på hvad
han kunne forvente af få ud af høreapparater og hvad høreapparater ikke kunne give ham. Dette
hænger godt sammen med hvordan compliance bliver påvirket af patient-læge interaktionen, som
Trostle (1988) og Conrad (1985) forklarer.
Når der problemer med kommunikationen i patient-læge interaktionen eller at patienten har
forventninger fra lægen som ikke er forenelig med egne forventninger, opstår der et misforhold
(Trostle, 1988; Conrad, 1985), hvor man derfor helt fra starten af som i dette tilfælde med Bent, der
havde indstillet sig til ikke at tage imod og følge den behandling som han havde fået fra audiologen.
En anden deltager Nanna havde samme forventninger om sine høreapparater som Bent, idet hun
også forventede at få meget mere ud af sine høreapparater. Hun havde forventninger om kunne høre
mere ud af naturen og savnede disse lyde, hvilket hun også pointerede i Øvelse 4. Derudover havde
hun mange andre forventninger til sine høreapparater, som enten blev opfyldt eller ikke opfyldt:
”…jeg forventede meget mere ud af naturen…og som jeg bor her og øh det jeg
forventede altså meget med naturlyde, og jeg blev meget hurtigt klar over, at det var
ikke materialets fokus” (Nanna, linje 194)
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Jeg forventer at høre naturlyde bedre. Det har jeg ikke fået opfyldt. Jeg havde en
negativ forventning om ubehag ved avispapirlyde, ved at cykle i stormvejr, ved at
køre i S-tog. Det viser sig at være helt uden problemer. Jeg havde en negativ
forventning om at det var et ekstra besvær i lighed med briller (som skal pudses og
passes på fx når en sweater skal over hovedet). Det kom til at stemme. (Nanna, øvelse
4)
Fælles for de to nævnte deltagere, forventede de at få mere ud af deres høreapparater og blive mere
informeret og rådgivet omkring, de ting, der interesserede dem i forhold til deres situation og
problemstilling. Nannas forventninger til programmet var i stor grad at blive informeret omkring
hendes eget høretab og programmet skulle helst fokusere på hvad hun oplevede af problemer, og
hvordan hun kunne blive informeret og rådgivet omkring de ting. Selvom Nanna hurtigt blev klar
over at materialets fokus var på kommunikation, som ikke havde så meget interesse for hende, tog
hun udpluk i det hun fandt interesse for og læste om det, og sprang alt andet over. Derudover havde
hun en forventning om, at hun ville kunne bruge programmet til noget, men dette oplevede hun
først i midten af programmet og efter programmets afslutning:
”Der har jeg sådan set svaret meget enkelt, jeg er fuldstændig ligeglad med alt det
andet end hvad jeg har… jeg havde svært ved at se, hvad jeg kunne bruge til lige
der… jeg kunne ikke se det, jeg havde heller ikke nogen forventninger om at kunne se
det så tidlig…jeg var godt klar over, at det her var det forberedende, jeg tænkte det
her er de forberedende øvelser, her skal du ikke konkludere noget som helst” (Nanna,
linje 102, 126-132)
Nanna understregede også, at hendes forventninger åbnede mulighed for mere kvalificerede
spørgsmål til hendes audiolog og hendes forventninger til mødet med audiologen havde ændret sig
gennem programmet. Dette hænger sammen med at hun som nævnt tidligere blev opmærksom på
hendes egen rolle i forhold til at aktiv i høreapparatbehandlingen. Hun ønskede at få mere
indflydelse, netop fordi hun tidligere ikke havde fået indflydelse, derfor blev hendes forventninger
til audiologen ændret gennem undervisningsprogrammet:
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”Min forventning til møde nummer to med audiologen har ændret sig.. ja det har det,
jeg glæder mig til at blive undersøgt. Jeg har forventninger til det, jeg føler mig lidt
mere ligestillede med ham forstår du” (Nanna, linje 862, 874)
Jeg forventede bedre at kunne høre samtalen fra bagsædet på en bil når jeg sidder på
forsædet. DET kan jeg IKKE. Men det har jeg vist også forstået ved at læse, så jeg har
kvalificerede spørgsmål til hørelægen (eller hvad han er?), når jeg skal have apparatet
efterjusteret. (Nanna, øvelse 4)
Samme forventninger gjaldt også for Lise. Lise forventede at høreapparat ville hjælpe til at høre
sætninger bedre og til at forstå sammenhængen i samtale og høre hvor lydene kommer fra. Dette
synes hun, er blevet opfyldt ved at gå med høreapparater:
”Jeg forventer, at det hjælper mig til at høre sætningerne, altså høre det talte sprog
bedre. Øh og så lyde generelt, at være i naturen, og det ikke er så tungt at have et
høretab, og det egentligt letter min hverdag ved at der er mere lyde jeg får fat i,
forbedre den der retningsfornemmelse. At det hjælper på det. Altså at have den der
fornemmelse af, hvor lydene kommer fra” (Lise, linje 40)
Ovennævnte citater indikerer således at deltagerne havde haft delvis samme og delvis forskellige
forventninger i forhold til programmet, deres høreapparater og høreapparatbehandling. Fælles for
dem alle var selvfølgelig, at de forventede at få et godt udbytte af deres høreapparater. Derudover
havde de også en forventning om at få noget udbytte af at deltage i selve programmet. Når
deltagerne meldte sig til sådan et program, måtte de have en forventning om at blive mere
informeret og rådgivet i forhold til hvad høretab er, hvad høreapparater består af og hvordan man
kan tackle et høretab i hverdagen – som jo er formålet med dette undervisningsprogram.
Lise var åben helt fra starten af og ville gerne hjælpes. Der var mange udfordringer i hverdagen
som hun ønskede at kunne få gode råd og vejledning for at tackle disse. Hun havde mange tanker og
spørgsmål om hendes eget høretab, hvordan hun kunne hjælpe sig selv og ønskede at få besvaret
hendes spørgsmål ved at deltage i programmet og blive informeret og rådgivet omkring disse ting.
Bent kom med den baggrund, at han havde meget kort prøvet høreapparater og endte med at
aflevere dem tilbage. Han havde næsten slet ikke brugt dem, hvilket han derfor blev betragtet som
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førstegangsbruger. Fordi Bent havde den erfaring med høreapparaterne for mange år siden, havde
han en forventning om at hans nuværende høreapparater ville kunne hjælpe ham med de problemer
han havde. Han meldte sig til programmet for at få mere ud af høreapparaterne, dog med det
forbehold, at han også ønskede at blive udfordret af hans audiolog, ved at audiologen også skulle
have forventninger til ham. Nanna, der også var helt åben fra starten af som Lise, fokuserede
udelukkende på, hvilke lyde høreapparater kunne hjælpe med at høre og hvilke det ikke kunne. For
hendes vedkommende, skulle undervisningsprogrammet være mere personligt og skræddersyet til
hende og hendes behov.
I forhold til deltagernes forskellige baggrund, tidligere erfaringer og oplevelser, samt alder har
deltagerne haft delvis samme og delvis forskellige forventninger til udbyttet af høreapparater,
høreapparatbehandlingen og undervisningsprogrammet.

5.1.4. Diskussion i lyset af Laplante-Lévesque et al. (2006)
I det ovenstående var tre temaer fælles for deltagerne. Disse temaer var deltagernes følelse af større
indsigt og forståelse, opmærksomhed på egen rolle og forventninger. Alle tre deltagere oplevede at
få større indsigt og forståelse i forhold til hvad høretab er, hvilke udfordringer det kan give i
hverdagen, samt hvad høreapparater kan give af hjælp. To af deltagerne nævnte, at materialet gav
dem større indsigt og forståelse, fordi de læste sig frem til hvor kompliceret hørelsen er, og hvordan
et høretab opstår. Denne større indsigt og forståelse gav dem en bevidsthed omkring hvordan de kan
tackle de udfordringer de har og står over for i hverdagen. En af deltagerne nævnte, at øvelserne i
undervisningsprogrammet gav følelsen af større indsigt og forståelse, netop fordi han reflekterede
dybere over hvad hørelse og høretab er. Det var øvelserne, der gjorde ham bevidst i forhold de
problemstillinger han oplever i hverdagen.
Lignende oplevelser fandt tidligere studier også hos deres deltagere. Hos Laplante-Lévesque et
al. (2006) blev det fundet, at deltagerne følte sig trygge om deres viden af deres hørelse. De var i
stand til at beskrive på hvilken måde de oplevede deres hørenedsættelse, og hvilke konsekvenser det
kunne give dem i hverdagen. De kunne nemt nævnte de situationer, hvor de oplevede
vanskeligheder, eller oplevede at få gavn af høreapparaterne. Den daglige kommunikation med
deres audiolog, og audiologens positive feedback og rådgivning gjorde, at de fik en bedre viden om
hvad høretab er, og de konsekvenser det kunne give: ”E-mailing has taught me about hearing loss,
made me read up on the ear and its workings, made me more aware of the new technology that’s
being developed, and made me an advocate in encouraging others to have their hearing checked”
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og “I am more conscious of what is good and bad about the hearing aid” (Laplante-Lévesque et al,
2006).
I nærværende undersøgelse var opmærksomhed på egen rolle et tydeligt tema hos deltagerne.
Dette tema ses også i ovenstående studier. Alle deltagere oplevede at blive opmærksomme på deres
egne roller i forhold til kommunikation med familien og omgivelserne. De blev bevidste i forhold
til at have et ansvar for selv at lette kommunikationen med deres omgivelser. Dette gjorde de blandt
andet ved at fortælle deres familier og omgivelserne, hvad de andre kunne gøre for at lette
kommunikationen, eller hvad de selv kunne gøre. De blev hermed opmærksomme på deres egne
roller i forhold til at lytte efter og have fokus på den der taler, føle medansvarlighed for eget
høreapparatbehandling og at være mere tålmodig for at tilvænne sig høreapparaterne. LaplanteLévesque et al. (2006) fandt lignende resultater for deres deltagere. Deres deltagere var
opmærksomme på deres egne roller og informerede deres omgivelser i forhold til at lette
kommunikationen og høre hinanden bedre for eksempel ved at modificere miljøet i støjende
omgivelser: ”My dinner partner and I just huddled a little closer, and had a wonderful time”
(Laplante-Lévesque et al, 2006). Desuden var deltagerne motiveret til at lære, modtagelige for
oplysninger og rådgivning, der omhandlede høreapparater og søgte efter yderligere information om
hørelse, høretab og høretekniske hjælpemidler for at have medansvarlighed for eget
høreapparatbehandling: ”I’ve just become more well versed in this whole situation” (LaplanteLévesque et al, 2006). I nærværende studie mente en af deltagerne, at andre mennesker også bør
være opmærksomme på deres måde at tale på, og det også var de andres skyld i at han ikke kunne
forstå, hvad de sagde. Samme oplevelser, fandt Laplante-Lévesque et al. (2006) også hos en af
deres deltagere: ”So for the rest, people can better speak clearly when they talk to me. I’ll put a
sign: ’Speak clearly!’ (Laughs)” (Laplante-Lévesque et al, 2006). Denne deltager oplevede, at han
havde gjort sin del ved at få høreapparater, og nu var det hans kommunikationspartneres opgave at
tale tydeligt og mere forståeligt.
Alle tre deltagere i nærværende undersøgelse havde forventninger til at få et godt udbytte af deres
høreapparater, høreapparatbehandling og undervisningsprogrammet. Deltagerne forventede at blive
mere informeret om deres eget høretab, få gode råd og vejledning for at tackle vanskelige
situationer, få gavn af høreapparaterne og få mere klart og konsekvent rådgivning om hvad man kan
forvente af høreapparater og hvad man ikke kan. Hos Laplante-Lévesque et al. (2006) fandt de hos
deres deltagere, at de også ønskede at få mere ud af høreapparaterne: ”I wanted to be able to hear
the cashier better if we’re chatting or something like that. And I really haven’t noticed a great
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improvement” (Laplante-Lévesque et al, 2006). Deltagerne nævnte også de problemer de stadig
havde selvom de forventede, at høreapparaterne ville gå ind og hjælpe dem på de nævnte områder.
Blandt andet havde de svært at lokalisere hvor forskellige lyde kom fra. Dette gjorde, at de
spekulerede på deres egen håndtering og brug af høreapparaterne. Deltagerne forventede, at
deltagelsen i det internetbaserede audiologiske rådgivningsprogram ville give dem en mere positiv
holdning til deres høreapparater: ”It made me take a different approach” (Laplante-Lévesque et al,
2006). Deltagerne i ovenstående studie forventede positive aspekter af at deltage i programmet, de
nævnte behov for hjælp i vanskelige lyttesituationer og støjende omgivelser. Disse oplevelser og
forventninger som deltagerne havde hos studiet af Laplante-Lévesque et al. (2006), er hermed
lignende med resultaterne for deltagerne for nærværende undersøgelse.

5.2. Programmet
Dette tema omfatter deltagernes oplevelse af at blive sat i centrum, lettelse og støtte som de har
oplevet i programmet, samt hvordan de har forholdt sig til materialet og øvelserne i programmet.

5.2.1. At blive sat i centrum
Fælles for alle deltagere var, at de oplevede at blive sat i centrum, og der var nogen som
interesserede sig for dem og deres høretab. Deltagerne udtrykte, at da de fik udleveret
høreapparater, fik de ikke ret megen information med, og de fik ikke ret megen viden omkring,
hvordan øret generelt er opbygget, samt hvilke problemstillinger de havde, og hvordan man kunne
afhjælpe deres problemstillinger. Det var nogle af de her ting, de havde fået viden om ved at deltage
i undervisningsprogrammet, som de konkret kunne forholde sig til. Deltagerne følte at få en form
for plejning, og følte at blive sat i centrum, hvilket betød noget for deres motivation og troen på
dem selv. De oplevede således at blive sat i centrum, hvor fokus var netop dem:
”Og så alt i alt så tror jeg nok det hjælper, og det er noget med beskæftigelse som så
har jeg prøvet at læse det her. Det er ikke bare sådan apparat og så er det netop det,
at der er nogen der interesserer sig for det her og dit høretab. Det er nok giveligt”
(Bent, linje 184)
”Nu har jeg fået mere ros, nu må det være dejligt at være hovedpersonen. Hele det
der med hovedpersonsrollen her øh som jeg ligesom har erhvervet mig sammen med
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dig ikk’, man skal altså ikke underkende den…så på denne måde har det været, har
det været lystlæsning…det undrede mig, at da jeg selv havde svarene tænke jeg aha
det giver jo helt klar billede af, hvad jeg kan lide og hvad jeg ikke kan lide” (Nanna,
linje 789-791, 70)
I forhold til Nanna, var det undertegnedes ros der ligesom også betød noget for at det blev en
lystlæsning for hende. Nanna understregede, at undertegnede havde virket motiveret både for
programmet og for at give positive feedback – ros, som hun havde brug for. Som Conrad (1985)
nævner, så er positive feedback forbundet med høj compliance (Conrad, 1985), hvilket ovenstående
citat er med til at understrege. Nanna oplevede denne form for feedback og ros som positivt hvilket
motiverede hende til at læse de tilsendte kapitler og lave øvelserne. Hun oplevede, at undertegnede
var lynhurtigt til at kommentere tilbage. Alt dette har motiveret hende og hun oplevede at fokus var
hende og hendes problemstilling, altså at hun ligesom blev sat i centrum:
”Så blev det til lystlæsning. Nåh nu må jeg se, hvad hun har fundet på at sende til mig
ikk’…nåh nu må jeg hellere se at få svaret ordentligt så hun kan rose dig igen”
(Nanna, 783-785)
Følelsen af at blive sat i centrum, har gjort at deltagerne oplevede at få en god viden om høretab og
høreapparater som de kunne arbejde videre med. Deltagerne fik en bedre viden om, hvad de kunne
få af hjælp af f.eks. hjælpemidler, hvordan høreapparater virker og fungerer, og hvad man kan gøre,
hvis ikke det virker optimalt. Deltagerne ville gemme artiklerne som de fik sendt på mail, og vil til
enhver tid kunne læse dem igen, hvis de følte behov for det:
”…og det er jo de ting jeg har fået vide her, så jeg har helt konkret at forholde mig til.
Øh er jeg i tvivl, så kan jeg gå tilbage og læse om det igen. For nogle gange, hvordan
var det nu det var. Så kan jeg gå tilbage til teksten og læse igen. Så det har været en
stor hjælp” (Lise, linje 93)
”Ja det må jeg have fået nu. Selvom jeg ikke har fået det hele ind, så har jeg fået det
serveret. Det ved jeg ikke. Jeg kan jo bare gå tilbage til dine artikler jo, dem du har
sendt” (Bent, linje 216)
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Deltagerne havde gennem undervisningsprogrammet således oplevet at blive sat i centrum, hvor alt
handlede om dem og deres høreproblemer. Der var nogen som interesserede sig for dem, hvilket
gjorde det mere livligt og spændende at være med i programmet.

5.2.2. Lettelse og støtte
Ikke alle deltagere oplevede lettelse og støtte ved at deltage i undervisningsprogrammet. To af
deltagerne havde dog oplevet lettelse og støtte gennem undervisningsprogrammet. Lise og Nanna
brugte de mange gode råd der var beskrevet i kapitlerne, og de oplevede at få en form for lettelse og
støtte, fordi der var nogle oplysninger og informationer som gav mening for dem. Forståelsen af at
man hører anderledes med høreapparater har givet en form for lettelse og støtte i forhold til at
acceptere, at sådan er det:
”…men det giver en god viden, og helheden bliver jo at man får en nemmere
forståelse over det...det har været nemmere at acceptere, sådan er det…Det var en
lettelse, for det var normalt, at jeg reagerede sådan. At det var normalt, at jeg havde
de påvirkninger, at jeg var træt og jeg havde svært ved orientere mig nogen gange.
Og at man var mere på. Så det var egentligt dejligt at finde ud af, at jeg var ikke, altså
det var ikke mit hoved det var galt med…så jeg har ligesom fået en plejning på at
hvad er det, der kan hjælpe dig, men det kan ikke give din hørelse tilbage. Så den der
forståelse af at man hører anderledes med et høreapparater, der har været hjælp. Det
har været nemmere at acceptere, sådan er det” (Lise, linje 14, 26, 40)
Kapitlerne gav Nanna mulighed for at reflektere over hvad hun kunne lave af øvelser og hvordan
hun kunne træne hjernen samt øve sig i forhold til hvilke lyde hun kunne høre og hvilke hun ikke
kunne. Dette ville hun bruge til at tale med hendes audiolog, og beskriver lydene, hvordan hun
opfatter ting lyder så høreapparaterne kan finjusteres efter hendes behov og ønsker.
Jeg BRUGER apparatet, fordi jeg har forstået at det påvirker hjernen og træner den op
så den ved konstant påvirkning kan lære lidt. Og at det kan tage lang tid. For at
forberede mig godt til det møde jeg skal have med audiologen har jeg planlagt at
udstyre min svigerdatter med en bog med digte som jeg ikke kender. Så forestiller jeg
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mig at hun skal læse digtene højt for mig med en talestemme i forskellige tonelejer
højt/dybt. Jeg håber at kunne udlede mine svageste områder. Måske gå i tilstødende
lokaler og registrere forskelle ved afstande / vægge, prøve med ryggen/siden til og
hvad jeg finder på. (Nanna, øvelse 6)

5.2.3. Svært materiale
Alle deltagere oplevede materialet svært, og kapitlerne var svært at komme igennem. Selvom
deltagerne læste kapitlerne og det gav god mening for dem, havde det alligevel været svært, både at
huske og sætte sig ind i det, fordi materialet var for detaljeret. En af deltagerne gav udtryk for ikke
at kunne bruge materialet idet, han i forvejen havde viden omkring de ting, der stod i materialet. En
anden deltager syntes, at det var for detaljeret og der var mange ting, som ikke havde interesse for
hende, selvom hun forsøgte at læse videre og tage udpluk i det hun syntes passede hende godt:
”Så jeg synes det var lidt svært at forstå teksten og sammenhængen i, hvad det var der
skete…det er også spændende, men det er svært materiale” (Lise, linje 4, 14)
”hmm ja, hvordan skal jeg sige altså det var sådan nåh ser man det ja, det er da
interessant, men jeg kunne ikke bruge det som sådan…nej, det synes jeg ikke for i
skolen har man jo en basis viden om, hvordan trykbølger påvirker trommehinden”
(Bent, linje 4, 11)
”Øh hvad skal jeg sige, det var absolut genkendeligt, og det var absolut interessant og
en lille smule aahh…øh hvordan skal jeg sige det, gider du vide om, hvordan dit øre
ser ud agtigt ikk’…jeg var glad for illustrationerne om øret det vil jeg sige, dem kune
jeg ikke have undværet men resten der det meste af det også tallene med hvor mange
decibel øhh…hvor du øhh (.) det er ligegyldigt…skal ikke sammenligne mig med
nogen jo…men jeg ved altså ikke rigtigt øhh øhh altså der behøves egentlig ikke det
der mere generelle som jeg tænkte skulle sige til dig” (Nanna, linje 8-12, 612-616,
622)

Side 67 af 102

Internetbaseret undervisningsprogram

Canan Demirtas
Specialeafhandling, Februar 2016

Nanna understregede også at materialet var på meget højt niveau, således at man ville komme til at
miste en del undervejs i undervisningsforløb, hvis man brugte dette materiale. Hun mente, at
sproget var meget svært:
”Og der vil jeg så sige, at det her det er formuleret til altså der bliver vi nødt til at
tale uddannelses niveau jo til øhh til øhh videregående uddannelser…det er
formuleret, det er formuleret til videregående uddannelser… det er altså alt for
svært…så du vil tabe øhh en meget stor del af befolkningen…ikk’ også, jeg vil sige at
sværhedsgraden den øhh den ligger sådan i overkanten af min, det som kan holde mig
fanget ikk’ også…og jeg er sådan mellemlang videre mellemlang uddannet men okay
når man er sådan lærebogsforfatter så har man jo en vis tilgang til sproget ikk’”
(Nanna, 638-678)
Selvom materialet var svært at komme igennem, mente deltagerne absolut, at det var brugbart og
der var mange ting de blev informeret om. Materialet havde derfor været svært i forhold til sproget
og det detaljerede niveau som ikke var nødvendigt. Deltagerne understregede, at kapitlerne havde
hjulpet til at give en forståelse og givet viden som de kunne bruge, selvom det var svært. Dette
understregede deltagerne både i øvelserne og under interviewet:
”…men havde jeg ikke haft de her informationer, så havde jeg, så tror jeg simpelthen
jeg havde opgivet undervejs. Så havde jeg ikke fået optimalt ud af det. Det havde taget
længere tid at forstå og bruge et høreapparat” (Lise, linje 99)
Artiklerne fra bogen ”Når lyden bliver svagere” har været interessant læsning og
hjælper mig med at håndtere mit høretab. Specielt det sidste kapitel. Jeg er blevet
bevidst om, at der er mulighed for at stimulere mine kognitive evner – håber jeg.
(Bent, øvelse 6)
Stemmen (lys) kunne jeg tydeligt kunne høre, men jeg kunne absolut slet ikke få rede
på ordenes indhold. Rigtig godt defineret og forklaret i denne uges læsning. Det vil
jeg prøve at få mere rede på…jeg ved nu så meget, at de lyse toner er de sværeste at
gengive, men jeg føler mig på bar bund der. Bortset fra at jeg har forstået, at jo
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"smartere" (dvs. mindre) apparat des mere går det ud over de lyse toner (Nanna,
øvelse 6)
Jeg søger ikke nogen information om høreapparat men føler det hjælper meget med de
kapitler, jeg modtager fra dig. (Lise, øvelse 5)
Når man vælger at være med i et program, vil man naturligvis forsøge at få det bedste ud af det.
Deltagerne følte en form for forpligtelse til at være med og fuldføre programmet og øvelserne. Én af
deltagerne mente, at denne form for forpligtelse netop gjorde, at hun tog sig tid til at sætte sig ind i
materialet og øvelserne. Hver uge fik man en øvelse som gjorde at hun var nødt til at få det læst
igennem og var nødt til at lave øvelserne. Dette betød, at hun gjorde sig nogle tanker og blev nødt
til at forholde sig til øvelserne. Alt dette påvirkede hende til at sætte sig ordentlig ind i
undervisningsprogrammet og fuldføre programmet, hvilket i sidste ende gjorde, at hun mente at
blive bedre informeret og rådgivet i forhold til høretab, høreapparater og høretaktik:
”…nu havde jeg ligesom forpligtet mig. Ikke forpligtet mig, men nu have jeg sagt ja
til at gå med i den her opgave, den her proces. Derfor der vidste jeg, at jeg havde en
lille opgave hver uge, og det gjorde også, at jeg var nødt til at få det ordentligt læst
igennem” (Lise, linje 103)
”…og så ligesom blive tvunget til at læse skal jeg sige det sådan…altså ja jeg følte
mig bundet af opgaven ikk’…og jeg havde tid til at læse den ikk’” (Nanna, linje 281)
Når man sidder med et materiale, kan der være forskellige forventninger til det. Deltagerne syntes,
at materialet har været svært, selvom de stadig fik information og vejledning fra materialet. To af
deltagerne oplevede især, at materialet ikke havde fokus på de ting, de gerne ville have haft fokus
på. Nanna oplevede, at materialet fokuserede på den sociale side af høreapparatet, altså på
kommunikationen, hvorimod hun hellere ville vide mere om lydene og hvorfor netop hun ikke kan
høre bestemte lyde, og hvad hun kunne gøre for at høre disse lyde:
”Og som jeg bor her og øh det jeg forventede altså meget med naturlyde, og jeg blev
meget hurtigt klar over, at det var ikke materialets fokus. Materialets fokus det er på
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kommunikation og de kommunikative processer. Og øh det har jeg stor forståelse for
fordi øh det er der vi som gamle kan køre fuldstændig ude i sekt hvis ikke vi er i stand
til at kommunikere omkring os for så er vi på den…og så har det jo så har det jo en
social øh social hvad skal jeg sige så har det jo en social virkning” (Nanna, linje 194196)
Din bog har jo kun fokus på den sociale side af høreapparatet - på kommunikationen.
Ikke på det der egentlig var meget i fokus for mig- som du sikkert husker- nemlig
naturens lyde, specielt fuglene. (Nanna, øvelse 6)
Deltagerne har således vurderet materialet som et svært materiale med gode informationer. Nanna
understregede mange gange at sproget i materialet var rigtig svært og det burde have været mere
letlæseligt. Lise og Bent mente også, at materialet var svært. Selvom sproget i materialet var svært,
kunne materialets indhold bruges mere af nogle deltagere og mindre af andre. De tre deltagere
havde hver deres ønsker og forventninger til indholdet af materialet, og derfor tog udgangspunkt i
det som de synes, de kunne bruge.

5.2.4. Diskussion i lyset af Laplante-Lévesque et al. (2006)
I ovenstående blev det vist, hvordan deltagerne oplevede at blive sat i centrum, lettelse og støtte og
hvordan de vurderede materialet som svært. Deltagerne i nærværende undersøgelse oplevede det
som positivt at blive sat i centrum, fordi de følte, at nogen interesserede sig for dem og deres
høreproblemer. De nævnte, at da de fik deres høreapparater udleveret på det offentlige høreklinik,
fik de ikke megen information og viden om øret, hørelse og høretab, samt afhjælpning af de
vanskeligheder et høretab kan medføre. Ved at føle at blive sat i centrum oplevede deltagerne
motivation og troen på at lære høreapparaterne at kende, og vænne sig til at gå med høreapparater.
Laplante-Lévesque et al. (2006) fandt ikke samme oplevelse, at blive sat i centrum som blev fundet
i nærværende studie. Til gengæld betragtede deres deltagere heller ikke det internetbaserede
audiologisk rådgivningsprogram at være påtrængende eller at gå meget ind over privatlivet.
To af deltagerne i nærværende undersøgelse oplevede lettelse og støtte ved at blive informeret og
rådgivet om høreapparater og gode råd til om at tackle udfordringer. Dette gjorde, at deltagerne
oplevede at få en god viden om høreapparater, hørelse sådan at det var nemmere at forstå hvordan
høreapparater virker, og hvad man kan forvente af høreapparater. Lignende oplevelser beskrives

Side 70 af 102

Internetbaseret undervisningsprogram

Canan Demirtas
Specialeafhandling, Februar 2016

også af Laplante-Lévesque et al. (2006). Deres deltagere oplevede at få nye oplysninger og forstå
hvilke vanskeligheder de kan have i hverdagen. Denne forståelse gav dem lettelse og støtte, og det
fremkaldte et ønske om at samle flere oplysninger om hørelse, høretab og høreapparater. Desuden
satte denne forståelse nogle tanker i gang hos deltagerne: ”(The) daily e-mails made me stop and
think about the whole hearing loss situation. And am I not lucky that technology has advanced so
much that with this tiny apparatus in my ear I can hear so much better” (Laplante-Lévesque et al,
2006). Laplante-Lévesque et al. (2006) fandt også, at deres deltagere lærte at beskrive deres
opfattelser konsekvent for deres audiolog og forskeren. Hyppige e-mails hjalp deltagerne
sandsynligvis til at bruge klare og konsekvente ordforråd til at beskrive deres erfaringer med deres
høreapparater. Studiet vurderer denne evne til at beskrive oplevelser som meget nyttigt i forhold til
at skabe en effektiv kommunikationsforhold mellem en klient og audiolog.
I nærværende undersøgelse oplevede alle tre deltagere, at materialet var rigtig svært, men med
gode og brugbar informationer. Sprogligt var materialet svært, idet materialet indeholdt mange
fagbegreber og var desuden for detaljeret. Laplante-Lévesque et al. (2006) brugte ikke en bog som
materiale til at give information og rådgivning til deres deltagere i det internetbaserede audiologisk
rådgivningsprogram. I det ovenstående studie tilbød forskeren (uddannet som klinisk audiolog)
daglig rådgivning i løbet af den første måned efter udlevering af høreapparater. Indholdet af e-mails
blev valgt i henhold til den kliniske ekspertise forskeren havde og på baggrund af en gennemgang
af tilgængelige litteratur om rådgivning for nye høreapparatbrugere. Emnerne var: oplysninger om
hørelse, høretab, høreapparater eller høretekniske hjælpemidler; fordele og begrænsninger af
høreapparater, reaktioner og følelser; deltagernes kommentarer, erfaringer og spørgsmål (jf.
afsnittet ”Compliance interventioner i forskningsstudier”). I dette tilfælde er det svært at
sammenligne denne oplevelse hos ovenstående studie. Det er kun muligt at vurdere om deltagerne i
ovenstående studie har oplevet rådgivningen svært. Laplante-Lévesque et al. (2006) fandt hos deres
deltagere, at de var tilfredse med rådgivningen og var glade for at deltage i programmet.
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6. Konklusion
I dette speciale har formålet været at undersøge, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram
kan spille en konstruktiv rolle i nye høreapparatbrugeres oplevelse af det, samt hvordan et
internetbaseret

undervisningsprogram

kan

anvendes

til

at

informere

og

rådgive

nye

høreapparatbrugere i forhold til hvad høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man kan
håndtere et høretab i hverdagen. Specialets problemformulering er blevet undersøgt gennem en
interviewundersøgelse af deltagernes oplevelser og erfaringer efter interventionens afslutning.
Deltagerne er blevet udvalgt med afsæt i bestemte inklusionskriterier, for at sikre bedst mulig
besvarelse af specialets problemformulering. Dataene blev behandlet ud fra et fænomenologisk
undersøgelse med udgangspunkt i IPA som forskningstilgang. Jeg vil i dette kapitel sammenfatte
besvarelsen af studies problemformulering.
Hvordan oplever nye høreapparatbrugere et internetbaseret undervisningsprogram, og hvilke
erfaringer gør de sig i denne forbindelse? En analyse af det indsamlede data har vist, at deltagerne
både havde samme og forskellige oplevelser af undervisningsprogrammet. De to overordnede
temaer; bevidsthed og programmet samt undertemaerne større indsigt og forståelse, opmærksomhed
på egen rolle, forventninger, at blive sat i centrum, lettelse og støtte, svært materiale blev fundet
gentagne gange hos deltagerne. På den ene side blev deltagerne mere bevidste omkring hvor
kompleks hørelsen er, og hvordan mennesker hører. De blev bevidste om deres egne roller og
forventninger i forhold til hvordan de kan tackle de udfordringer der er i hverdagen, og i forhold til
hvordan de får et godt udbytte af deres høreapparater og høreapparatbehandling. Deltagerne
oplevede at blive sat i centrum og oplevede lettelse og støtte. Og på den anden side oplevede
deltagerne materialet svært og for detaljeret.
Det er særligt undertemaerne større indsigt og forståelse, opmærksomhed på egen rolle og
forventninger, der er blevet fremhævet af alle deltagerne som noget de oplevede til fælles, men på
forskellige måder. Deltagerne havde hver deres problemstillinger og udfordringer i hverdagen, og
ved at få større indsigt og forståelse i forhold til hvad hørelse er og hvordan mennesker hører, blev
de mere bevidste i forhold til deres eget høretab, udfordringer og problemstillinger. De blev derfor
bevidste på forskellige områder og på forskellige måder, alt efter hvad deres problemstillinger og
udfordringer drejede sig om. Det som de oplevede til fælles var, at de blev bevidste i forhold til
deres egen situation og blev opmærksomme på deres egne roller. Deres opmærksomhed på deres
egne roller var forskelligt for deltagerne. Nogle havde mere brug for at gøre sig opmærksom i
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familien, og andre havde mere brug for at blive opmærksom på sig selv og for sin audiolog for at få
en bedre høreapparatbehandling på.
I analysen er det også fremkommet, at deltagerne både havde samme og forskellige forventninger
til programmet, deres høreapparater og høreapparatbehandling. Det som deltagerne oplevede til
fælles var, at de alle sammen forventede at få et godt udbytte af deres høreapparater og få et godt
udbytte af undervisningsprogrammet. Deltagerne havde brug for individuel information og
vejledning omkring nogle ting, de ønskede at få besvaret. Selvom deltagerne fik samme information
vejledning om hvad et høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man kan håndtere et
høretab i hverdagen, forventede deltagerne også individuel information og vejledning til netop deres
høretab, høreapparater og udfordringer. Derudover har analysen også påvist, at deltagernes
forskellige forventninger til programmet også påvirkede deres motivation til at lære, være åben for
at modtage information og fuldføre undervisningsprogrammet. To af deltagerne var åbne overfor at
deltage i programmet, hvorimod en af deltagerne ikke havde store forventninger og derfor også
udtrykte at programmet ikke havde haft store indflydelse på hans motivation til at gå med
høreapparater og at vænne sig til at høre på en ny måde med høreapparaterne.
Fælles for alle deltagere var også, at de oplevede at blive sat i centrum, hvor de følte at nogen
interesserede sig for dem og deres høretab. Dette gjorde, at deltagerne blev motiveret til at læse
videre og gennemføre undervisningsprogrammet. I analysen er det også fremkommet, at ikke alle
deltagere oplevede lettelse og støtte, men derimod havde problemer med tilvænning til
høreapparaterne og at lytte til lydene igen på en ny måde. Deltagernes motivation og åbenhed har
derfor også haft betydning for om de ønskede at få noget ud af undervisningsprogrammet. To af
deltagerne var åbne og motiveret til at være med i programmet og en af deltagerne gav udtryk for at
deltagelsen nok ikke ville have den stor betydning og påvirkning af hans egen lyst og motivation til
at lære høreapparaterne at kende, og lære at leve med høreapparater.
Endelig er det i analysen fremkommet, at alle deltagere oplevede materialet for svært. De var alle
enige om at materialet var svært at komme igennem, og sproget var på et meget højt niveau. Selvom
indholdet var mere eller mindre gavnligt for deltagerne, var det selve sprogets udformning der var
svær. Derfor kom det frem, at deltagerne prøvede at tage udpluk i det som de synes var interessant
og gavnligt for dem. Og her var deltagerne forskellige i forhold til hvad der var gavnligt for dem,
for det som var gavnligt for nogen, var måske helt ubrugeligt for andre.
En diskussion af analysens resultater har belyst, at der både kan være samme og forskellige
oplevelser af at deltage i et internetbaseret undervisningsprogram. Det kan betyde, at deltagelsen i
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programmet for nogle deltagere kan fungere godt og være gavnligt for dem, mens det for andre
deltagere ikke kan have den samme effekt. Der kan derfor argumenteres for, at deltagernes
oplevelser og erfaringer af det internetbaserede undervisningsprogram afhænger meget af flere
faktorer såsom et ønske om at få noget ud af programmet, motivationen for at lære, være åben
overfor at modtage information og rådgivning, samt være afklaret af forventninger til både
programmet, høreapparaterne og sig selv. Ligeledes har resultaterne belyst, at et internetbaseret
undervisningsprogram for nye høreapparatbrugere kan være effektivt og støttende i forhold til at
forbedre rehabiliteringsprocessen og måden på at levere en bedre høreapparatbehandling på. Med
ugentlig undervisning via kommunikation på e-mails, kan et internetbaseret undervisningsprogram
anvendes til at informere og rådgive nye høreapparatbrugere i forhold til hvad et høretab er, hvad
høreapparater består af, og hvordan man kan håndtere et høretab i hverdagen.
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7. Perspektivering
Med overstående konklusion har jeg givet bud på, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram
kan spille en konstruktiv rolle i nye høreapparatbrugeres oplevelse af det. Jeg har ligeledes forsøgt
at sætte fokus på udviklingen af innovative rehabiliteringstilbud til nye høreapparatbrugere, og
hvordan disse kan fungere i forhold til mennesker med høreproblemer. I nærværende kapitel vil jeg
dels præsentere mulige fejl eller mangler i forhold til studiets generaliserbarhed, interviews,
dataanalyse, materialet, forskningsansvarliges rolle som fagperson og dels give bud på, hvordan og
hvad der fremover kan gøres eller undersøges i forhold til at udvikle og tilbyde internetbaserede
undervisningsprogrammer til nye høreapparatbrugere som et forsøg på at levere en bedre
behandling på.

7.1. Generaliserbarhed
Det har i nærværende kvalitativt studie ikke været hensigten at generalisere resultaterne. Deltagerne
til studiet blev udvalgt på baggrund af nogle inklusionskriterier via purposive samling, som er en
ikke-randomiseret indsamlingsmetode. Denne type indsamlingsmetode arbejder ikke med
generalisering (Brinkmann & Tanggaard, 2015), og som tidligere nævnt heller ikke var hensigten
med studiet. Hertil kan det påpeges, at antallet af deltagere til studiet var 3, hvilket er lavt til at
generalisere resultaterne af studiet i forhold til om alle nye høreapparatbrugere ville få samme
oplevelser og erfaringer ved at deltage i sådan et internetbaseret undervisningsprogram. Derudover
kan det ligeledes påpeges, at deltagerne til studiet var i alderen fra 47-82 år som heller ikke
repræsenterer alle nye voksne høreapparatbrugere, da voksne høreapparatbrugere er defineret som
personer over 18 år. Der mangler derfor deltagere i alderen mellem 18 og 45 år for at repræsentere
den del af nye voksne høreapparatbrugere. Gennem hele studiet har fokus været at indsamle nok
data til at kunne besvare specialets problemformulering.
Hensigten med studiet har derfor været at få en forståelse af, hvordan nye høreapparatbrugere
oplever et internetbaseret undervisningsprogram, og hvilke erfaringer de gør sig i denne
forbindelse, uden at konkludere noget generelt som er gyldigt for alle nye høreapparatbrugere der
ville deltage i undervisningsprogrammet. Hensigten var derfor at give et bud på, hvordan man kan
bruge internetbaserede undervisningsprogrammer til nye høreapparatbrugere som et forsøg på at
levere en bedre behandling på, således at det kunne give idéer til implementering af lignende
rehabiliterende undervisningsprogrammer og forbedring af eksisterende rådgivning og vejledning,
idet at mange tidligere forskning og undersøgelser viser, at høreapparatbrugere stadig har
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udfordringer i hverdagen selv efter høreapparatbehandling og rehabilitering. Før at skabe et mere
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undervisningsprogram, bør man undersøge alle nye høreapparatbrugeres oplevelse af det, hvilket
kan være svært i forhold til udvikling af materiale til flere typer af høreapparatbrugere i alderen fra
18 år og opefter samt i forhold til hver deres behov og ønske om rådgivning og vejledning.

7.2. Interviews
Brinkmann og Tangaard (2015) udtrykker, at det semistrukturerede interviews i kvalitative
undersøgelser giver bedre udnyttelse af vidensproducerende potentialer fordi intervieweren bliver
synlig som vidensproducerende deltager i processen uden at skjule sig bag en forhånd udarbejdet
interviewguide, og samtidig giver det mulighed for at se andre perspektiver som deltagerne synes at
være vigtige (Brinkmann & Tanggaard, 2015).
I dette nærværende studie havde undertegnede rollen som fagperson der lavede interventionen og
var i seks uger i kontakt med deltagerne på mail, hvor undertegnede informerede og rådgivet
deltagerne i forhold til hvad et høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man kan
håndtere et høretab i hverdagen. Derudover besvarede undertegnede deltagernes andre spørgsmål,
og gav information og vejledning i forhold til disse. Udover at have rollen som fagperson, havde
undertegnede rollen som interviewer. Efter endt undervisningsprogram på seks ugers forløb blev
deltagerne interviewet. Selvom Brinkmann og Tanggaard (2015) skriver, at intervieweren bliver
synlig som deltager i interviewprocessen, og der er mulighed for at se andre perspektiver som
deltagerne gerne vil bringe på banen (Brinkmann & Tanggaard, 2015), så er der både fordele og
ulemper ved at undertegnede der selv har haft rollen som fagperson og været i kontakt med
deltagerne i seks uger og som også selv har interviewet studiets tre deltagere.
Det kan tænkes at der er fordele ved at intervieweren i dette studie selv har været den person som
har gennemført undervisningsprogrammet. Deltagerne har haft et seks ugers forløb med
undertegnede, hvor de har kommunikeret sammen på mail. Det kan derfor tænkes, at der er skabt en
form for tillid og tryghed hos deltagerne, som har medvirket til at de er blevet mere åbne overfor
undertegnede og givet mere fortrolige beskrivelser af deres oplevelser af det internetbaserede
undervisningsprogram. Omvendt kan det tænkes, at der også kan være nogle ulemper ved at
intervieweren var selv den person som gennemførte undervisningsprogrammet. Deltagerne kan
have skjult deres virkelige oplevelser af undervisningsprogrammet hvis dette har været negative,
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netop fordi der er blevet skabt en form for tryghed og tillid til undertegnede, så de måske ikke
ønsker at råbe højt om de negative sider ved at deltage i undervisningsprogrammet.
En anden fordel ved både at være fagpersonen i studiet og intervieweren, er at intervieweren
kender til deltagerne, og hvordan de har været i de seks ugers forløb i forhold til spørgsmål,
besvarelser og generelt interaktionen gennem mail. Det har betydet, at intervieweren kunne
fokusere på de spørgsmål eller lytte til det som deltagerne havde på hjertet. Men ulempen er at
intervieweren kan være blindet og ikke at have fokus på andre ting, som kunne have kommet ud i
lyset. Dog skal det påpeges, at som interviewer prøvede undertegnede at holde fokus på
spørgsmålene i interviewguiden, men også være åben overfor andre spørgsmål der dukkede op hos
deltagerne. Undertegnede var derfor bevidst om fordele og ulemper ved at være interviewer i dette
studie. Hvis intervieweren var en anden interviewer end undertegnede, kunne det måske medvirke
til at deltagerne ikke ville oplyse om deres oplevelser og erfaringer af det internetbaserede
undervisningsprogram i den grad som de måske ville oplyse overfor undertegnede. Dette fordi, at
deltagerne kan føle at deres deltagelse i programmet og kommunikationen over mail har været
personligt og har omhandlet deres høreproblemer og deres hverdag, hvilket de ikke ønsker at alle
bør vide meget om.
På grund af de fordele og ulemper der er ved at undertegnede både er fagperson og interviewer
kan derfor have haft forskellige betydninger i forhold til at få detaljeret oplysninger af deltagernes
oplevelser af det internetbaserede undervisningsprogram og deres erfaringer i denne forbindelse.

7.3. Dataanalyse
Med udgangspunkt i en fænomenologisk disciplin, hvor IPA anvendes som en kvalitativ
fortolkende-fænomenologisk analyse af interviewene, er det vigtigt at opnå detaljeret undersøgelse
af deltagernes livsverden og nuancerede beskrivelser af det undersøgte fænomen (Knudsen et al,
2012).
I dette nærværende studie var kvalitativ interview den eneste dataindsamlingsmetode, der blev
anvendt i studiet. Der blev ikke anvendt andre metoder til at indsamle data. Den valgte
indsamlingsmetode var i sig selv tilstrækkeligt i forhold til at opnå detaljeret oplysninger og
beskrivelser af deltagernes oplevelse af undervisningsprogrammet. Dog kan det tænkes at man
kunne opnå endnu dybere indblik deltagernes oplevelser og erfaringer af undervisningsprogrammet
hvis man valgte at følge op på studiet, ved at interviewe deltagerne igen efter vis antal måneder og
få indsigt i om undervisningsprogrammet har været et tilbud, som de har haft glæde af og om
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deltagelsen i undervisningsprogrammet har betydet at de stadig føler det samme og har samme
oplevelser som de udtrykte til interviewet efter undervisningsprogrammets afslutning. På grund af
tidsmangel, kunne det ikke være muligt at følge op på studiet. Dette kræver meget mere tid, og da
specialet har en tidsfrist på 6 måneder, har det ikke kunne lade sig gøre.

7.4. Materialet i det internetbaserede undervisningsprogram
I det internetbaserede undervisningsprogram blev bogen ”når lyden bliver svagere – om hørelse og
høreapparater” brugt som materialet i programmet. De udvalgte kapitler blev sendt til deltagerne på
mail og efterfølgende fik det øvelser, som de skulle lave og sende tilbage til den
forskningsansvarlige. Først og fremmest blev dette materiale valgt på grund af at dette nærværende
studie er inspireret af det svenske studie Thorén et al. (2006) som har brugt samme materiale i deres
undersøgelse. Dernæst blev dette materiale valgt idet undertegnede vurderede bogen til at kunne
bruges som en god informationsbog til nye høreapparater eftersom bogen henvender sig til alle som
søger information og oplysninger om hørelse, høretab og høreapparater og opbygges med mange
illustrationer og figurer der gør bogen letlæselige. Bogen indeholder emner som nye
høreapparatbrugere ville genkende.
Alle deltagere i studiet vurderede materialet som svært og savnede et materiale som ikke var så
detaljerede. De mente alle sammen, at beskrivelserne var for dybdegående, og det havde de ikke
behov for at vide, men blot ønskede nogle overordnede informationer som de kunne bruge. Det kan
derfor tænkes at materialet kunne have været et andet materiale, der skulle været brugt i
undervisningsprogrammet, som ikke var så detaljerede og svær som deltagerne udtrykte om. Det er
en udfordring når man skal vælge et materiale som både skal være godt, rigtigt og passende i
forhold til deltagerne og deres ønsker og forventninger. En anden udfordring er man ikke kan vælge
et materiale som alle synes lige om. Hvis man så vælger at bruge forskellige materialer til
forskellige deltagere, vil man heller ikke kunne give samme informationer og i samme kvalitet og
mængde. Derudover er problemet, hvordan man skal definere hvilke målgrupper der skal have et
bestemt materiale og hvilke målgrupper skal have et andet materiale. Og hvordan skal sproget
være? Deltagerne gav udtryk for at sproget var svært i materialet. Det er igen en udfordring at finde
et passende niveau for sproget, og gør det mere letlæselig.
Det kan derfor tænkes at en mulighed kunne være at lave et materiale, der udover at have fokus
på kommunikationen også har fokus på de ting, som deltagerne oplevede og ønskede at blive
informeret om. Det skal være et materiale med letlæselig sprog, og meget mindre fagbegreber, men
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som stadig giver overordnede informationer og vejledning i forhold til de emner, som deltagerne
har haft noget ud af og som de kunne bruge. Da resultaterne fra studiet ikke kan generaliseres, er
det heller ikke helt muligt at konkludere, at materialet bør have mindre fokus på kommunikation og
handle mere om de ting, som deltagerne ønskede.

7.5. Forskningsansvarliges rolle som fagperson
I nærværende studie var den forskningsansvarliges rolle at være fagperson under udførslen og
gennemførslen af undervisningsprogrammet. Undertegnede er Bachelor (BA) i Pædagogisk
Audiologi, og dette speciale markerer afslutningen på kandidatuddannelsen i Audiologi. Som
Bachelor (BA) i Pædagogisk Audiologi har undertegnede, der har været fagperson i nærværende
studie, kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode inden for
sprogvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, pædagogiske, psykologiske og specialiserede
audiologiske områder. Undertegnede har som færdig bachelor opnået erhvervskompetence som
Pædagogisk Audiolog, hvilket har givet færdigheder og kompetencer til at være fagpersonen i
nærværende studie. Som Pædagogisk Audiolog har undertegnede bl.a. færdigheder til at vurdere og
udarbejde en undervisningsplan, udføre undervisningsplaner, gøre sig relevante pædagogiske og
metodiske overvejelser, kommunikere med klienter i alle aldre og med forskellige høreproblemer
om faglige problemstillinger og – løsninger.13
Forskningsansvarliges rolle som fagperson i undervisningsprogrammet har været at informere og
rådgive deltagerne i forhold til hvad høretab er, hvad høreapparater består af, og hvordan man kan
håndtere et høretab i hverdagen. Dette ved at sende kapitler af materialet, give øvelser og besvare
spørgsmål fra deltagere. Det har givet forskellige udfordringer for undertegnede at være
fagpersonen i forløbet. Dels har det betydet, at undertegnede skulle besvare spørgsmål med en vis
grad af påpasselighed, således at fokus ikke blev flyttet væk fra undervisningsprogrammet, og
information og vejledningen skulle være fagligt begrundet. Derudover kan det tænkes at
informationen og vejledningen der er blevet givet til deltagerne kan have været begrænset i forhold
til hvordan deres audiolog i det offentlige høreklinik ville have givet.
Hvis studiet anvendte deltagernes egne audiologer, kunne det tænkes at dette ville medvirke til at
informationsudveklingen ville have givet andre perspektiver. Omvendt kan det også tænkes, at
audiologen i den offentlige høreklinik kunne have haft fokus på andre ting end det som var formålet
13

Studieordning 2010 for Bacheloruddannelsen Audiologi med specialisering i Pædagogisk Audiologi, Syddansk
Universitet
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med undervisningsprogrammet, således at studiets formål ville have en hel anden drejning. Det kan
tænkes at audiologen ville forholde sig mere til om høreapparatet giver tilstrækkelig forstærkning,
høreapparatets muligheder og yderligere justering. Den pædagogiske side af hvordan man skal
tackle de udfordringer et høretab giver og hvordan lære man sit høreapparat at kende, ville måske
ikke have haft fokus af audiologen.
Der har derfor været forskellige udfordringer ved at anvende den forskningsansvarlige som
fagpersonen i undervisningsprogrammet, som derfor kan have påvirket deltagernes oplevelser og
erfaringer af undervisningsprogrammet.

7.6. Fremtidig forskning
Nærværende studie var baseret på en dybtgående analyse af tre nye høreapparatbrugeres oplevelse
af et internetbaseret undervisningsprogram, og hvilke erfaringer de har gjort sig i denne forbindelse.
Resultatet af studiet, deltagernes oplevelser og erfaringer har givet indsigt i, hvordan et
internetbaseret undervisningsprogram kan spille en konstruktiv rolle i nye høreapparatbrugeres
oplevelse af det, samt hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan anvendes til at
informere og rådgive nye høreapparatbrugere i forhold til hvad et høretab er, hvad høreapparater
består af, og hvordan man kan håndtere et høretab i hverdagen. Dette har givet nogle drøftelser om
forslag til fremtidig forskning om gennemførelse af et internetbaseret undervisningsprogram for
høreapparatbrugere.
I praksis er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere og gennemføre et
audiologisk internetbaseret undervisningsprogram til såvel nye som erfarne høreapparatbrugere,
idet det ikke er muligt ressourcemæssigt eller ifølge de gældende retningslinjer. Det er nødvendigt
at kontakte og kommunikere med høreapparatbrugerne på mail ugentligt og besvare spørgsmål og
give information og vejledning, som ikke kan lade sig gøre i en typisk audiologisk praksis. Ved at
forske og undersøge, hvordan et internetbaseret undervisningsprogram kan bruges og anvendes til
nye høreapparatbrugere som supplement til høreapparatbehandlingen – som et forsøg på at levere
bedre behandling på - kan fremtidig forskning give idéer til udvikling og implementering af
lignende rehabiliterende undervisningsprogrammer som innovative rehabiliteringstilbud til
høreapparatbrugere,

og

forbedring

af

eksisterende

rådgivning

og

vejledning.

Dette

rehabiliteringstilbud kan også med fordel tilbydes til nogle bestemte typer af høreapparatbrugere,
som forventes at have gavn af at deltage i programmet.
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Spørgsmålet er derfor også om der er behov for et internetbaseret undervisningsprogram for nye
høreapparatbrugere, da studiet med tre deltagere og en kvalitativ undersøgelse med en purposive
sampling ikke er generaliserbar, hvilket heller ikke var hensigten med undersøgelsen. I forhold til
dette, er det nødvendigt at lave flere undersøgelser omkring behovet for et internetbaseret
undervisningsprogram.
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9. Bilag
9.1. Bilag 1 – Informeret samtykke

Informeret samtykke
Forskningsstudiets titel: Internetbaseret undervisningsprogram som et innovativt audiologisk
rehabiliteringstilbud til nye høreapparatbrugere.
Den forskningsvarlig er Canan Demirtas, specialestuderende i Audiologi på Syddansk Universitet i
Odense. Du kan til enhver tid kontakte mig såfremt du har spørgsmål om information omkring
undersøgelsen eller dine rettigheder på mail: cadem10@student.sdu.dk
Erklæring fra deltager:
Jeg har fået information om forskningsstudiet, dets formål, metode og fordele af at deltage i
undersøgelsen. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage til forskningsstudiet, og jeg kan på et hvilket
som helst tidspunkt trække mig fra undersøgelsen. Jeg optræder i anonymiseret form ved
præsentation af undersøgelsens analyse og resultater. Jeg giver hermed samtykke til, at deltage i
forskningsstudiet og har fået en kopi af dette informeret samtykkeark, en kopi af samtykkeerklæring
på interviewets anonymitet og fortrolighed samt forsvarligt opbevaring af lydoptagelsen.
Erklæring fra forskningsansvarlig:
Jeg erklærer, at der er givet information om forskningsstudiet, der har til formål at undersøge
hvordan nye høreapparatbrugere oplever et internetbaseret undervisningsprogram og hvilke
erfaringer de gør sig i denne forbindelse. I forskningsstudiet vil du deltage i et internetbaseret
undervisningsprogram som kører i 6 uger og blive interviewet på baggrund af det.
Hver uge vil der blive stillet et spørgsmål til dig som du kan reflektere over og diskutere med mig.
Det ugentlige undervisningsprogram er ikke tænkt som en erstatning for den regelmæssige service
der ydes og skal ikke forhindre dig i at søge hjælp fra din tilknyttede audiologiske høreklinik. Ingen
af de oplysninger der deles via e-mail vil være kendt for din høreklinik.
Du vil drage fordel af undersøgelsen ved at blive informeret mere om hvad et høretab er, hvad
høreapparater består af, og hvordan du kan håndtere et høretab i hverdagen. Der er derfor ingen
risici forbundet med undersøgelsen.
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Det afsluttende interview vil omhandle hvordan du har oplevet det internetbaserede
undervisningsprogram

og

hvilke

erfaringer

du

har

gjort

dig

i

forbindelse

med

undervisningsprogrammet, samt de spørgsmål der blev stillet til dig. Interviewet vil blive lydoptaget
og transskriberet. Al information vil forblive strengt fortroligt, lydoptagelsen vil blive opbevaret
sikkert og forsvarligt samt kun benyttes i forbindelse med den forskningsansvarliges speciale.
Lydoptagelsen vil blive slettet, når undersøgelsen er færdig.

Deltager:

Dato

Underskrift

Forskningsansvarlig:

Dato

Underskrift
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9.2. Bilag 2 – Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring
Jeg giver hermed tilladelse til at jeg må interviews og lydoptages. Lydoptagelsen vil blive
transskriberet og opbevares sikkert og forsvarligt samt benyttes i forbindelse med den
forskningsansvarlig Canan Demirtas’ speciale på kandidatuddannelsen i Audiologi ved Syddansk
Universitet i Odense. Lydoptagelsen vil blive slettet når undersøgelsen er færdig.
Jeg er blevet informeret om, at jeg deltager frivilligt i undersøgelsen, jeg kan trække mig fra
undersøgelsen på et hvilket som helst tidspunkt, og jeg optræder i anonymiseret form ved
præsentation af undersøgelsens analyse og resultater.

Deltager:

Dato

Underskrift

Forskningsansvarlig:

Dato

Underskrift
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9.3. Bilag 3 – Interviewguide

Interviewguide
Du har deltaget i et internetbaseret undervisningsprogram i 6 uger. Interviewet vil omhandle
hvordan du har oplevet det internetbaserede undervisningsprogram og hvilke erfaringer du har gjort
dig i forbindelse med programmet og øvelser. Jeg vil derfor bede dig om at huske tilbage til alt,
hvad du har oplevet, erfaret, overvejet i de sidste 6 uger under undervisningsprogrammet.
Interviewet tager udgangspunkt i de emner som undervisningsprogrammet indeholdt, og vi har
selvfølgelig også mulighed for at tale om andre emner som omhandler dine erfaringer med
undervisningsprogrammet. Har du nogle spørgsmål?

Høresansen
I den første uge læste du om høresansen og fik til opgave at sætte ord på lyden.
•

Hvad synes du om den information du har fået om, hvordan vi mennesker hører?

•

Hvordan har du oplevet det at sætte ord på forskellige lyde i din hverdag?

Hørenedsættelser
I den anden uge læste du om de forskellige hørenedsættelser og fik til opgave at fortælle en
almindelig hverdag med dit høreapparat.
•

Hvad har det betydet for dig, at læse om de forskellige hørenedsættelser?

•

Hvordan har det påvirket dine tanker og viden om dit eget høretab?

Det man ikke længere kan
I den tredje uge læste du om hvorledes man påvirkes af en hørenedsættelse og fik til opgave at
fortælle om du er åben omkring dit høretab. Hvordan du formidler budskabet om dit høretab til
andre og hvilke ord og sætninger du bruger.
•

Hvordan har dit høretab påvirket dig? I hvilke situationer?

•

Hvad har du gjort for at håndtere disse situationer? Fortæller du familie og venner om dit
høretab?
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Hørelsens fem dimensioner
I den fjerde uge læste du om hvilke årsager der er til for at et menneske med høretab påvirkes og fik
til opgave at beskrive, hvad du forventer af dit høreapparat.
•

Hvad forventer du af dit høreapparat?

•

Har dine forventninger ændret sig gennem undervisningsprogrammet?

•

Har dine forventninger ændret sig gennem undervisningsprogrammet, efter du har læst
kapitlet om høreapparater og hvordan det hjælper en?

Hvad er høreapparater
I den femte uge læste du om hvorledes høreapparater fungerer og fik til opgave at fortælle, hvad du
gør for at lære dit høreapparat bedre at kende.
•

Hvorledes har den information du har fået om høreapparaters funktion og opbygning
påvirket din viden om dit høreapparat?

•

Hvordan hjælper dine høreapparater dig i hverdagen?

•

Søger du information om høreapparater?

Høretaktik
I den sjette uge læste du om hvilken hjælp høreapparater kan give, hvordan man kan håndtere sin
hørenedsættelse med høretaktik og fik til opgave beskrive alt taget i betragtning hvordan dit
høreapparat hjælper dig i hverdagen.
•

Hvordan har du oplevet den information du har fået om, hvordan man kan håndtere sit
høretab?

•

Har du arbejdet med høretaktik og hvordan har det været? Strategier?

•

Hvordan håndterer du dit høretab?

•

Hvilken betydning har det haft i din hverdag og for dit samvær med familie og venner?

Generelt om hele forløbet
•

Hvor meget tid har du brugt på at læse hvert kapitel og reflekteret over det pågældende
emne om ugen?
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Hvordan har du oplevet al den information du har fået gennem 6 ugers forløb og hvilke
erfaringer har du gjort dig?

•

Hvad har undervisningsprogrammet givet dig alt i alt? Hvad har du fået ud af programmet?

•

Hvorvidt har undervisningsprogrammet og de emner der blev diskuteret for hver uge,
påvirket dine tanker, oplevelser og viden om dit høretab og høreapparat?

•

Har du fortalt om undervisningsprogrammet til andre?

•

Hvad har ændret sig siden deltagelsen i undervisningsprogrammet?

•

Hvilken betydning har deltagelsen til undervisningsprogrammet haft for dit liv med
høreapparater?

•

Føler du nu at det er en nødvendighed når man får et høreapparatet, at man kommer til et
eller andet, i kursus eller en slags undervisningsprogram over nettet.

•

Har de ugentlige opgaver været passende?

•

Hvordan har det været at have en kommunikation over mail.
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9.4. Bilag 4 – Kort oversigt over anvendt transskriptionskonventioner

Kort oversigt over anvendt transskriptionskonventioner

( )

Tom parentes: Kan ikke høre ord/lyde

(0.3)

Tal i parentes: Pauser markeres med et talværdi mellem parenteser

(.)

Punktum i parentes: Meget korte pauser (mindre end 0.2 sekunder)

.

Punktum: Anvendt som konventionelt punktum

,

Komma: Anvendt som konventionelt komma

haha

Haha: Latter (omtrent som det lyder) f.eks. ’haha’ ’hæhæ’
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9.5. Bilag 5 – Lydoptagelser og transskriptioner

Lydoptagelser og transskriptioner
Specialet tager udgangspunkt i de etiske principper af The American Speech- Language-Hearing
Associations (ASHA) og retningslinjer for humanistisk forskning af Kvale, hvor det drejer sig om
beskyttelse af deltagernes anonymitet og fortrolighed. Derfor vedhæftes transskriptionerne af
interviewene ikke selve specialet, men gives til eksaminator og censor på vedlagt USB-stick.
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9.6. Bilag 6 – Deltagernes øvelsesbesvarelser og læringsmål

Deltagernes øvelsesbesvarelser og læringsmål
Alle deltagere har lavet og beskrevet alle øvelser. De har ligeledes skrevet i løbet af ugerne, hvis de
havde spørgsmål i forhold til høretab, høreapparater og tilvænning. De nedenstående er deltagernes
øvelsesbesvarelser fra kommunikationen over e-mail.

Øvelse 1 og læringsmål
Øvelse: Sæt ord på lyden. Hvordan er balancen mellem forskellige lyde f.eks. talestemmer, den
summende lyd fra en computer, køleskabets snurren, kaffemaskinen, trafikken på gaden? Hvilke
lyde ligner hinanden, og hvilke er svære at høre forskel på?
Læringsmål: At reflektere over, hvordan de forskellige lyde høres med høreapparater. At reflektere
over, hvilke lyde man lægger mærke til.
Lise:
Jeg har svært ved at skelne stemmer i en forsamling med flere personer. Var til frokost med 8
kollegaer, og de måtte tale til mig flere gang før jeg blev opmærksom på den enkelte. Jeg skulle
også koncentrere mig meget for at opfatte hvad de sagde til mig, det føltes som en summen omkring
mig. Lyden af vinden bliver forstærket meget når jeg er ude, er især generende når jeg cykler på
arbejde. Det lyder som når du taler i mobil udenfor i kraftig vind, meget larmende og bevirker at det
er svært at koncentrere sig om lyde af andre køretøjer man skal holde øje med. Disse lyde bliver
meget "skarpe, krystalagtige": Nøgler som rasler. Når metal rammer noget hårdt, eks. hvis jeg taber
noget værktøj på fliser. Lyden af papir og plastik som bevæges eller krølles sammen. "Klik" lyden
fra opvaskemaskinen og vaskemaskinen som lukkes. Har ikke observeret nogle lyde som ligner
hinanden meget, ikke så det er noget jeg har følt som anderledes.
Bent:
Jeg bliver opmærksom på forskellige lyde, der adskiller sig i lydens styrke – volumen. Jo større
skift der er i lydvolumen fra de forskellige lydkilder, jo kraftigere registrerer jeg lyden, dog forudsat
at der er tale om stigende volumen. Eksempel: når jeg sidder ved computeren, kan jeg høre lyden
fra harddiskens rotation og når køleren ændrer hastighed. Disse lyde træder i baggrunden – jeg
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ignorerer dem ubevidst. Når så pludselig kaffemaskinen slubrer, bliver jeg opmærksom på denne
lyd. Omvendt ville jeg ikke opfatte, at køleskabet stoppede, når jeg samtidig hørte radio, idet
køleskabets lydvolumen er mindre end radioudsendelsens lydvolumen.
Nanna:
Gadetrafik, en popkoncert fra en scene, udsugningen på fuld styrke fra et komfur, støvsugerlyd og
kraftig blæst i ørerne ligner hinanden idet de alle er dybt irriterende og påvirker mig meget negativt.
Lydene fra elektronikken såsom køleskab, vandkoger, pc, vaskemaskine og mad der koger er
vanedannende og det kan jeg ignorere helt. Fuglestemmer, fjerne hunde gøen (vores hund), fjernt
råbende, legende børnestemmer og fjern latter er "i hørefamilie". At gå i grus, at spise, at hakke og
rive i haven.

Øvelse 2 og læringsmål
Øvelse: Fortæl en almindelig hverdag med dit høreapparat.
Læringsmål: At blive opmærksom på, hvordan man integrerer sit høreapparat i hverdagen.
Lise:
Jeg står op om morgenen og skal nu huske at sætte høreapparatet i efter bad og inden jeg forlader
badeværelset, ellers glemmer jeg det. Efterhånden som de andre i huset står op og radioen kører,
børnene taler sammen og der bliver mere og mere støj/lyde bliver det svært at skelne lydene og
talen fra hinanden. Jeg må ofte spørge igen hvad de siger og det er svært f.eks. at følge med i
radioavisen. Går tur med hundene og nyder nu freden i hovedet, når det kun er naturens lyde jeg
hører. Cykler på arbejde 7 km, og har der meget støj i øret fra vinden som bliver forstærket og jeg
føler at jeg går glip af lydene fra naturen, har også svært ved at høre bilerne som kommer bagfra og
bliver nogle gange overrasket over de kommer forbi. På arbejde går det fint, da jeg for det meste
arbejder alene og ellers sammen med højst 2 personer. Er vi i større forsamling bliver det svært at
følge med i samtalerne. I løbet af dagen bliver det mere og mere tydeligt at jeg bliver mere følsom
overfor støj, høje lyde, og summen efterhånden som jeg bliver mere træt. Føler nogle gang mit
hoved er fyldt med vat og jeg er bare meget træt og lyde bliver som larm, jeg bliver utrolig let vred
og har nogle gange lyst til et rum helt uden forstyrrelser - bare total ro. Min tinnitus er også kraftigst
sidst på dagen. Når vi laver mad, er lyden af bestik, plastposer som skal åbnes, og emhætten nogle
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meget forstyrrende og kraftige lyde. Jeg går meget tidligt i seng ca. 21 - 21.30, er træt og mangler ro
og stilhed.
Bent:
Jeg registrerer eller bliver bevidst om mit høretab når jeg ser og især lytter til tv-udsendelser eller
konverserer med personer, der taler lavt (min subjektive bedømmelse) eller efter min mening, har
svært ved at udtale det danske sprog. I den forgangne uge har jeg konstateret, at høreapparaterne
forstærker min tinnitus. Jeg har flere gange stoppet med brugen, når tinnitus blev for påtrængende.
Der har også været dage hvor tinnitus har været påtrængende for morgenstunden. På disse dage har
jeg slet ikke brugt høreapparat. Jeg oplever, at høreapparaterne gør mange lyde hårde eller
metalliske. Jeg forsøger, at korrigere ved at skrue ned for lydforstærkningen og reducere diskanten.
Jeg er i tvivl om jeg reducerer så meget, at lydforstærkningen slet ikke bruges. Alt i alt synes jeg, at
nytteværdien af høreapparaterne er mindre end generne og apparaterne får derfor lov at ligge
ubenyttede.
Nanna:
Klokken 9 yoga, hvor jeg ikke kan høre lærerens instruktioner selvom jeg har placeret mig tæt
på (ikke med høreapparat, men det gør jeg næste tirsdag). De sidste svaler kredser omkring huset og
tager afsked med deres sommerbolig. Jeg kan (stadig) ikke høre deres smålyde. En udendørskoncert
(med Anne Linnet for at angive form) virkede udmærket med høreapparat. Toget til København i
dag var ok. Høreapparatet er ikke stillet for højt, heller ikke til de lyde. Hørte alt meget fint, guiden
på kunstmuseet, venindes snak, også på cafeen. I bio i går alt ok. Tv i løbet af ugen helt ok.
Opvaskemaskinens lyd er tydelig og ok. I en butik forvekslede jeg den ekspederendes ord "den er
solgt" med "den er smuk". Meget frustrerende og overraskende. ”Virker høreapparaterne mon ikke
godt nok”, tænkte jeg. Jeg antydede vist at jeg endnu ikke havde registreret en forskel ved brug af
høreapparatet. Men nu ved jeg meget mere om hvor det virkelig gør en forskel. Det er ved
kvindestemmer der ligger dybt. Mine to veninder talte sammen lige i min nærhed på et tidspunkt og
jeg kunne simpelthen ikke skelne ordene. Det var morgen og jeg havde endnu ikke fået høreapparat
på. Da det var på plads gik det fint med at forstå - også alle de andre jævnaldrende 20 kvinder med
lave stemmer som jeg var i selskab med.
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Øvelse 3 og læringsmål
Øvelse: Er du åben omkring dit høretab? Hvordan formidler du budskabet om dit høretab til familie
og venner?
Læringsmål: At opnå evnen til at beskrive sit høretab for andre samt at kunne snakke med andre om
det.
Lise:
Jeg fortæller ikke ret mange om mit høretab, og er flov over at bruge høreapparat i min alder. Når
jeg fortæller nogle om det siger jeg at det er mine blodpropper som giver mig det nye handicap og
der desværre ikke er noget man kan gøre. Nogle gange er det fordi at andre opdager jeg bruger
høreapparat, ved at de kan se den og når de spørger om jeg er begyndt at bruge høreapparat siger
jeg kun, " ja det er jeg". Jeg prøver at lære min familie at være i samme rum som mig når vi taler
sammen og at se på mig så jeg ikke misforstår hvad de siger. Oplever at jeg selv er begyndt at tale
lavt og mine pårørende ikke kan høre hvad jeg siger og de misforstår også sætningerne.
Bent:
Jeg mener, at jeg er åben omkring mit høretab. Jeg "reklamerer" ikke med det, men når jeg
fornemmer, at jeg har misforstået noget, oplyser jeg, at jeg har en hørenedsættelse og beder
vedkommende om at gentage. Undertiden beder jeg vedkommende om at stave ordets første
stavelse. Men igen: undertiden fornemmer jeg, at samtalepartneren har en mindre talefejl, men det
er svært med en hørenedsættelse, at føre bevis for denne påstand, så jeg undlader som regel at gå
dybere ind i en sådan diskussion. Når vi er ude over fasen, hvor man normalt siger: "Undskyld, jeg
fik ikke fat i hvad du sagde" - "Hvabehar" - kropssprog, der viser at jeg ikke opfattede det netop
sagte, bruger jeg ord som "hørenedsættelse" (ikke “høretab”) - “hører dårligt” - “kan ikke opfatte
højfrekvente lyde” (I situationer hvor den talende eksempelvis henviser til fuglesang). Jeg er
bevidst om ikke indledningsvis at undskylde mit høretab, fordi jeg (subjektivt) mener, at min
manglende evne til opfattelse af det sagte ofte skyldes den eller de talendes manglende
kommunikationsevne. Til illustration, vil jeg bede dig lægge mærke til kommunikationen, hvor der
er 4 eller flere personer til stede. Ofte taler de 2 eller flere af personerne på samme tid og som regel
ikke om det samme emne. Og så er det jeg får den tanke, at min hørenedsættelse ikke nødvendigvis
er et handicap - undertiden kan det være en fordel ikke at høre alt, hvad folk kan finde på at sige.
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Nanna:
Jeg er helt åben om høreapparatet. Fortæller glad og gerne, at jeg fik det fra det offentlige og at jeg
tror det har samme kvalitet som et jeg lånte en måned hvor jeg havde entreret med et firma der ville
have 16.000 kr. for apparatet. Og jeg fortæller ligeså glad og gerne at jeg måtte have en
korthårsfrisure, fordi der ikke er plads til både briller, høreapparater og langt hår bag øret. Og jeg er
åben om den dag jeg gik rundt med et fladt batteri og skældte ud på apparatet. Altså jeg har generelt
åbenhed og lystighed omkring det nye apparat. Også fordi jeg synes det er en formidabel gave fra
samfundet. Jeg har i tidens løb betalt ca. 80.000 kr. for mine tænder til sammenligning.

Øvelse 4 og læringsmål
Øvelse: Hvad forventer du af dit høreapparat?
Læringsmål: At overveje, hvilke forventninger man har til sit høreapparat.
Lise:
Jeg forventer at blive i stand til at følge bedre med i en samtale og få rigtig fat i de enkelte ord. At
kunne høre de skønne lyde i naturen og kunne færdes i trafikken uden for mange overraskelser.
Bent:
Jeg forventer at nytteværdien ved brug af apparaterne - alt i alt - er større end ved ikke at bruge
apparaterne. At de forstærker de lyde (frekvensområder) mine ører ikke selv kan opfatte og kun
disse lyde. At de forstærkede lyde er uden forvrængning. At de er små og “usynlige”. At de ikke
generer ved brug af briller. At de ikke generer ved brug af høreværn. At de ikke giver kløe i
øregangen.
Nanna:
Jeg forventer at kunne føre en mere sikker samtale, hvor jeg ikke skal være i tvivl om jeg hørte
rigtig og hvor jeg skal anstrenge mig mindre for at følge med. Jeg var i gruppearbejde hele sidste
uge. Det var helt gnidningsfrit - og i dag løb jeg fra apparaterne da jeg skulle være i en
sammenhæng med 8 personer i rundkreds. Jeg klarede det. Spurgte kun 2 gange om et ord, men sad
på nåle for at følge med. Og lydene var "uldne" og uspændende. Jeg forventer at høre naturlyde
bedre. Det har jeg ikke fået opfyldt. Jeg havde en negativ forventning om ubehag ved avispapirlyde,
ved at cykle i stormvejr, ved at køre i S-tog. Det viser sig at være helt uden problemer. Jeg havde en
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negativ forventning om at det var et ekstra besvær i lighed med briller (som skal pudses og passes
på

fx

når

en

sweater

skal

over

hovedet.)

Det

kom

til

at

stemme.

En

ekstra

opmærksomhedskrævende ting i hverdagen - sammen med at finde ud af hvor jeg sidst lagde
telefonen og lommebogen! Jeg forventede bedre at kunne høre samtalen fra bagsædet på en bil når
jeg sidder på forsædet. DET kan jeg IKKE. Men det har jeg vist også forstået ved at læse, så jeg har
kvalificerede spørgsmål til hørelægen (eller hvad han er?), når jeg skal have apparatet efterjusteret.

Øvelse 5 og læringsmål
Øvelse: Hvad gør du for at lære dit høreapparat bedre at kende? Søger du efter information om
høreapparater og tilvænning f.eks. på internettet eller fra andre steder?
Læringsmål: Tilegnelse af yderligere viden om høreapparater samt brugen af disse.
Lise:
Jeg bruger mit høreapparat hver dag for at lære at bruge det og vænne mig til det. Prøver ind
imellem at lytte bevidst til de lyde som er omkring mig og at være opmærksom på om de er
anderledes, og hvordan det føles/opfattes. Jeg søger ikke nogen information om høreapparat men
føler det hjælper meget med de kapitler, jeg modtager fra dig.
Bent:
Jeg har læst instruktionsmaterialet, jeg fik udleveret sammen med høreapparaterne. Jeg har ikke
søgt efter yderligere informationer på internettet. Jeg har talt med bekendte der også bruger
høreapparater for at høre om deres erfaring med især tilvænning. Alle siger, at efter en periode og
efter finjusteringen på hospitalet, er det en lettelse at have høreapparaterne. Jeg har svært ved at
vænne mig til mine høreapparater, idet nytteværdien er negativ.
Nanna:
I begyndelsen tog jeg det af for at høre med mine egne ører og på for at høre samme lyd med
høreapparat- mange gange - rigtig mange gange. Det var sådan at jeg opdagede at de lyse toner ikke
var ændret. Og nu kender jeg så forklaringen (tror jeg da) efter at have læst kapitel 6. Og det var
sådan jeg erfarede at dybe - især kvindestemmer er meget meget bedre med høreapparater. Ellers
gør jeg ikke noget andet end at bruge dem hele dagen. Om jeg ville søge oplysning om høreapparat
på nettet. Nej - det er jeg alt for flegmatisk til. Jeg taler med andre - deler erfaringer, men erfarer at
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vi er meget forskellige. Kun fordi jeg lavede aftalen med dig har jeg læst ret flittigt. Dog ikke sådan
at jeg er i stand til at gengive de ukendte fagudtryk der bruges i teksten, altså jeg har læst til
forståelse. Jeg skal få afsat tid til en efterjustering af høreapparatet. Men først når du er færdig med
undervisningen, som jo selvsagt åbner mulighed for mere kvalificerede spørgsmål.

Øvelse 6 og læringsmål
Øvelse: Hvordan synes du alt taget i betragtning, at dit høreapparat hjælper dig i hverdagen?
Hvordan er din egen håndtering af situationer, hvor du ønsker at høre bedre?
Læringsmål: At ræsonnere over hvor stor en hjælp høreapparaterne har på ens hverdag.
Lise:
På en skala fra 1 -10 hjælper mit høreapparat 7, og noget skyldes måske justering for at kunne
komme højere op. Jeg oplever at det er mindre jeg skal bede om gentagelse af hvad folk siger og
min tinnitus er aftaget en smule. Jeg prøver at være tæt på personen som taler til mig, og gerne så
jeg kan se ansigtet og kropssprog. Jeg opholder mig i yderkanten hvis det er en samlet gruppe og
ikke i midten hvor der kommer lyde fra mange steder. Er det i nærheden af støj, opvaskemaskine og
eks. støvsuger bliver maskinen standset (støvsuger) eller jeg beder personen om at komme med lidt
væk fra larmen så jeg kan høre hvad der bliver sagt. Dette er hvis det drejer sig om længere samtale
eller forklaring.
Bent:
Jeg synes ikke mine høreapparater hjælper mig i min hverdag. Som jeg har nævnt tidligere er
nytteværdien ved brug af høreapparaterne negativ. Det skyldes i særdeleshed, at min tinnitus
kommer helt ud af kontrol. Jeg vil derfor hellere tage høretabet i køb frem for en øget bevidsthed
om min tinnitus. Jeg er bevidst om mit høretab og accepterer, at der er lyde – høje frekvenser – jeg
ikke kan opfatte. Undervejs i vores korrespondance er jeg også blevet bevidst om, at radio- og tvmedier og samtalepartnere også ”bærer en del af skylden” for at jeg ikke opfatter alt. Du kan selv
overbevise dig om hvor lidt radio- og tv-medierne interesserer sig for selve formen udsendelsen
udsendes under. Eksempelvis gør danske tv-nyhedsudsendelser meget ud af gentagelser og resumé
uagtet, at de fleste lyttere og seere i dag har smart-tv og abonnerer på kanaler, der gør det muligt at
starte en udsendelse senere og spole frem og tilbage i udsendelsen. Så gentagelser og resuméer er
anno 2015 helt overflødige. Men det er dog ikke gået op for de danske nyhedsredaktioner endnu.
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Jeg abonnerer på tyske tv-kanaler og jeg kan oplyse, at de tyske nyhedsudsendelser gør brug af et
lækkert lyddesign og slet ikke benytter sig af gentagelser og lydmæssige resuméer. En anden ting i
de danske nyhedsudsendelser er selve lydniveauet. Det springer fra det mumlende til det skrigende.
Det kan du og jeg konstatere ved simpel dB-måling. Så det er ikke kun mig der har et problem.
Afsenderen har formodentligt et eller flere der er større. Artiklerne fra bogen ”Når lyden bliver
svagere” har været interessant læsning og hjælper mig med at håndtere mit høretab. Specielt det
sidste kapitel. Jeg er blevet bevidst om, at der er mulighed for at stimulere mine kognitive evner –
håber jeg.
Nanna:
Lyden er mere "skarp", modsat "ulden", mere interessant, mere "lækker". Også mine egne
kropslyde og skridtlyde fx. jeg kan nu høre alt hvad min Yogalærer siger, selv om jeg ligger med
lukkede øjne og hun ikke taler helt i "min retning". Jeg sad i et meget stort selskab med lavt til loftet
og et højtspillende hammondorgel skråt bagved mig. Og havde intet besvær med at høre min
bordherre heller ikke hende til venstre. Kvinden 2 pladser henne ville jeg meget gerne tale med og
lænede mig frem for at høre. Stemmen (lys) kunne jeg tydeligt kunne høre, men jeg kunne absolut
slet ikke få rede på ordenes indhold. Rigtig godt defineret og forklaret i denne uges læsning. Det vil
jeg prøve at få mere rede på. Alle taler kunne jeg høre. Jeg har bestilt tid til finindstilling af mit
apparat i november. Jeg BRUGER apparatet, fordi jeg har forstået at det påvirker hjernen og træner
den op så den ved konstant påvirkning kan lære lidt. Og at det kan tage lang tid. For at forberede
mig godt til det møde jeg skal have med audiologen har jeg planlagt at udstyre min svigerdatter med
en bog med digte som jeg ikke kender. Så forestiller jeg mig at hun skal læse digtene højt for mig
med en talestemme i forskellige tonelejer højt/dybt. Jeg håber at kunne udlede mine
svageste områder. Måske gå i tilstødende lokaler og registrere forskelle ved afstande / vægge, prøve
med ryggen/siden til og hvad jeg finder på. At jeg kunne høre med den høje musik så nær ved
fortæller mig at mit apparat må være indstillet retningsbestemt. Jeg kunne jo heller ikke høre
pigerne på bagsædet af bilen. Og nu ved jeg at denne indstilling vil jeg beholde. Din bog har jo kun
fokus på den sociale side af høreapparatet - på kommunikationen. Ikke på det der egentlig var
meget i fokus for mig- som du sikkert husker- nemlig naturens lyde, specielt fuglene. Jeg ved nu så
meget, at de lyse toner er de sværeste at gengive, men jeg føler mig på bar bund der. Bortset fra at
jeg har forstået, at jo "smartere" (dvs. mindre) apparat des mere går det ud over de lyse toner.
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