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SPIDS ØRERNE! Lisbeth Fink Hent PDF JEG KOMMUNIKERER ALTSÅ ER JEG Hørelsen er den første
sans, som fungerer, og det er også den sidste, som forsvinder, når vi dør. Hele livet er vi dybt afhængige af
vores hørelse for at indgå i sociale relationer med andre mennesker. Alligevel er hørelsen først noget, vi
lægger mærke til hvad er, når vi mister den. Og det sker for en stor del af os i større eller mindre grad.
Høretab er verdens mest udbredte handikap. Alene i Danmark er der ca. 800.000 mennesker med nedsat
hørelse. Halvdelen er i den erhvervsaktive alder. Mindst 300.000 bruger høreapparat. Spids Ørerne! – 24

timer med høretab er en grafisk, rigt illustreret bog, der med humor og indsigt fokuserer på den menneskelige
side af høretab. Hvilken betydning har hørelsen for vores kommunikation og relationer med hinanden? Eller
for vores selvopfattelse? For vores – hele – liv? Det har vi i interview-baseret form bedt en række almindelige

mennesker i alderen 12 – 62 år fortælle om. I bogen kommer fagfolk; audiologen, antropologen,
hørekonsulenten, psykologen og en audiologopæd også med viden, råd og betragtninger om høretab. Spids
Ørerne er en inspirationsbog, en slå op-bog, en spejlingsbog. Bogen henvender sig til en bred målgruppe. Til

alle, der lever med et høretab. Til familie, venner, kollegaer, arbejdsgivere og audiologiske fagfolk, der
ønsker at forstå, hvad hørelse er, og hvordan høretab påvirker de menneskelige relationer.

 

JEG KOMMUNIKERER ALTSÅ ER JEG Hørelsen er den første
sans, som fungerer, og det er også den sidste, som forsvinder, når vi
dør. Hele livet er vi dybt afhængige af vores hørelse for at indgå i
sociale relationer med andre mennesker. Alligevel er hørelsen først
noget, vi lægger mærke til hvad er, når vi mister den. Og det sker for
en stor del af os i større eller mindre grad. Høretab er verdens mest
udbredte handikap. Alene i Danmark er der ca. 800.000 mennesker
med nedsat hørelse. Halvdelen er i den erhvervsaktive alder. Mindst
300.000 bruger høreapparat. Spids Ørerne! – 24 timer med høretab
er en grafisk, rigt illustreret bog, der med humor og indsigt fokuserer
på den menneskelige side af høretab. Hvilken betydning har hørelsen
for vores kommunikation og relationer med hinanden? Eller for

vores selvopfattelse? For vores – hele – liv? Det har vi i interview-
baseret form bedt en række almindelige mennesker i alderen 12 – 62



år fortælle om. I bogen kommer fagfolk; audiologen, antropologen,
hørekonsulenten, psykologen og en audiologopæd også med viden,
råd og betragtninger om høretab. Spids Ørerne er en inspirationsbog,
en slå op-bog, en spejlingsbog. Bogen henvender sig til en bred
målgruppe. Til alle, der lever med et høretab. Til familie, venner,

kollegaer, arbejdsgivere og audiologiske fagfolk, der ønsker at forstå,
hvad hørelse er, og hvordan høretab påvirker de menneskelige

relationer.
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