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Når hjernen ikke lytter Dorte Bisgaard Hent PDF APD er en hyppigt overset lyttevanskelighed, der påvirker
barnets og den unges læring, udvikling og trivsel. Denne bog giver viden om, hvordan APD kommer til

udtryk, hvad der forårsager problemerne, og hvad man som forælder, pædagog, lærer eller anden professionel
kan gøre for at støtte barnet og den unge med dårlige lyttefærdigheder. APD skyldes ikke nedsat hørelse, men
at hjernen ikke formår at skelne lydene, zoome ind på relevant lyd, sortere lyde og skabe mening. Børn med
APD har derfor ofte svært ved at forstå det talte sprog og kan have besvær med fx læse-stave-tilegnelsen. Når
hjernen ikke lytter giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden,

der findes om APD’ens karakter. Bogen indeholder casebeskrivelser, en praksisdel, der giver forslag til
forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om

behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for
APD.

 

APD er en hyppigt overset lyttevanskelighed, der påvirker barnets og
den unges læring, udvikling og trivsel. Denne bog giver viden om,
hvordan APD kommer til udtryk, hvad der forårsager problemerne,
og hvad man som forælder, pædagog, lærer eller anden professionel

kan gøre for at støtte barnet og den unge med dårlige
lyttefærdigheder. APD skyldes ikke nedsat hørelse, men at hjernen
ikke formår at skelne lydene, zoome ind på relevant lyd, sortere lyde
og skabe mening. Børn med APD har derfor ofte svært ved at forstå
det talte sprog og kan have besvær med fx læse-stave-tilegnelsen.

Når hjernen ikke lytter giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og
hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens
karakter. Bogen indeholder casebeskrivelser, en praksisdel, der giver

forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet,
pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder



samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en
indikation for APD.
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