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FORORD 

Nedsat syn og dårlig hørelse blandt ældre mennesker er almindeligt forekommende, men kan synes 
både et overhørt emne i dansk gerontologi og sundhedsforskning – og overset i hverdagslivet blandt 
befolkningen, inklusive mange sundhedsprofessionelle. Dette har mindst to grunde. Dels indfinder 
syns- og høresvækkelse sig så snigende i det sene voksenliv, at det indebærer en gradvis tilvænning til 
et lavere funktionsniveau, både hos personen selv og omgivelserne. Dels er brug af hjælpemidler som 
briller og høreapparater udbredt fra 50-60-årsalderen, og mange af os nærer forventninger om svæk-
kelse af sanserne som en ”naturlig del af det at blive ældre”, hvorfor livet med nedsat syn eller hørelse 
er relativt upåagtet. 

Da især høretab, men også synstab, skaber øget risiko for ensomhed, tog Fonden Ensomme Gam-
les Værn i 2016 initiativ til et etnografisk studie af høre- og synssvækkelse blandt gamle mennesker, 
som bor hhv. hjemme og i plejebolig, for herigennem at få en anden type viden, end den der ellers 
foreligger. Det udmøntedes i et forskningsprojekt i 2017-19. Fonden bevilligede 1.442.000 kr. til 
pædagogisk antropolog og ph.d. Jon Dag Rasmussen, der blev ansat som postdoc, samt kultur-
sociolog og ph.d. Ida Wentzel Winther, lektor ved Aarhus Universitet, afdeling for Pædagogisk An-
tropologi (DPU), der har gennemført projektet i samarbejde med kultursociolog og ph.d. Christine 
E. Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn. Som anden forskning udført 
ved Aarhus Universitet har dette projekt fulgt gældende standarder for forskningsfrihed og ansvarlig 
forskningspraksis – i tilrettelæggelse, udførsel, datahåndtering og ved publicering. Alle har således 
bidraget gennem hele processen, omend hovedparten af arbejdet er foregået i Jons postdoc-stilling. 

Ud over resultater formidlet i denne rapport, som vi har skrevet i fællesskab og med Jon som hoved-
forfatter, er der i projektet produceret filmen Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen hos ældre 
med sansetab (Winther & Rasmussen 2019), som Ida hovedsagelig har stået for, inklusive en version 
med engelske undertekster. Desuden har Jon og Ida skrevet forskningsartiklen ”The loss of sense – on 
old people with acquired sensory loss and the notion of family ecologies”, der forventes publiceret i 
Journal of Family Issues (Rasmussen & Winther, under publicering) og formidlet på flere internation-
ale konferencer. 

Vi anbefaler at se filmen i sammenhæng med læsning af rapporten. Filmen findes på Fonden Ensomme 
Gamles Værns hjemmeside, egv.dk.

Vi ønsker at takke de mange gamle høre- og synssvækkede mennesker, som har delt deres hverdag og 
refleksioner med os. Tak også til plejehjemsledere, der har åbnet deres institutioner, så vi kunne indgå 
aftaler med beboere om feltarbejde og interview; det gælder også koordinerende omsorgsmedarbej-
dere i Tårnby Kommune samt ledende medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Køben-
havns Kommune. Endelig tak til audiologopæd og seniorrådgiver Erik Brodersen samt audiologopæd 
Lis Kragelund, som har delt ud af deres viden om høresvækkelse, hørepædagogik og høreapparater.
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KAPITEL 1 
Baggrund for et etnografisk studie af  
sansesvækkelse i alderdommen

Det at kunne sanse spiller en væsentlig rolle for menneskers hverdagsliv og livskvalitet. Et stort antal 
gamle mennesker lever med forandrede livsvilkår, der bl.a. skyldes gradvis svækkelse og tab af en eller 
flere sanser. Hørelse, lugt, smag, følelse og syn undergår kontinuerlige ændringer i løbet af livet (Ældre- 
Forum 2016). Når mennesker i det sene voksenliv mister en eller flere sanser, som de igennem livet 
har erfaret verden med, har det konsekvenser for hele deres tilværelse. Deres væren-i-verden forandres, 
dvs. de måder hvorpå de erfarer og er i dialog med omverdenen (Ingold 2000b; Merleau-Ponty 2012).  
Deres bevægelsesradius indskrænkes gradvist parallelt med autonomi og handlemuligheder (Swane 
2005, 2007, 2011). Sansesvækkelsen har især indflydelse på de dele af hverdagslivet, som deles med 
andre, og de sociale livsbetingelser ændres således radikalt (Howes 2005; Wallhagen 2009; Vannini, 
Waskul & Gottschalk 2012). 

Denne rapport er baseret på en etnografisk undersøgelse af syns- og høresvækkede gamle menneskers 
erfaringer. Forskningsprojektet har tilstræbt at komme nærmere en forståelse og beskrivelse af alder-
dommen med erhvervet syns- og/eller høretab og fænomener, der knytter sig hertil. Begrundelsen for at 
søsætte projektet har været, at der i Danmark er begrænset (kvalitativ) forskning på området. Rapporten 
beskriver en række af de forhold, som gør sig gældende blandt sansesvækkede gamle mennesker, så de 
kan begribes og tages alvorligt i befolkningen. Rapportens analyser bidrager også med nye vinkler på 
sansesvækkelse til de sundhedsfaglige discipliner, der beskæftiger sig med området.

ET ALMINDELIGT, MEN OVERSET PROBLEMFELT
Syns- og høresvækkelse indfinder sig ofte langsomt og snigende gennem det senere voksenliv, og svæk-
kelse af en eller begge sanser indebærer derfor en gradvis tilvænning til et lavere funktionsniveau. Selv en 
mindre sansesvækkelse kan medføre indskrænkninger i kommunikation og udfoldelsesmuligheder, skabe 
afhængighed af andre mennesker og social isolation (ÆldreForum 2000). Fordi der er forventninger om 
en ”naturlig, aldersrelateret” svækkelse af syns- og høresansen, og fordi brug af hjælpemidler som briller 
og høreapparater er udbredt, foregår livet med selv markant nedsat syn og/eller hørelse ofte relativt  
upåagtet; det gælder såvel i forskningen som i de ældres sociale omgivelser i hverdagslivet (Tjørn-
høj-Thomsen 2009; Johnson, Jilla & Danhauer 2018).

Forskning og formidling af viden om syns- og høresvækkelse blandt ældre er hovedsagelig indskrænket til 
biologiske forhold, høre- og øjensygdomme samt hjælpemidler til afhjælpning af funktionstab. Det ses 
bl.a. i publikationen Kend din krop – når den ældes (ÆldreForum 2016), hvor et kapitel dedikeret til sanser-
ne ikke har en egentlig forfatter og nøjes med at skitsere de nævnte aspekter – og hvor hverdagslivet og 
konsekvenser for kommunikation og det sociale liv ikke berøres. Sociale aspekter af ældres liv med syns- 
og høresvækkelse har således endnu ikke haft særlig stor forskningsmæssig bevågenhed i dansk geronto-
logi og sundhedsforskning, selv om disse sansetab udgør væsentlige problemstillinger i alderdommen, i 
familie og bekendtskabskreds og i fagfolks arbejde med gamle mennesker.1 

1  Der udarbejdedes i 2014 et antropologisk speciale ved Københavns Universitet med fokus på  
  forståelse af lyd og hørelse (Thorstholm 2014). Aktuelt er et forskningsprojekt i gang om ældre med  
  døvblindhed på Institut for Psykologi, Københavns Universitet samt et studie af synstab og livskvalitet  
  blandt 55+-årige i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
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STUDIETS FORMÅL
Formålet med projektet er at skabe ny viden om sociale og kulturelle aspekter af syns- og høresvækkelse 
i alderdommen. Rapporten repræsenterer ønsket om at supplere eksisterende sundhedsvidenskabelig 
viden med hverdagsorienterede og antropologiske perspektiver. Evnen til bl.a. at høre og lytte, at se og få 
øje på, er færdigheder, der tillæres og vokser gennem øvelse og praksis i sociale kontekster. Herigennem 
integreres sansningen og bliver en del af den individuelle, kropslige, menneskelige organisme – såvel som 
del af de socialt sammensatte institutioner, vi mennesker organiserer os i. Sanser er derfor på samme tid 
biologiske og kulturelle (jf. Ingold 2000a, Vannini, Waskul & Gottschalk 2012) – og de forstås og analyseres 
som sådan i denne rapport. 

Begreberne sansesvækkelse og sansetab er centrale i rapporten. De rummer det forhold, at vores sanser 
gradvist svækkes som en del af kroppens aldringsproces og pga. tilstødende sygdom. En fælles betingelse 
for de mennesker, som har deltaget i studiet, er, at de er alvorligt påvirket af nedsat høre- eller synsevne i 
deres relationer til den sociale og fysiske verden, og at sansetabet grundlæggende påvirker deres hverdag. 
En del af deltagerne har medicinske diagnoser, men det er ikke disse, der vægtes her. Indeholdt i forsk-
ningsdesignet er en åbenhed for de fænomener, som har vist sig i det empiriske arbejde, samt et fokus på 
deltagernes generelle livsbetingelser. Vi har været optaget af at få indblik i førstepersonsperspektiver, del-
tagernes fortællinger og erfaringer. Det overordnede forskningsspørgsmål handler således om, hvordan 
vi kan begribe den kvalitative karakter af de sansemæssige forandringer, der sker, erfares og gennemleves, 
når mennesker pådrager sig sansesvækkelse i den sene del af deres liv.

Som beskrevet i en række studier (fx Sheets-Johnstone 1992; Merleau-Ponty 2012; Vannini, 
Waskul & Gottschalk 2012) er det sensoriske system yderst komplekst og kendetegnet ved ind-
viklede forbindelser mellem krop og sind. Når sanserne svækkes, kompenseres med forskellige  
hjælpemidler. Merleau-Ponty har beskrevet, hvordan ”proteser” som en blindestok kan komme til at 
fungere som et blindt menneskes kropsdel, fordi det er via stokken, at den blinde rækker ud til og forstår 
sine omgivelser, som derfor kan færdes med stokken som en slags forlænget kropsdel (2012). Briller og 
høreapparater og en lang række andre teknologier kommer i spil ved syns- og hørenedsættelse; de erhver-
ves, bruges eller ikke bruges, bliver væk, bliver fornyet eller burde fornyes, er utilstrækkelige mv. 

Studiet analyserer med en fænomenologisk tilgang erfaringer og problemstillinger, der er knyttet til gamle  
menneskers liv med og uden disse hjælpemidler; når de skal fungere i hjemmet, når de er ude, når de er 
alene og sammen med andre. Studiet undersøger således forbindelsen mellem sansesvækkelse og udvik-
ling af kompenserende færdigheder, og hvordan det forandrer personens relationer til omverdenen, ikke 
mindst i familien.

MÅLGRUPPE 
Studiets forskningsfelt er gamle menneskers erfaringer med syns- og/eller hørenedsættelse og konse-
kvenserne for deres sociale liv og kommunikation. Målgruppen er afgrænset til personer, der primært 
har enten markant nedsat hørelse eller nedsat syn i en sådan grad, at hverken høreapparat eller briller i 
tilstrækkeligt omfang kan afhjælpe funktionsnedsættelsen. Nogle deltagere har begge problemer, fx syns-
tab i mindre grad og høretab i højere grad.  Studiet er således afgrænset fra den ikke ubetydelige gruppe 
af ældre med erhvervet døvblindhed, som har en kombineret aldersrelateret syns- og hørenedsættelse.2 

2 Døvblindblevne skønnes at udgøre 5% blandt 80+-årige og 10% blandt 90+-årige  
 (Møller & Mortensen 2010; Socialstyrelsen 2018).

Før vi går til det etnografiske studies metode, det etnografiske feltarbejde og rapportens analytiske ka-
pitler, skitseres i de følgende afsnit en række sundhedsvidenskabelige forskningsresultater, der med tal 
og statistikker viser omfang af og sygdomsmæssige årsager til svækkelse af syn og hørelse i det sene 
voksenliv.

FOREKOMST AF SYNS- OG HØRESVÆKKELSE SENT I LIVET
Den nationale befolkningsundersøgelse af sundhed og sygdom, SUSY-undersøgelsen (Jensen et al 
2018), opererer kun med ganske få sygdomme, der medfører hhv. syns- og høresvækkelse. Det gælder grå 
stær, der giver nedsat syn, og tinnitus, der påvirker hørelsen. Ældredatabasen rummer indtil videre kun ét 
spørgsmål om sansetab, nemlig om grå stær, og det kun i den seneste spørgerunde i 2017.3

Der er identificeret en række sundhedsmæssige problemstillinger knyttet til svækkelse af syn og hørelse, 
bl.a. at nedsatte sanser let kan forårsage forvirring og i nogle tilfælde passivitet hos ældre mennesker, og 
at nedsat syn og hørelse derfor ofte forveksles med demens (Foreningen Danske Døvblinde n.d.).

Næsten tre fjerdedele af voksenbefolkningen angiver i 2017 i SUSY-undersøgelsen, at de har fået kontrol-
leret synet inden for de seneste tre år (Jensen et al. 2019). Personer med diabetes har en øget risiko for 
både høre- og synssvækkelse og anbefales at få kontrolleret synet årligt, da sygdommen bl.a. kan skade 
nethinden (ÆldreForum 2016).4

I det følgende ser vi på de to typer af sansesvækkelse hver for sig; først syn, dernæst hørelse.

SYNSSVÆKKELSE OG SYNSFUNKTION
Nedsat syn opstår hos mange mennesker i 40 -50-årsalderen, og fra 60-årsalderen stiger risikoen for øjen-
sygdomme, der kan føre til varig synsnedsættelse (ÆldreForum 2016). Der findes ikke præcise tal for, 
hvor mange ældre mennesker i Danmark, der er blinde eller svagsynede. Der findes et synsregister for 
børn og unge op til 18 år, hvor personer med nedsat synsstyrke over en vis grad skal registreres (Kennedy 
Centrets Øjenklinik); men der findes ikke noget synsregister for voksne blinde og svagsynede. For alle 
voksne og børn skønnes det, at omkring 65.000 personer har en alvorlig synsnedsættelse. Det vurderes 
desuden, at 90% af alle personer med synshandicap er over 75 år, ifølge IBOS – Instituttet for Blinde og 
Svagsynede (n.d.).

Synshandicap er en samlet betegnelse for svagsynet, stærkt svagsynet, blind med lyssans eller total blind-
hed. Et synshandicap defineres som et nedsat syn, der ikke kan korrigeres med briller, kontaktlinser, lup, 
kikkert eller andre hjælpemidler. Synshandicap kan ikke udelukkende defineres ved en diagnose eller en 
persons synsstyrke. Det varierer, hvad mennesker med samme synsstyrke kan og ikke kan. Derfor er man 
ifølge IBOS nødt til at se på den enkeltes funktionsevne, og hvordan man klarer forskellige situationer i 
hverdagen (ibid.). 

Synsfunktionen er undersøgt i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne af befolkningen, hvor der spørges 
til evnen til uden besvær at læse en almindelig avisartikel.

3 Da førende geriatere var involveret i etablering af Ældredatabasen, som skulle rumme spørgsmål  
 om hyppige sygdomme og funktionstab i alderdommen, glemte de syns- og høretab – til deres  
 senere fortrydelse, jf. personlig samtale mellem Christine E. Swane og professor emerita i geriatri  
 Marianne Schroll. I 2017 er der tilføjet spørgsmålet om grå stær. 
4 Diabetes indebærer en halvanden gang forhøjet risiko for hørenedsættelse (Horikawa et al. 2013;  
 Høreforeningen n.d. a).



10 11

100%

80%

60%

40%

20%

0%
65-74 år 75-84 år

MÆND KVINDER

≥85 år 65-74 år 75-84 år ≥85 år

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010 2013 2017

Figur 1. Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2010, 2013 og 2017 (Johannesen, Davidsen &  
Christensen 2019, s. 29).

Af figur 1 ses at andelen af ældre mænd, der kan læse en avisartikel uden besvær, målt fra 2010 til 2017, for 
65-74-årige er faldet til 84%, for 75-84-årige ses en lille stigning til 76%, og for 85+-årige er andelen 
faldet til 62%. Blandt ældre kvinder ses ingen ændring for 65-74-årige og 75-84-årige, men for kvinder 
på 85+ år er andelen, der kan læse en avisartikel uden besvær, faldet til 56% (Johannesen, Davidsen & 
Christensen 2019, s. 28).

En anden rapport sammenkobler resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt blinde og stærkt 
svagsynede personer på 65 år med Ældredatabasens spørgeskemaundersøgelse i 2017 (Amilon, Casier 
& Røgeskov 2019). Rapporten belyser, i hvilket omfang og hvordan blinde og stærkt svagsynede ældres 
levevilkår afviger fra ældre i almindelighed. Sandsynligheden for overordnet set at være tilfreds med 
livet er 22 procentpoint lavere blandt blinde og stærkt svagsynede ældre end blandt respondenter fra  
Ældredatabasen, når der tages højde for forskelle i alder og køn mellem de to grupper. Samlet set tegner 
resultaterne et billede af, at blinde og stærkt svagsynede ældre er mere udsatte end ældre i almindelighed 
på langt de fleste af de undersøgte forhold, og at denne udsathed for mange blinde og stærkt svagsynede 
ældre resulterer i et dårligere helbred, en højere risiko for ensomhed og en lavere livskvalitet.

Øjets aldring og sygdom
Som nævnt opstår nedsat syn hos mange allerede i 40-50-årsalderen. Med alderen sker der fysiologisk 
det, at linsen stivner, hvorved ev nen til at fokusere på genstande tæt på aftager – det gælder fx ved læsning 
af bøger og aviser. Øjets lysfølsomhed aftager også med alderen, og det samme gælder kontrastfølsom hed, 
evnen til at skelne grå toner, hvilket fx betyder en reduktion af evnen til at se i uklart vejr (ÆldreForum 
2016). Dertil er der en række aldersrelaterede øjensygdomme, som har særlig stor indvirkning på gamle 
menneskers syn: grå stær, grøn stær og AMD.

Grå stær er en tilstand, hvor der pga. aldersbetin get fortætning opstår tiltagende uklarheder i øjets 
linse, som findes bag pupillen. Linsen kan blive så uklar, at pupillen for andre bliver helt grå eller hvid 
at se på. Heraf navnet, som kommer af det tyske ”grauer starren” for ”grå stirren”, der er blevet til 
”grå stær” i det danske sprog. I dag vil man få foretaget en operation, inden øjensygdommen bliver så 
udtalt (Danske Blindesamfund n.d. a).

Ifølge Dansk Blindesamfund, der refererer til Sundhed.dk, har omkring halvdelen af 75-årige grå stær 
og er påvirket af uklarheder i linsen, og stort set alle i 80-årsalderen er påvirket i større eller mindre 
grad. Forekomsten er som tidligere nævnt dog usikker pga. manglende samlet registrering. Ifølge den 
nyeste befolkningsundersøgelse har 4,4% af voksenbefolkningen grå stær, estimeret til i alt 208.000 
personer (Jensen et al. 2019, s. 35). For mænd på 65-74 år er det 9%, og for mænd på 75+ år drejer det 
sig om 20%; for kvinder i samme aldersgrupper er forekomsten hhv. 13% og 26% (ibid., s. 36). Ligesom 
i befolkningsundersøgelsen er data i Ældredatabasen selvrapporteret, hvilket muligvis forklarer en del 
af forskellen i udbredelse. I Ældredatabasens nyeste spørgerunde i 2017 svarer 3% af 52-62-årige ja til, 
at de har grå stær, mens det blandt 67-77-årige er 16% og blandt 82-97-årige er 30% (Siren & Larsen 
2018).

Grøn stær er en samlebetegnelse for sygdomme, hvor fællestrækket er skader på synsnerven pga. for- 
højet tryk i øjet, som skaber udfald i synsfeltet, også kaldet kikkertsyn. Det kan bl.a. medføre problemer 
i trafikken; det kan være svært at holde den rigtige vognbane, man kan overse noget, der fx kommer fra 
siden, blive påvirket af blænding ved natkørsel, og når der ellers kræves en god orienteringsevne. Grøn 
stær kan behandles medicinsk eller med laserbehandling (ÆldreForum 2016). En tidlig diagnosticering 
kan forebygge yderligere synstab (Dansk Blindesamfund n.d. b). Det anslås, at op til 50% af alle voks-
ne, der lider af grøn stær, er uvidende om, at de har sygdommen.

AMD – aldersrelateret makuladegeneration – er den hyppigste årsag til blindhed og synstab i den vestlige 
verden. Hver fjerde dansker over 70 år anslås at være ramt af AMD. AMD er en nethindesygdom, som 
angriber den midterste del af synsfeltet, hvor man har sit læsesyn og det syn, som man fx bruger til at 
genkende ansigter med. Sygdommen kan ikke helbredes, men med løbende injektioner i øjet kan den 
ofte holdes i ave (Dansk Blindesamfund n.d. c).

HØRESVÆKKELSE OG KOMMUNIKATION
Fra omkring 60 år oplever mange mennesker, at deres hørelse forringes. 800.000 danskere har høretab i en 
eller anden grad (Høreforeningen n.d. b; se også Bengtsson & Røgeskov 2010) og ca. 300.000 høreap-
parat og har behov for teleslynge og andre hjælpemidler (Høreforeningen n.d. b; se også Rømer 2006). 
Forekomsten af betydelige høreproblemer stiger med alderen, særligt fra 55-årsalderen (von Gablenz 
& Holube 2016; Homans et al. 2017). Knap hver tredje ældre på 65+ år har en grad af hørenedsæt- 
telse, og blandt 85+-årige drejer det sig om 70-90% (Nationalt Videnscenter for Demens, 2017).

Den mest alvorlige gene af nedsat hørelse er, at det vanskeliggør kommunikationen med andre menne-
sker (ÆldreForum 2016). I Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der spurgt til, om man uden 
besvær kan høre, hvad der bliver sagt under en normal samtale mellem tre eller flere personer (Jensen et 
al. 2018).

Andel, der uden besvær kan læse en almindelig avisartikel, 
fordelt efter aldersgruppe. 2010-2017
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Figur 2. Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2010, 2013 og 2017 (Johannesen, Davidsen & Chri-
stensen 2019, s. 29).

Andelen af ældre, der uden besvær kan høre, hvad der bliver sagt under en normal samtale mellem tre 
personer eller flere, er i perioden 2010 til 2017 faldet for alle ældre og for begge køn (figur 2). Det 
største fald ses blandt 85+-årige mænd, hvor andelen i 2010 var 31%, mens den i 2017 er faldet til 19% 
(Johannesen, Davidsen & Christensen 2019, s. 28).

Blandt de mildere konsekvenser af ubehandlet høretab kan være en stigende frustration og irritabilitet, 
en tendens til at trække sig fra større forsamlinger og dermed opleve ensomhed, isolation og nedsat 
livskvalitet. De seneste års forskning viser, at ubehandlet høretab med tiden forøger risikoen for demens 
(Livingston et al. 2017), hvilket tilskrives, at hjernen mangler lydinput.

Ældre med nedsat hørelse har øget risiko for at blive socialt isoleret, og de har flere depressive symp-
tomer sammenlignet med ældre med intakt hørelse, ifølge Nationalt Videnscenter for Demens (2015, 
2017). Et nyere fransk studie tyder på, at nedsat hørelse ikke i sig selv har nogen direkte indflydelse på 
udvikling af kognitiv svækkelse, men at indflydelsen går via depressive symptomer og social isolation 
forårsaget af den nedsatte hørelse (Amieva et al. 2015). Under alle omstændigheder peger under- 
søgelserne på, at individet formes i et tæt samspil med omgivelserne. Som nærværende rapports ana-
lyser vil vise, er der en tæt sammenhæng mellem det individuelle, det sociale, det materielle og så de 
sansemæssige evner, vi anvender for at nå og begå os i verden.

Ørets slitage og skader
Hovedårsager til hørenedsættelse er aldringsbetinget slitage på sansehårene i det indre øre, støjska-
der samt arvelig disposition (ÆldreForum 2016). De første problemer opstår ofte ved baggrundsstøj.  
Efterhånden fører slitage på hørelsen til skader på det indre øre, som ikke kan helbredes (Patienthånd-
bogen 2019). Høretabet begynder ofte med, at det bliver sværere at høre høje toner, fx fuglesang, og 
det kan blive vanskeligt at identificere og skelne lyde og lokalisere lydkilder. Samspillet mellem øret og 
nervesyste met rammes, og forståelsen bliver vanskeligere. Hørenedsættelse kan være ledsaget af gener 
som øresusen og ringelyde i ørerne eller hovedet, også kaldet tinnitus.

Den estimerede andel af befolkningen, der lider af tinnitus var 12,7% i 2017 – en stigning fra 10,1% i 
2010, hvilket giver et nuværende estimeret antal på i alt 600.000 personer (Jensen et al. 2019, s. 35). 
Blandt 65-74-årige mænd er forekomsten 27% og for 75+-årige 22%. Blandt kvinder er den estimerede 
forekomst 15% i begge tilsvarende aldersgrupper (ibid., s. 36).

FRA SYGDOM OG DIAGNOSE TIL ERFARING
I afsnittene ovenfor er det beskrevet, hvordan sygdomme og funktionsnedsættelse relateret til syn og 
hørelse på en række områder er tiltagende blandt danske ældre. Som beskrevet er funktionsnedsættelse 
pga. syns- og høresvækkelse både et individuelt og et socialt anliggende. Den samme sygdom kan i 
det enkelte øje og øre forårsage varierende skader, og den funktionsnedsættelse, det ”handicap”, som 
den enkelte erfarer, beror på det komplekse samspil mellem individuelle, sociale og fysiske betingelser: 
hvor, med hvem og hvordan man orienterer og bevæger sig i hverdagen samt med hvilke formål. Dette 
demonstreres i analyserne nedenfor. Men som nævnt beskæftiger studiet sig ikke med de ældre del- 
tageres diagnoser og årsager til deres syns- og hørenedsættelse, ud over hvad angår informationer, 
som de selv har tillagt tilstrækkelig betydning til at dele dem med os.

UNDERSØGELSENS OMRÅDE OG HOVEDSPØRGSMÅL 
Rapporten bygger på en såkaldt hverdagslivstilgang (fx Bech-Jørgensen 1994; Swane 1996, 2007; 
Winther 2016, 2017). I forlængelse af traditionen for hverdagslivsstudier udforskes her sansesvækkelsens 
oplevelses- og erfaringsdimensioner i alderdommen. Dvs. at der gennem etnografisk feltarbejde og kvalitative 
interview søges indsigt i, hvordan sansesvækkelse føles, opleves, erfares og tænkes af gamle mennesker, 
og hvordan deres livsomstændigheder påvirker deres livskvalitet, muligheder og især sociale forhold. 
Undersøgelsens hovedspørgsmål er: 

Hvordan erfares hverdagslivet med sansesvækkelse blandt gamle mennesker i Danmark?

Spørgsmålet har vi søgt at besvare ved at fokusere på de erfaringer, fænomener og detaljer, som vi-
ser sig, når man bruger tid sammen med syns- og høresvækkede gamle mennesker (jf. bl.a. Clifford 
1996). Herved tilfører undersøgelsen ”kød og blod” til den sundhedsvidenskabelige viden. Trods sin 
kvalitative og dybdesøgende karakter danner studiet basis for at forstå en række generelle aspekter af 
sansetab. Andre ældre menneskers liv, som er rundet af samme vilkår, vil have mange berøringspunkter 
med de erfaringer, der beskrives i de kommende kapitler. Et eksempel er de ”store fortællinger”, vi er 
stødt på hos langt de fleste af studiets 21 sansesvækkede deltagere, fx oplevelsen af at dårlig hørelse i 
mange situationer får mennesker til at føle sig ”dumme”. Det gælder også eksistentielle fortællinger og 
praktiske erfaringer. De store fortællinger og de mange og myldrende ”små” eksempler giver genlyd på 
tværs af deltagergruppen. Disse mønstre udgør en slags spor i materialet, der vidner om mere generelle 
erfaringer. På baggrund af enkelte menneskers beskrivelser og betragtninger af deres eget liv skaber 
analysen af deltagernes formidlede, observerede og analyserede hverdagsliv således basis for at forstå 
mennesker i lignende situationer samt deres handlemåder, problemer og erfaringer.

AFRUNDING
Dette indledende kapitel har introduceret til det etnografiske studies genstandsfelt: syns- og høresvæk-
kede gamle menneskers hverdagsliv. Introduktionen er lavet ved at inddrage sundhedsvidenskabelig  
viden om sygdom og aldersrelateret svækkelse, som ligger til grund for manges sansetab i alderdom-
men. Det står således klart, at mange ældre mennesker lever med funktionsnedsættelse, fordi deres 
brug af høreapparater, briller og andre hjælpemidler ikke kan kompensere tilstrækkeligt for syns- og 
høretabet. 

Dertil er forskningsprojektets hovedspørgsmål stillet og studiets videnskabelige tilgang introduceret: 
en etnografisk udforskning af gamle menneskers hverdagslivserfaringer og forståelser af deres sanse- 
svækkelse. I næste kapitel følger metodeovervejelser knyttet til studiet, før vi når til rapportens mest 
centrale tekster: analyserne af feltarbejde og interview.

Andel, der uden besvær kan høre, hvad der bliver sagt under en normal samtale mellem 3 
eller flere personer, fordelt efter aldersgruppe. 2010-2017

100%

80%

60%

40%

20%

0%
65-74 år 75-84 år

MÆND KVINDER

≥85 år 65-74 år 75-84 år ≥85 år

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010 2013 2017

100%

80%

60%

40%

20%

0%
65-74 år 75-84 år

MÆND KVINDER

≥85 år 65-74 år 75-84 år ≥85 år

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010 2013 2017



15

KAPITEL 2

Metode og empirisk materiale

Som nævnt i kapitel 1 hviler beskrivelser, interviewuddrag og analyser i denne rapport på etnografisk 
feltarbejde. Begrebet etnografi bruges i humanvidenskabelige discipliner og rummer mange variationer 
af metodiske tilgange og skrivestile (se fx Hastrup 2003; Ingold 2014; Mogensen & Rasmussen 2017). 
Derfor beskrives i det følgende de forståelser af etnografi og feltarbejde, der ligger til grund for tilveje-
bringelsen af netop dette studies empiriske materiale. En redegørelse for den konkrete fremgangsmåde 
og de metodiske valg er desuden helt central for at forstå og vurdere den viden, der formidles i de 
efterfølgende analytiske kapitler.

Rapporten præsenterer et kvalitativt etnografisk studie blandt 21 mennesker på 74+ år. Studiet giver ind-
blik i og skal dermed skabe lydhørhed for sansesvækkelsen, som er et subjektivt erfaret forhold, der knytter 
sig til det enkelte menneskes livsverden og kommer til udtryk på mange måder. Når vi fremhæver indblik 
og lydhørhed, er det for at illustrere, at vores sprog er fyldt med visuelle og auditive begreber, som vi tænker og 
forstår verden igennem. Igen og igen tager vi os i at anvende ord som fx refererer til synet. Det kunne vi 
fjerne eller nedtone, men vi fastholder det som en pointe – også for at skærpe læserens opmærksomhed 
på synets dominans i vores verden.

ETNOGRAFISK FELTARBEJDE OG DELTAGENDE OBSERVATION 
Etnografisk feltarbejde er tæt knyttet til det metodiske begreb deltagende observation. Begrebets to led, 
deltagende og observation, beskrives i det følgende.

Ordet deltagende peger på, at etnografiske feltforskere ofte er ude efter ikke alene sproglig viden, men 
også viden som knytter sig til handlinger og forståelser, som er ”tavse”, indeholdt i det, som folk gør. 
Etnografisk metodelitteratur understreger, hvordan den mest centrale viden i mange sammenhænge 
ikke nødvendigvis er genstand for samtale (fx Hammersley & Atkinson 2007; Hastrup 2003; Rasmus-
sen 2018). Forskere spørger om meget, men det er alligevel ikke sikkert, at de mest indforståede hand-
linger kan formidles gennem sproglige beskrivelser, heller ikke selv om de studerede mennesker gør alt 
for at svare på spørgsmålene. Et afgørende element er derfor muligheden for at tilegne sig viden gen-
nem deltagelse i de praksisser, begivenheder og handlinger, der karakteriserer den givne sammenhæng. 
Der kan fx stilles spørgsmål om stemningen under aftensmåltidet på plejehjemmet eller ved familie-
middagen; men de svar, som kan gives, er på ingen måde at sammenstille med den mederfaring, som 
opnås, når man som forsker deltager med egen krop og sanser. Fornemmelsen af at sidde ved bordet 
i et givent rum, smagen af maden, lyden og akustikken, belysningen, samtalernes måde at flyde på og 
deres temaer – alt dette kan ikke beskrives tilbundsgående i et interview, men fordrer egen deltagelse.

Metodebegrebets andet led, observation, beskriver en mere distanceret rolle, hvor feltforskeren trækker 
sig tilbage med det formål at iagttage den studerede sammenhængs elementer og hændelser, som de 
viser sig, når der indtages en mere passiv og betragtende rolle. Det at erfare den studerede kontekst 
”udefra” og fra en mere ”uengageret” position giver mulighed for at reflektere over særlige sammen-
hænge og for at kortlægge fænomener, som ikke på samme måde træder frem, når man er direkte in-
volveret. Med det ”uengagerede” blik kan man få øje på detaljer og upåagtede elementer, som måske 
viser sig at være betydningsfulde, men som sjældent forstås og italesættes som vigtige (Winther 2017). 
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Beskrivelsen af de to positioner er kunstigt adskilte, da man ofte veksler mellem at deltage i det  
studerede felt og at observere den sociale dynamik. Som feltforsker må man indgå i de deltagelses- og 
observationsformer, der er tilgængelige. Etnografisk forskning kombinerer og sammenligner således 
”deltagelsesviden” og ”observationsviden” i feltarbejdet, og de to vidensformer reflekterer og supplerer 
hinanden i såvel det empiriske engagement som i det analytiske og skrivende arbejde. I ethvert felt- 
arbejde findes bestemte muligheder for hhv. deltagelse og observation (Hastrup 2003). Nogle sam-
menhænge efterlader mere plads til det ene, andre til det andet, men en plads skal der til (ibid.). Det 
er op til den enkelte forsker at afklare og afkode – også etisk – hvordan præmisserne for deltagelse og 
observation er i den konkrete kontekst, bl.a. da denne form for interaktion altid vil forstyrre de del- 
tagende.

I det feltarbejde, som ligger til grund for denne rapport, har præmisserne for deltagende observation 
været rundet af det vilkår, at de studerede mennesker har været gamle og på forskellig måde svækkede, 
herunder bl.a. i forbindelse med deres høre- og/eller synsmæssige kapaciteter, men også mere gene-
relt. Feltarbejdet er foretaget i de sammenhænge, hvor deltagerne har deres hverdagsliv, og da de alle 
er gamle mennesker, er meget af arbejdet foretaget i deres hjemlige omgivelser – enten i private hjem 
eller på plejehjem, hvor ca. halvdelen bor. Det videnskabelige ideal er, at man søger indsigt i såvel de  
sociale som i de fysiske rammer, hvori hverdagslivet udfolder sig. Ofte har de fortløbende interaktio-
ner, deltagelse i aktiviteter og samtaler besiddet en skrøbelighed, som bl.a. er rundet af de sansemæs-
sige svækkelser, som disse gamle mennesker lever med. Som rapporten giver eksempler på, kan såkaldt 
almindelig aktivitet som samtale og andre sociale situationer være såre udfordrende og krævende. Små 
besøg bliver afbrudt grundet deltagernes træthed, deres mangel på koncentrationsevne eller andre 
sanse- og sygdomsrelaterede komplikationer.

VERDEN ERFARES GENNEM KROPPEN
Projektets informanter har alle erfaret verden med og gennem den krop, de nu engang er givet, og som 
den med årene har forandret sig. I studiet er der tale om erfarne og erfarede kroppe. Med den franske 
filosof Merleau-Ponty (2012) er det gennem kroppen, at vi får adgang til verden. Kroppen er først og 
fremmest vores tilstedeværelse i verden og vores mulighedsbetingelse for at engagere os i den. Når men-
nesker, der i deres sene voksenliv mister en eller flere sanser, som de har erfaret verden gennem, har det 
konsekvenser for hele den måde, de erfarer verden på. De kan ikke længere høre og se, hvad de tidlige-
re kunne. Som nævnt indsnævres deres bevægelsesradius og den måde, hvorpå de kan indgå i sociale 
sammenhænge. Når sanseapparatet svækkes, ændres grundlæggende erfaringsmuligheder, de ældres  
væren-i-verden forandres, hvilket får stor betydning for deres livsverden – både den, de subjektivt erfarer, 
og den, de deler med andre. Det er disse erfaringer, vi forsøger at komme nærmere i de følgende kapitler. 

Når man som forsker arbejder med andre menneskers erfaring, er det elementært, at vi ikke erfarer 
verden på samme måde. I forlængelse af Merleau-Ponty er vi forskelligt placeret i verden, kropsligt, 
erfaringsmæssigt, emotionelt m.m. Vi må derfor forsøge at sætte os i andres sted på den mest muligt 
indfølende måde. Vi kan ikke se, høre eller gøre rede for og repræsentere denne verden ”indefra” og på 
fuldstændigt dækkende måder. Vi kan ikke ”feltarbejde os” til en konkret erfaringsviden om fænomenet 
sansesvækkelse. 

FÆNOMENOLOGI OG IKKE-REPRÆSENTATIONEL TEORI
Vi har bestræbt os på at levere så loyale og indlevende repræsentationer af de studerede verdner og at  
nå så langt i retning af et såkaldt indefraperspektiv som muligt i bestræbelsen på at forstå, analysere og 
præsentere materialet. Her trækker vi på fænomenologien (Schutz 1953) og en nyere teoriretning, der kal-
des ikke-repræsentationel teori5 (fx Thrift 2008; Vannini 2012, 2015). Sidstnævnte gør op med en viden-
skabelig illusion om, at forskere på en dækkende måde kan redegøre for verden ved at reducere den til 
håndterbare størrelser. Det gælder, når vi skriver, filmer, optager, redigerer og på andre måder søger at 
indfange studerede fænomener. Ethvert forsøg på dette skal forstås netop som forsøg, altså en ufuldstæn-
dig bestræbelse på at beskrive forhold i en bevægelig og omskiftelig verden. Et fremtrædende element 
i denne tradition er idéen om, at forskere også kan arbejde kreativt med empiriske fund og erfaringer 
fremkommet igennem feltarbejde. Dette er udnyttet i flere af de observationsbaserede beskrivelser i ana-
lysen og i filmproduktionen.

Et andet forhold, som vil være markant i den videre læsning af denne rapport samt i filmen, er, at nogle 
af de studerede personer træder tydeligere frem end andre. Der er således stor forskel på, hvor meget vi 
trækker på feltarbejde og interview med de enkelte deltagere. I nogle kapitler og i filmen er visse gamle 
menneskers stemmer mere nærværende end det kor af deltageres stemmer, som forskningsarbejdet sam-
let set bygger på. Interviewuddrag og andre elementer er valgt, fordi de bidrager med forhold og erfarin-
ger, der har genklang i det samlede materiale. Som det er tilfældet med mennesker generelt, har nogle af 
projektets deltagere været særligt præcise i deres måder at udtrykke sansesvækkelsens erfaringsverden på, 
andre mere utydelige og vævende. Det skal understreges, at vi i analysen ikke har forsøgt at bortsortere 
eller underspille det tøvende, det upræcise eller udefinerbare, da disse forhold har vist sig at følge med, 
når gamle mennesker rammes af sansesvækkelse; det vil nogle interviewuddrag bære præg af. Ydermere 
spiller det ind, at der har været forskelle i deltagernes kapacitet, hvorfor det har været muligt at følge 
nogle uden for boligen til fx dagcenter, andre er besøgt i deres hjem ad flere omgange, og endnu andre 
har været svækkede og begrænset i en sådan grad, at der kun er foretaget et enkelt besøg af kortvarig 
karakter, eller et interview er gennemført i to omgange.

ETNOGRAFISK FILM SOM VEJ TIL ERKENDELSE OG FORMIDLING
Et særkende ved etnografisk feltarbejde er, at der opereres med et bredt empiribegreb; dvs. med en 
vidtrækkende idé om, hvilke materialer og kilder der kan inddrages (fx Okely 1994; Ehn & Löfgren 
2010), og som knytter sig til de studerede liv (Rasmussen 2017). I dette studie kombineres flere  
metoder for at belyse projektets hovedspørgsmål. Som forskere er vi trænet i at tilgå verden med vores 
forskerkroppe: vi er til stede, vi ser, lytter og samtaler. Men vi bruger også teknologier som lydoptagere, 
still- og filmkameraer som en slags forskerkroppe, hvorigennem det professionelle blik på andre måder 
fokuserer på de udforskede fænomener (MacDougall 2006; Winther 2013). Det audiovisuelle element 
er dermed en måde at se og være i felten på med egne sanser, der skærpes, når de anvendes gennem 
lydoptagere, still- og filmkameraer. Dette er også en måde at arbejde og erkende på i den analytiske proces, 
og endelig er det en måde at præsentere og formidle forskningens resultater på gennem en forskerfilm.

Som led i projektet har vi filmet, fotograferet, optaget lyd og redigeret en etnografisk film. Fordelen er, 
at filmen besidder den kvalitet, at den gør brug af andre virkemidler end skrevne tekster. I filmen spiller 
elementer som lyd og billede en central rolle, og det bliver herved muligt at kommunikere og skabe 
en anden forståelse for bestemte fænomener og problematikker. Lyd, stemmer og lydlandskaber, der 
er optaget i, taler til følelseslivet på måder, det ikke er muligt i skrevet tekst. De levende billeder lader 
deltagerne komme direkte til orde med deres egne stemmer, deres måder at tale på, måder at vægte 
fortællingerne på, med deres blikke, tøven, entusiasme og pauser. Herved giver filmen iagttageren en 
helt umiddelbar oplevelse af de steder og sammenhænge, hvori feltarbejdet er foretaget, og hvor de 
udforskede liv foregår.

5 Oversættelse af det engelske begreb non-representational.
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Filmen overkommer dog ikke helt de klassiske, socialvidenskabelige problematikker vedrørende repræ-
sentation. Problemerne ligger i, at forskere udlægger de studerede menneskers livsverden på egne måder 
(Clifford & Marcus 1986; Geertz 1988), eftersom den etnografiske filmmager stadig klipper, redigerer og 
tilretter det materiale i lyd, billeder og beskrivelser, som fremtræder i den færdige film. Ligeledes betyder 
det noget, at modtageren (publikum) kan være uklar i sin modtagelse og forståelse af filmen. I en skreven 
tekst kan man forklare konteksten og udfolde analyserne til en grad, hvor man som forfatter vurderer, 
at et givet tema er afsluttet. I en forskningsfilm er den slags ikke muligt. Filmen står som et supplement 
til det analysearbejde, der evt. skrives, og filmens scener og fortælling må uspecificeret henvende sig til 
”the whom it may concern”, som Crawford skriver (1993). I den forstand gælder den kritiske stilling-
tagen og refleksion, som knytter sig til andre typer forskningsarbejde, repræsentation og formidling, 
ligeledes her, hvor mediet er film, og fordi der findes en forførende og fortællende kraft i det redigerede 
formsprog.

Den etnografiske film gør det muligt for forskerne at anlægge et alternativt perspektiv på det analytiske 
arbejde. Film fungerer i andre modi, fordi billeder og lyd kommer med en iboende ”vilje” og retning – 
fordi de allerede i optagelsessituationen er formet af den verden, som optages gennem kameralinser og 
mikrofoner. Derfor besidder materialet bestemte spor, som må forfølges i arbejde med redigering og 
komposition. Film- og lydmaterialet kan ikke moduleres frit, der kan ikke tilføjes ting, detaljer eller for-
klaringer, som ikke er en del af optagelserne, men man må arbejde med at komponere stykker af billede 
og lyd, som de foreligger fra feltarbejdet (Suhr & Willerslev 2013). I denne forstand kan film udgøre en 
slags sekundær sansning, hvor man som tilskuer indtræder og engageres i det univers, som fremvises. 
Når filmen indgår i denne afrapportering, og når teknologien er gjort til en del af forskningsprojektet, 
skaber dens visuelle og auditive formsprog et nyt lag i arbejdet, der spiller sammen med andre former 
for analyse, erkendelse og formidling. Det betyder, at den etnografiske film kan stå alene, på samme 
måde som denne rapport vil kunne, men at rapport og film får en større dybde, når de forstås som 
forbundne størrelser. I denne forstand leverer den konventionelle skrivning sammen med film og lyd 
et mere omfattende vidensbidrag, der formmæssigt og perspektivisk præsenterer forskellige vinkler på 
det undersøgte område.

Konkret har vi siddet med et omfattende interviewmateriale, hvor langt det meste både foreligger i inter- 
viewudskift og i form af lyd. En stor det af materialet foreligger ligeledes som film. Alt dette er læst, 
hørt og set igennem igen og igen, og vi har i projektets film, Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen hos 
ældre med sansetab (Winther & Rasmussen 2019), klippet en fortælling sammen, som indeholder centrale 
elementer vedrørende sansesvækkelse, som stort set alle studiets deltagere deler. Nogle ældre menne-
sker er filmet tæt på, andre i silhuet. Nogle er i nærbillede, andre er anonyme, og vi har valgt at supplere 
disse personers silhuet med billeder fra deres omgivelser. Der er eksperimenteret med lys, billedets og 
lydens skarphed og uskarphed med det formål at understrege de mange uklarheder og erfaringsmæs-
sige usikkerheder (her i en bred forståelse af dette begreb), som sansesvækkede mennesker lever med. 

Alle deltagere har givet deres samtykke, og efterfølgende har filmen været vist hos de informanter, der 
træder tydeligst frem. Denne metode, hvor vi rejser tilbage og viser filmen, før den gøres helt færdig, 
er en form, som Ida Wentzel Winther har praktiseret i alle sine film. Deltagerne får her mulighed for 
at se, kommentere og evt. ændre kompositionen. Denne proces lader os desuden tage de involverede 
menneskers kommentarer med retur, så de kan inddrages i det videre analysearbejde (Winther 2013, 
2014, 2016).

PRÆSENTATION AF PROJEKTETS DELTAGERE
16 kvinder og fem mænd, i alt 21 personer i alderen 74 til 98 år, udgør deltagerne i dette projekt. De 
lever alle med en svækkelse af syns- og/eller høresans, der er opstået i løbet af livet og kraftigt forværret 
i deres alderdom. Otte deltagere bor på plejehjem, og 13 bor i egen bolig, heraf en med sin familie. To 
af de deltagende mænd er gift, de øvrige deltagere er ikke. 13 har høretab, seks synstab, to har begge 
dele. I materialet indgår desuden samtaler med og observationer af personer i deltagernes nære om- 
givelser samt interview med to audiologopæder.

De ældre sansesvækkede mennesker er fundet med hjælp fra sundhedsprofessionelle og ved at gøre 
brug af forfatternes egne netværk og forbindelser. De kommer fra en bred vifte af socioøkonomiske og 
-kulturelle vilkår, idet høre- og synssvækkelse rammer alle grupper og samfundslag (modsat en række 
andre sygdomme som fx diabetes og KOL, der afspejler ulighed i sundhed). Hertil er prioriteret, at del-
tagerne kommer fra forskellige dele af Danmark. Hovedparten er fra Hovedstadsområdet pga. prak-
tiske forhold, der knytter sig til udførelsen af feltarbejdet. De bor omkring København, på Vestegnen, 
Amager og Frederiksberg såvel som i selve byen. En deltager og dennes familie bor i en større by på 
Nordsjælland, og en anden på Vestsjælland. I Vestjylland bor en enkelt deltager, og i Midtjylland har vi 
besøgt tre deltagere samt en ekspert på høreapparatsområdet. 

Alle deltagere har givet skriftlig informeret samtykke til anvendelse af materialet i formidling af resul-
tater fra projektet.

SENIOR, ÆLDRE, GAMMEL
I rapporten anvendes gennemgående termerne gamle mennesker eller ældre. Vores sprogbrug baserer sig 
på, at alle deltagerne i undersøgelsen er trådt ind i den livsfase, der kulturelt og historisk er defineret 
som alderdom (se fx Kirk 1995; Blaakilde & Swane 1998). Dette er ikke nødvendigvis foreneligt med 
alle deltagernes beskrivelser af sig selv i en tid, hvor ordene senior, seniorliv og aldring er kommet ind i 
hverdagssproget. Kulturelt og samfundsmæssigt er der nemlig i de senere årtier opstået en tendens 
til at ”aflyse” alderdommen (Kühlmann & Kirk 2012). Fra WHO og EU er begreber som sund, aktiv og 
vellykket aldring vandret ind i såvel sprog som politik og praksis på det såkaldte ældreområde (Lassen 
2014a). Bestræbelserne går bl.a. ud på at mindske den samfundsøkonomiske belastning i kølvandet 
på den demografiske udvikling, hvor vi lever længere – men også med flere sygdomme. Her er inaktivitet 
og stillesiddende adfærd blevet fyord, og rehabilitering og service med vægt på (genop)træning og udvikling 
har erstattet dele af det felt, der før var domineret af pleje og omsorg i sprog, politik og praksis.

Når vi fastholder at bruge begreberne gamle mennesker, ældre og alderdom, skyldes det bl.a., at vi ind-
skriver os i en kulturvidenskabelig og kritisk aldringsforskning (fx van Dyk 2014; Twigg & Martin 2015), 
hvor der opponeres imod strømninger, som fokuserer blindt (apropos) på idealer om aktiv, sund og 
vellykket aldring (Lassen 2014b, 2015). Denne forskning udfordrer tendensen til, at ældre mennesker 
først og fremmest betragtes som ressourcer for arbejds- og civilsamfund, og at vi devalueres, når vi ikke 
længere deltager i produktion af formel og definerbar værdi. Den inkluderer også en kritik af fordomme 
og normer, som i aldringsvidenskaben kaldes alderisme (Bytheway 1997),6 og som beskriver diskrimina-
tion, der alene baserer sig på alder og på de samfundsskabte billeder og normer, hvor alderdommen 
stereotypt beskrives som forfald (Swane 1996; Blaakilde 1999).

AFRUNDING
Rapporten beskriver altså hverdagslivet i alderdommen med sansesvækkelse, tab, besværligheder og 
indskrænkede muligheder. Den viser samtidig de deltagende gamle menneskers håndtering af de udfor-
dringer, de lever med, deres agens om man vil, og deres nuancerede og stærke refleksioner, intentioner 
og liv som gamle. Hermed skulle rapporten gerne bidrage til et nuanceret billede af alderdommen, hvor 
sygdom og svækkelse, pauser og aktivitet, ofte på nedsat blus og mere usynlig for omgivelserne, er 
væsentlige aspekter af livet.

Før vi tager hul på de analytiske kapitler, som udgør resten af rapporten, gives en smagsprøve på, 
hvordan sanserne er den kropslige og erkendelsesmæssige adgang til verden, og hvordan svækkelse af 
syn og hørelse forandrer verden, som den kendes.

6 En oversættelse af det engelske ord ageism (Butler 1969).
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ANTROPOETISKE SPOR

Hun hører ikke meget, men hun 
hører fortiden og minderne
det som siges bedst og på bedste måde 
fortvivlelsen og forhåbningen, længslen 
gennem støjen i ørerne, henover støjen i ørerne 
på samme tid høresvækket og stærkt tilstedeværende 
svækket og stærk 
i sit tilstedevær

det er ikke det samme
at være sammen med andre længere
der er langt til folk
der er 
opstået en stor distance som ikke kan måles
der er
uendelig uendeligt langt ind til ham
sådan føles det   fælt   
forvirrende   forsmående   forstyrrende   forrående   fortabende   fortabt

at være tabt
ikke bag en vogn, som de siger
men bag sine sansers virksomhed
det syn som ikke vil
det lys som ikke vil   finde vej   ses
at se      ^      ikke at se

foruden
fulde
fem

når det bliver for meget, tager jeg min cykel
siger han
cykler i vinden, på bakkerne, på steder, hvor jeg bare er mig selv
så kan jeg klare det lidt igen
siger han
ikke at kunne høre, at svare ’hvabehar’ igen og igen og igen   og   igen
at stå der alene imellem mennesker jeg kender så godt
at stå urørlig
urørligt
alene7

7 Termen antropoesi er hentet hos antropolog Adrie Kusserow, der anvender poetiske tilgange til  
 formidling af etnografiske erkendelser (fx Kusserow 2017).
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KAPITEL 3

Om sansetabets begyndelse

I dette og følgende kapitler formidles analyser af studiets empiriske fund og erkendelser. Strukturen 
i kapitlerne er, at nogle afsnit handler om mere generelle temaer, der vedrører sansesvækkelsen 
uanset dennes karakter af hhv. syns- eller høretab, evt. en kombination af begge. Andre afsnit er mere 
situationsbestemte og drejer sig om fx anvendelse af teknologiske hjælpemidler, der følger med bestemte 
former for sansesvækkelse, og de sociale forhold der knytter sig til situationer i familie- eller plejehjemsliv. 
Nogle analyser har karakter af caselignende beskrivelser med udgangspunkt i erfaringer fra deltagernes 
hverdagsliv. Kapitlerne byder således på både generelle og udvalgte problematikker, som erfares og 
håndteres af de studerede gamle mennesker, der lever med sansevækkelse.

I løbet af projektet er det blevet tydeligt, hvordan det sociale liv lider skade, når hørelsen og synet, som vi 
almindeligvis anvender til kommunikation og i sociale sammenhænge, svækkes. Sameksistens er afhængig af 
menneskers tilgængelighed og adgang8 til hinanden. Oplevelsen af fællesskab, det ”at skabe noget sammen”, 
kan forstås som en praksis, der er bundet op på evnen til at kunne dele en oplevelse og at kunne give udtryk 
for en sådan oplevelse i sprog eller anden kommunikation.9 Derfor medfører svækkelse af de sanser, vi 
kommunikerer ved hjælp af, primært syn og hørelse, en mærkbar og tydelig svækkelse af det sociale liv. 
Sansesvækkelsen medfører et mangesidigt tab for den enkelte, og dertil rammer funktionsnedsættelsen 
langt bredere, da nærtstående andre – familiemedlemmer, venner, bekendte osv. – også påvirkes af 
svækkelsen på meget konkrete måder. Studiet viser hertil, hvordan forholdene til de sundhedsfaglige 
personer, der arbejder med og omkring de gamle – social- og sundhedshjælpere og -assistenter, ergo- og 
fysioterapeuter m.fl. – ligeledes påvirkes.

HURTIGERE REAKTION PÅ NEDSAT SYN END NEDSAT HØRELSE
I dette kapitel belyses, hvordan sansesvækkelsen begyndte at vise sig hos studiets deltagere. Ofte er der 
gået lang tid fra de første små tegn på syns- eller høresvækkelse, til funktionsnedsættelsen blev klarlagt – 
og derpå til handling på de diffuse forandringer i de gamles sansninger af deres omverden. 

Synssvækkelse opdages generelt tidligere, mens konstatering af høresvækkelse er langt langsommere. Audio-
log og seniorkonsulent Erik Brodersen blev i studiets start interviewet, da han er en af landets førende 
eksperter i høreapparater, deres anvendelse, udvikling og historie. Han beskriver opdagelsen af høre- 
svækkelse som en ofte årelang proces, der involverer erkendelse af en skrantende hørelse fra såvel de be-
rørte mennesker selv som fra deres omgangskreds og familier. Der er gerne lang vej fra de første mange 
’hvabehar’-ytringer og misforståelser til håndtering af problemet af høreprofessionelle. Dette mønster 
ses ikke ved synssvækkelse, som oftest opdages og håndteres hurtigere. 

Brodersens beskrivelse resonerer i høj grad med undersøgelsens empiri. I det følgende trækkes en række 
eksempler frem med det formål, at de kan bidrage til at skabe indsigt i, hvordan sansesvækkelse hos æl-
dre mennesker fremtræder. Dermed er håbet, at beskrivelserne kan understøtte en hurtigere konstatering 
af både syns- og høresvækkelse – og den professionelle hjælp til at håndtere forandringerne i hverdagen. 

8 Begrebet tilgængelighed dækker her det, som på engelsk kaldes access, altså det forhold, at vi  
 som mennesker har en eller anden form for adgang til hinandens erfaringsverdner.
9 Sproghistorisk er ordet kommunikation afledt af det latinske communicationem, der betyder  
 ”at gøre fælles” eller ”at dele”. Se fx Online Etymology Dictionary.

DET SNIGENDE SANSETAB
Vi indleder deltagernes egne fortællinger om sansetabets start med eksempler på opdagelse af syns- og 
høresvækkelse efter et årelangt snigende funktionstab. I det følgende fortæller Holger på 82 år, som 
bor i eget hus, om den lange proces, som ledte frem til den egentlige opdagelse af hans høresvækkelses 
omfang.

Ida: Kan du huske, hvornår det startede? 
Holger: Nej, det kom jo så gradvist, så, øh, det lægger man jo ikke rigtig mærke til. Men jeg gik jo ikke 
til hørelæge eller noget, før jeg var pensioneret, altså sidst i 1990’erne må det jo have været. Jeg kan 
huske, at der var  en hørelæge, efter at have målt, hvor ringe jeg hørte, undrede [han] sig næsten over, 
at jeg havde klaret at være lærer så længe, som jeg gjorde, altså til jeg blev 60.

Som Holger siger, så lagde han ikke rigtig mærke til, at hans hørelse forringedes. Svækkelsen foregik 
ganske langsomt over en lang årrække, hvor han formåede at klare sig igennem et arbejdsliv som lærer. 

Selv om synstab generelt opdages og fører til indkredsning af mulige hjælpemidler langt tidligere i forlø-
bet, end det gælder hørenedsættelse, fortæller Hannah på 83 år, hvordan hun end ikke overvejede mu-
ligheden af, at hun så dårligt i den periode, der ledte frem til, at hendes synstab blev konstateret. 

Hannah: Altså, øøhhh… først så begriber man det slet ikke. Hvorfor man ikke kan se, at der står en 
blomst? Og man ser efter, hvor den blomst er henne. ”Jeg har da købt en blomst i går, ik’?” Og så plud-
selig får man øje på det, og så tænker man, ”hvorfor har jeg ikke set det før?” Altså, jeg var personligt… 
den første, øhh, opfattelse… det var, at jeg var blevet dement… at jeg ikke kunne finde de strømper, jeg 
gerne ville have på… eller om den bluse var strøget, eller om den ikke var strøget. Ganske simple, prak-
tiske hverdagsting – det blev pludselig… anderledes. Så skulle man ta’ den der bluse  ik’?... “Er den nu 
strøget, eller er den ikke strøget?“ og så vænnede jeg mig til… at gå forbi en eller anden og sige, “jamen, 
sig mig, sidder det rigtigt, er det i orden?“
Jon: Tøjet?
Hannah: Ja.
Jon: Ja. Fordi du ikke selv kunne se det?
Hannah: Ja, eller når man ikke selv rigtig kan bedømme det. Altså, øh, man vænner sig også til det. 
Jeg gør det ikke så meget mere nu. Men i begyndelsen var det svært… men man skal ikke opgive og sige, 
”det kan jeg ikke mere” og ”det’ forbi!”… og alt det der…

Hos Hannah var den tiltagende svækkelse knyttet til oplevelsen af, at små rutiner i hverdagen begyndte at  
skride. Hun fortæller fx, at fysiske ting i større grad blev væk for hende. Tvivlen begyndte at finde ind 
i Hannahs tilværelse, en lille tvivl, der i mere praktisk henseende knyttede sig til alle de blomster, be-
klædningsgenstande og andet, der i stadig større grad begyndte at gemme sig. Men erfaringerne handler 
samtidig også om større tvivlsspørgsmål og usikkerheder; som når hun begyndte at overveje, om hun 
skulle være begyndt at lide af demens. Hannah fik svært ved at vurdere handlinger i hverdagen, som hun 
tidligere ikke havde problemer med. Verden begyndte på flere måder at forrykke sig, og hun forklarer i 
uddraget dette med, at de mange velkendte bestanddele, som findes i hverdagen, i tiltagende grad frem-
træder ”anderledes”.10 Der opstod en fremmedhed, som hun ikke var i stand til at identificere årsagen 
til, men som hun spekulerede på. Hun fortæller desuden, hvordan hun i større grad end tidligere inddrog 
hjælp hos sine omgivelser.

10 Sådanne forskydninger i hverdagen sker netop også ved begyndende demens (Swane 1996).
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Uddragene indeholder erfaringer med, at den opståede svækkelse ankommer gradvist og næsten umær-
keligt i de gamle deltageres liv. Denne erfaring findes på tværs af materialet, hvor langt de fleste deltagere 
opdagede de sansemæssige skred og problemer et stykke tid efter, at de må være sat ind. For mange er 
det derfor svært at beskrive begyndelsen på deres sansesvækkelse af den simple grund, at de i svækkelsens 
første tid ikke var opmærksom på at koble de små forandringer i hverdagen til netop syns- eller høretab.

En forklaring herpå kan være, at vi generelt ikke er opmærksomme på at identificere syns- og høresvæk-
kelse, da vi ikke kender tegnene på disse svækkelser, som de optræder i hverdagslivet. Som uddraget med 
Hannah peger på, kan andre forklaringsmodeller og sygdomsbilleder kulturelt ligge lige for, fx risikoen 
for demens og andre lidelser, der optræder hyppigst i den sene alderdom. Vi accepterer måske i højere 
grad nedsat hørelse og syn, når vi – og vore nærmeste – ældes, da disse svækkelser er ”naturliggjort” som 
en del af forfaldstænkningen knyttet til alderdom og fremskreden alder, som næste afsnit omhandler. 

NATURLIGGØRELSE AF SANSETAB I ALDERDOMMEN
I den danske tv-serie Matador (1978-1982) optræder karakteren fru Fernando Møhge, der lider af høre- 
tab, og som igennem serien portrætteres sammen med sin høretragt – som seriens andre personer ofte 
tvinges til at tale direkte ind i for at gøre sig forståelige i hendes selskab. Indeholdt i fru Møhges karakter 
er en slags accept af, at gamle mennesker ofte ikke kan høre. Svækkelsen, misforståelser og andre pro-
blemer, der opstår i forlængelse af det udtalte kommunikationsproblem (et forhold, der bliver indgående 
beskrevet senere i denne rapport) får en humoristisk behandling i tv-serien, der ikke som sådan har til 
hensigt at udstille den gamle dame, men som bygger på en underliggende sammenkædning af forholdet 
mellem alderdom og høresvækkelse. 

Det er med andre ord ikke bemærkelsesværdigt, når et gammelt menneske ikke kan høre. Problemet er, at 
den ”naturaliserede” kobling mellem sansesvækkelse og alderdom kan bevirke, at vi implicit accepterer 
de problemer, som viser sig hos gamle mennesker. En sådan accept kan forlænge de reaktioner fra såvel 
de berørte mennesker selv som fra deres omgivelser, der vil føre til igangsættelse af passende interven-
tioner og støtte. En bemærkning som ”hun hører ikke så godt længere, men hun er jo også gammel” 
indeholder en manifestation af denne accept. Som rapporten beskriver i de følgende kapitler, er der 
omfattende sociale og eksistentielle dimensioner forbundet med svækkelsen. Disse problemer kan der 
kompenseres for i et vist omfang, men kun hvis syns- eller høresvækkelsen bliver opdaget, og der bliver 
sat ind på passende måde og i forlængelse af, at der opstår multiple sansetab med høj alder.

AFRUNDING
Som familie, venner og fagpersoner kan vi alle blive mere opmærksomme på de små tegn på syns- og høre- 
svækkelse, som er beskrevet af studiets deltagere. Små problemer og besvær med at høre og se, mang-
lende orientering, forvirring og tilbagetrækning kan alt sammen være tegn på begyndende svækkelse af 
syn og hørelse hos gamle mennesker. Det er forhold, vi bør have i baghovedet og reagere på og hjælpe til 
med at intervenere overfor – og tage højde for i en fælles hverdag i privat- og arbejdsliv. 

Hermed vil vi forhåbentlig kunne bidrage til også at imødegå de mange problematiske og socialt iso-
lerende virkninger og konsekvenser af syns- og høretab, som vi skal undersøge nærmere i det følgende.
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KAPITEL 4

Når klarhed, lyd og lys forsvinder

I dette kapitel indkredses, hvad det overordnet betyder at opleve hverdagen med stærkt svækkede sanser. 
Vi dykker ned i, hvad der sker, når klarheden, lyden eller lyset forsvinder delvist eller helt.

Den amerikanske forfatter Rebecca Solnit (2006) diskuterer betydninger knyttet til det engelske ord 
lost.11 Oversat til dansk kan ordet betyde fx tabt, forsvundet, rådvild, vildfaren, bortkommet eller fortabt. Solnit 
sondrer mellem to forskellige betydninger af ordet. At tabe noget, skriver hun, handler om, at det velkendte 
falder bort. Når man er fortabt, drejer det sig derimod om, at det ukendte viser sig og tager over. Taber 
man sine nøgler, er nøglerne borte, imens man stadig er klar over, hvor man befinder sig. Når man er 
fortabt, er man vildfaren, fordi verden er større end den viden, man besidder om den. 

Når vi har med alvorlig svækkelse og tab af sanser at gøre, er denne nuancerede forståelse af tabets 
betydning væsentlig. Når man begynder at miste sin høre- eller synssans, falder noget velkendt og 
grundlæggende bort, nemlig evnen til at percipere, dvs. sanse, mærke, fornemme og være i dialog med 
verden gennem de afgørende ”kanaler”, som de fleste er udstyret med fra fødslen, og som vi udvikler 
og lærer verden at kende med livet igennem. Feltarbejdet har vist, hvordan dette tab af sansekapacitet 
direkte er relateret til erfaringen med at være fortabt: en oplevelse af, at verden gradvist trækker sig på 
afstand, forsvinder, antager nye, ukendte og usikre former og derfor i stigende grad føles fremmed.12 

ÆNDRING AF OMFELTET
Hannah, hvis uopdagede synstab blev tematiseret i forrige kapitel, beskriver konsekvensen af sin svækkelse 
som en radikal ændring af det, hun kalder ”omfeltet”. Hun forklarer, at man, når synssvækkelsen sætter 
ind, kan føle, at man ”er mere i sin egen kreds”. Hannah er født og opvokset i Tyskland, men har levet 
sit voksne liv i København. Begrebet omfeltet er formentlig lånt fra det tyske umfeld, der i sin psykologiske 
og sociologiske betydning betegner de omgivelser, vi lever og fungerer i. Omfeltet kan i denne kontekst 
oversættes til hele den sfære af såkaldte ydre påvirkninger, vi bevæger os i – de mennesker, fænomener 
og elementer, som findes overalt omkring og imellem os. Omfeltet betegner alt det, der fornemmes og 
føles i den umiddelbare nærhed, og som findes i form af sansestimuli, sansninger og atmosfærer. Denne 
beskrivelse og de niveauer, som omfeltbegrebet umiddelbart bærer med sig, vækker genklang i studiets 
materiale, da der hos alle de deltagende gamle mennesker er oplevelser af, at sansesvækkelsen leder dem 
ind i en mere tilbagetrukket og afsondret til(stede)værelse, hvor de, som Hannah så præcist formulerer 
det, er “mere i deres egen kreds“. Svækkede sanser har afgørende konsekvenser for de gamles væren-i-verden  
(fx Merleau-Ponty 2012), for de måder, de eksisterer og fungerer på.

En af de andre stærkt synssvækkede personer, som har deltaget i studiet, er 88-årige Otto. I et interview 
med ham på plejehjemmet taler vi om hans syn.

Jon: Jeg ved ikke, om – det er jo svært at beskrive – men du kan se en lille smule eller hvordan? Eller 
kan du slet ingenting se?
Otto: Jeg kan se en lille smule.
Jon: Okay (høj biptone i baggrunden)... og hvordan er det, hvis du skal forklare det? Altså sådan, 
hvordan ser du mig? Er det omrids fx, eller hvordan? (Høj biptone i baggrunden).
Otto: Jeg kan slet ikke se dig…

11 ”Lost really has two disparate meanings. Losing things is about the familiar falling away, 
 getting lost is about the unfamiliar appearing” (Solnit 2006, s. 22).
12 Det er altså mere end et sprogligt spil, når vi i en engelsk artikel skriver, at ”the loss of senses is 
 a loss of sense” (Rasmussen & Winther, under publicering).

Jon: Nej, okay… (Høj biptone i baggrunden, der fortsætter, og fortsat snakken) men jeg tænker, du ser 
vel lys og skygge, går jeg ud fra, eller hvordan er det?
Otto: (Biptone i baggrunden) Det er det, jeg benytter mig af…

Hvis vi igen trækker på Hannahs begreb omfeltet, som beskriver fænomenet indefra, ses her, hvordan Ottos 
omfelt er stærkt begrænset. Han ser kun lys og skygge, og som han i en anden sammenhæng forklarer, 
åbner han kun sjældent øjnene, da de diffuse visuelle indtryk generer ham og gør ham både forvirret og 
træt. Konsekvensen er, at Otto lever med, at han skærmer sig fra de begrænsede synsoplevelser, han er 
i stand til at have, da de ikke giver ham noget brugbart, men forstyrrer og udmatter den gamle mand.

Samme type begrænsning beskriver de høresvækkede ældre i studiet. Den følgende beskrivelse er lavet på 
baggrund af deltagelse i et ugentligt besøg på et dagcenter sammen med den høresvækkede Dagmar på 
95 år, der bor alene i eget hus.

En lille time efter afgangen fra Dagmars bolig sidder vi ved et bord i pleje- og dagcentrets spisesal sammen 
med en gruppe mennesker, som Dagmar har kendt igennem en årrække. Som hun fortæller kort inden, da 
vi går gennem centrets gange, starter gruppen onsdagen med at mødes ved det samme bord, hvor de har 
faste pladser. De får kaffe og brød. Som besøgende feltarbejder får jeg tildelt en plads for enden af bordet 
ved siden af Dagmar. Herfra oplever jeg, hvordan gruppen hurtigt er optaget i livlige samtaler. Det bliver 
samtidig tydeligt, hvordan en betragtelig del af kommunikationen slår fejl. Spørgsmål farer forbi, forbliver 
ubesvaret hængende i luften, imens store dele af reaktionerne – latteren, svarene og kommentarerne – 
forekommer lettere upassende og skæve. Små misforståelser er en vedvarende del af samtalerne – som en 
slags konstante og små beviser på de hørevanskeligheder, der deles af de gamle mennesker omkring bordet. 
Inger og Kurt taler om en gudstjeneste, der blev afholdt på plejecentret i sidste uge. Dagmar melder sig ind 
i samtalen ved at snakke om sidste års julefest, tydeligvis fordi hun opfatter, at det er denne begivenhed, 
der diskuteres. Der er ingen af de andre, som responderer på hendes bidrag, og det er uklart, om de 
udeblivende responser handler om kommentarens upassende karakter, eller om den opståede korte stilhed 
nærmere er udtryk for den høresvækkelse, som alle ved bordet lever med i forskellig grad.

Dagmars kaffekop vipper på underkoppen, men hun ser ikke ud til at bemærke det. Den gør antræk til at 
vælte ved vibrationerne i bordet. Porcelæn der klirrer. Koppen bliver nærmest en billedlig manifestation af 
den ubalancerede og skrøbelige kommunikation, der kendetegner situationen. Dagmar tager koppen op for 
at nippe til kaffen, hvorefter hun sætter den tilbage – stadig vippende på underkoppen. ”Der er så meget 
larm inde i mit hoved,” siger hun og vender sig imod mig. Hendes høreapparater hyler, højlydt. ”Det er en 
dejlig ost, denne her,” fortsætter hun kort efter. En bemærkning, der synes at afvæbne den frustrerede tone 
i hendes forrige udbrud. Og som tydeliggør, hvordan kvinden er vant til at leve med denne støj i sit hoved.

Beskrivelsen peger på, hvordan de gamle mennesker i plejecentrets spisesal opholder sig i fysisk nærhed 
af hinanden, men trods denne tæthed og et for de flestes vedkommende årelangt bekendtskab, oplever 
store udfordringer i den samtale, de udveksler på kryds og tværs hen over bordet. Det er tydeligt, at den 
lille gruppe sætter stor pris på hinandens selskab, og de ser alle frem til de ugentlige møder i dagcentret. 
Men det er bemærkelsesværdigt, hvordan store dele af deres kommunikation fejler.

Ved igen at trække på omfeltbegrebet bliver det tydeligt, hvordan de sansesvækkede gamle menneskers 
omfelt ikke bare består i det, som kan kaldes det fjerne nære, som ikke kan høres; altså hvordan det 
ikke bare er samtalen ved nabobordet eller medarbejderens fælles beskeder om dagens aktiviteter, som 
siges ud i lokalet. Det er ikke alene fornemmelsen for noget mere ”afsidesliggende” eller ”perifert”, der 
påvirkes og er utilgængeligt. Det omfelt, som her er yderst begrænset pga. Dagmars og de andre gamle 
menneskers høresvækkelse, er i lige så høj grad det nærmeste nære. Den verden af mennesker, snak og 
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lydstimuli, som findes umiddelbart på den anden side af de aldrende øregange og høreapparaterne, hvis 
fornemmeste formål er at bringe lydbølger ind, hvor de kan erfares, bearbejdes, oversættes og sendes 
videre. Det, som er svækket, er adgangen til alt det, der foregår umiddelbart på den anden side af de 
gamle menneskers hud; lige uden for det, vi populært forstår som kroppens afgrænsning.

SELVOPFATTELSEN PÅVIRKES
Anlægger vi et socialpsykologisk13 eller interaktionistisk14 perspektiv, bliver det tydeligt, hvordan personligheden 
påvirkes direkte af sansesvækkelsens konsekvenser. Ved bordet i dagcentrets opholdsstue sidder en lille 
flok gamle mennesker, der sætter stor pris på hinanden, men som er stærkt udfordret i helt almindelig 
samtale. De bliver ved med at forsøge, men må erfare, hvordan store dele af kommunikationen slår 
fejl. Den amerikanske mikrosociolog Erving Goffman (fx 1969) beskriver, hvordan vi er i et formbart og 
foranderligt forhold til os selv og den omgivende verden, da vores handlinger og måder at agere på hele tiden 
tilpasses forskellige situationer. Tages denne teori bogstaveligt, betyder det, at vi aktivt bruger andre 
mennesker, fællesskaber, verbal og non-verbal kommunikation som materiale til at forstå vores egen 
position i verden. Det, der ved spisebordet i dagcentret kan fremtræde som mindre misforståelser, er 
altså også erfaringer, disse gamle mennesker bruger til at spejle sig i og til at forstå sig selv igennem. 

Ifølge Goffman er den sociale situation udgangspunktet for menneskers selvopfattelse. Interaktioner 
former de måder, vi fremtræder og deltager på. Dette kan udtrykkes mere direkte ved at sige, at vi med 
stor sandsynlighed vil forlade en fejlslagen social situation med en følelse af vores eget nederlag. Med dette 
teoretiske perspektiv gøres det tydeligt, at det ikke bare er konkrete betydninger, som er til forhandling 
ved bordet i opholdsstuen, imens kaffen drikkes, og ostemadderne spises. De gamle menneskers 
selvopfattelse, deres oplevelse af personlig integritet og social identitet, er afhængig af vellykkede 
interaktioner. Når man må opgive at komme igennem med en bemærkning, fremsætte et argument, en 
holdning, eller ikke formår at respondere passende på et spørgsmål, kan det altså have følgevirkninger 
for den enkeltes oplevelse af sig selv. Gentages oplevelsen tilmed i flere sammenhænge med forskellige 
mennesker, kan det have store konsekvenser for den sansesvækkede gamles selvopfattelse. Fejlslagne 
samtaler, eller mange oplevede besværligheder med at gøre sig forståelig, og at forstå andre, bidrager 
til den ovenfor beskrevne fortabthed – oplevelsen af at stå alene, at være uden evne til at indgå på 
passende måder. Her tydeliggøres det, hvordan de sansesvækkede gamle menneskers omfelt er svækket, 
og hvordan denne svækkelse udgør en social og eksistentiel trussel.

Efter formiddagens forskellige aktiviteter – træning, et historisk foredrag, sang – mødes gruppen 
til middagsmad. Igen er taleaktiviteten ved bordet stor. De gamle deler oplevelser fra formiddagen, 
og igen er det fremtrædende, hvordan der tales meget, men høres meget lidt. Spørgsmål som ”kan 
du høre noget?” og ”kan du høre, hvad jeg siger?” flyder kontinuerligt hen over bordet, og igen viser 
udeblivende, skæve eller ikkematchende svar, at store dele af den intenderede kommunikation farer 
uden om de mennesker, den er tiltænkt. Til trods for de åbenlyse vanskeligheder bliver gruppen ved 
med at gøre forsøgene på at komme igennem til hinanden. De er tålmodige og accepterende. 
Sommetider lykkes bestræbelserne, men når de ikke gør, sprogliggøres frustrationen også. ”Det er 
deprimerende, når man er koblet af,” siger en af kvinderne i studiet. ”Når man ikke længere kan vide, 
om der tales om politik i et selskab, eller hvad der snakkes om… De tror jo, at man er helt tosset, når 
man bare sidder der og smiler!”15

13 Fx George Herbert Mead (2005).
14 Fx Erving Goffman (1969).
15 For mere om dette forhold, se kapitel 7, s. 44.

DELTE ERFARINGER BEFORDRER KOMMUNIKATION
Ved bordet i spisesalen deler daggæsterne erfaringerne med svækket hørelse. Det fornemmes, at det 
fælles vilkår gør det nemmere for dem at kaste sig ud i samtaler med hinanden. Her er det ikke så følsomt 
at være ærlig. Her er mindre behov for at lade, som om de hører alt, hvad der siges. De kan være ærlige 
om misforståelserne og de andre forhold og problemer, fordi de hører dårligt. Gruppen er styrket af 
mangeårige bekendtskaber. Der tales om steder og tilbud, om fælles oplevelser for år tilbage. Helt ned i 
detaljen udviser de gamle mennesker forståelse for hinanden; for præferencer, interesser, emner de ynder 
at tale om, den måde de vægter ordene på, mimik og gestik, deres udtale mv. udgør basis for samtalen. 
Det fornemmes tydeligt, hvordan de fælles historier og erfaringer leverer en sikkerhed og skaber en fælles 
forståelseshorisont, som præger den sociale situation.16 

Bekendtskab over tid bidrager til en nemmere kommunikation. Gennem de lange forhold er der etableret 
en ramme for gensidig forståelse, som understøtter høresansen eller måske nærmere kompenserer for de 
”huller” i kommunikationen, som opstår med høretabet. 

Med et sociologisk begreb kan det siges, at de ældres ugentlige møder udgør en slags social institution 
(Berger & Luckmann 1966), altså en praksis og et fællesskab, som udvikles og opretholdes gennem 
mangeårige møder, handlinger, fælles oplevelser. En sådan social institution tager form over tid og består 
i et fælles frembragt ”produkt”; en slags metaforisk reservoir, hvor fælles opnåede indsigter akkumuleres 
som individuelle og sammenviklede livshistorier. Herved ses også, hvordan en sådan institution, et 
fællesskab, fungerer understøttende for samværet, da deltagernes viden om hinanden indeholder spor, 
indsigt og langsomt opstået bekendtskab, alt sammen små elementer der understøtter deres samtale og 
øvrige interaktion. Gruppens personer har for år tilbage været på besøg i hinandens hjem, og de har haft 
deres gang i de samme motions- og aktivitetstilbud. De har kendt hinanden i en tid, hvor samtalerne 
forløb lettere. Den tætte relation indeholder dette element af fortættet forståelse for den anden, som vi 
kender det i samværet med de mennesker, vi holder af; når vi på forhånd ved, hvordan en god ven vil 
reagere på en nyhed, eller når vi næsten kan forudsige, hvad et menneske tænker eller vil sige, inden et 
ord endnu er sagt. 

Inden for denne etablerede sociale institution – høreapparater og stor lytteopmærksomhed til trods – er 
der store problemer med at kommunikere ved bordet i spisesalen. Da middagsmaden bliver serveret, 
diskuterer de gamle indholdet på tallerkenerne. De taler om, hvad der er pynt på anretningerne, og 
hvad der kan spises? De diskuterer, hvorvidt maden ser appetitlig ud, om det smager godt, og hvad den 
i det hele taget er lavet af. Forretten er en tunmousse. “Sun-mousse, det lyder spændende,“ udbryder 
Dagmar, da kvinden ved siden af hende forklarer indholdet af den lille skål med dild og en skive citron 
på toppen, “det må jeg have skrevet ned!“

PRAKTISK SANS FORDRER FAKTISKE SANSER
Tabet af syns- eller høresans er også lig med gradvist at miste sin sans for verden. Den franske sociolog og 
filosof Pierre Bourdieu opererer med begrebet den praktiske sans (Bourdieu 2007). Ifølge Bourdieu formes 
mennesker gennem tilværelsens erfaringer, hvoraf nogle langsomt og umærkeligt nedfældes som personlige 
dispositioner. Det er ved hjælp af disse dispositioner, at vi agerer, sorterer, forstår og bearbejder verden. Vi 
lærer med kropsintellektet,17 og den kropslige og kognitive erfaring bliver del af vores orienteringsapparat, 
vores habitus.18 

 

16 Det samme ses for gruppen af foreningsmedlemmer, der har holdt regelmæssige møder og rejst
 sammen gennem årtier, s. 53.
17 Her henviser Bourdieu direkte til Merleau-Ponty, der arbejdede på at opløse det skel mellem  
 krop og sind, som siden tænkeren René Descartes (1596-1650) har defineret flere hundrede 
 års vestlig tænkning.
18 Bemærk her forbindelsen til det engelske ord habit: vane.
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Med Bourdieu bliver det klart, at den praktiske sans bygger på anvendelsen af det, vi kan kalde faktiske 
sanser. Når vi handler ud fra det, vi ofte forstår som intuition, bygger det på en umiddelbar sansning af 
verden; de impulser og stimuli, som findes omkring os, og som vi perciperer gennem, nemlig de faktiske 
sanser som syn, hørelse, følelse, lugt osv. Ifølge Bourdieu eksisterer den verden, vi erfarer gennem vores 
sansemæssige tilegnelse, i forbindelse med vores praktiske sans. Dette kalder han med en sportsmetafor 
vores ”sans for spillet” (ibid., s. 110). Enhver handling og reaktion er herved konsekvens af sansninger, 
der bearbejdes af vores indlejrede dispositioner. Sansen for spillet – for den sociale situation, normer, 
regler og handlinger, som knytter sig til samvær med andre mennesker i bred forstand – fordrer derfor 
funktionelle fysiologiske sanser. Vi er nødt til at kunne percipere verden for at kunne agere passende på 
dens fordringer og krav. Opretholdelsen af den praktiske sans fordrer faktiske, fysiologiske sanser. 

De gamle mennesker i dette studie beskriver alle, hvordan de mister fornemmelsen for samfundet og for 
de dimensioner af verden, de gennem deres liv har sat pris på. Men de beskriver også, hvordan de nære 
ting i stigende grad er svære at holde trit med, hvordan forhold til de nærmeste gradvist bliver krævende 
at opretholde, og hvordan sociale hverdagssituationer bliver tiltagende anstrengende. Som ovenstående 
afsnit tegner konturerne af, gennemlever de alle en tilværelse, der i omfattende grad er præget af følelser 
som afhægtethed, indelukkethed, frustration ved socialt samvær og isolation, alt sammen på meget 
konkrete måder, der relaterer direkte til deres sansesvækkelse.

Vender vi tilbage til Hannah, beskriver hun denne form for verdenstab. Hun forklarer, hvordan hun gennem 
sit liv har tilegnet sig små såvel som store begivenheder ved hjælp af synet; gennem læsning af aviser og 
magasiner samt viften af de andre visuelle erfaringer, hun har været i stand til at gøre sig. Hun har 
arbejdet som redaktør på en stor avis og har haft meget af sin verdensforståelse og tilgang forankret i det 
visuelle domæne. Hannahs verdenstilegnelse og måde at være i verden på har været centreret om synet, 
indtil hun mistede dette syn. Nu hvor hun ikke længere kan læse, har hun mistet det bredere perspektiv 
på verden gennem nyhedsformidling, hun mister verden, som hun kender den, fordi hun ikke længere kan 
søge forskellige aviser og journalisters udlægninger. I stedet må hun finde sig i radioens mere ensidige 
analyser og i anden nyhedsformidling, som hun kan følge med et reduceret synsfelt. Det er et tema, som 
optager hende meget, og som det vises i det følgende, er det udtryk for langt mere end konkrete tab af 
nuancer i afgrænset forstand – det handler om, at verden er blevet fattigere for hende at være i. Hannah har 
tabt sit adgangspas til de oplevelser, som gennem et langt liv har givet hende glæde. Da vi i et interview 
udforsker hendes oplevelse af livet med synssvækkelse og de ting, hun ikke længere kan, tematiserer hun 
det på følgende måde.

Hannah: Det er selvfølgelig først og fremmest de praktiske ting. Men dem kan man betale sig fra! 
Altså, det, det savner jeg ikke, jeg har aldrig været en rigtig husmor… så det gør ikke noget. Men jeg 
kunne forestille mig, at kvinder… der har bagt… julekager og sådan noget. Det kan man jo ikke mere… 
men det har jeg aldrig gjort… så det kan være lige meget.
Jon: Ja… for dig er det mere sådan… avisen har været din intellektuelle… [der refereres her tilbage i 
samtalen]?
Hannah: Ja, dét har selvfølgelig været… altså, nu er det dumt at sige, livsindhold – nej, det er det ikke, 
men en stor del af det… og ethvert menneske har jo nogle ting… der spiller en rolle, ik? Og så skal man 
altså vænne sig til, at… den rolle er der ikke mere… altså, øøhhh… at man går til teaterpremiere… 
altså, det kan man godt… (rømmer sig) og, men det er ikke det samme.

Hannah beskriver sig selv som ”et visuelt menneske”, og som hun tydeligt udtrykker, har synssvækkelsen 
frataget hende en del af livsindholdet. Når Hannah forklarer, at man som synssvækket skal vænne sig 
til fraværet af denne afgørende evne, og giver eksemplet med teaterpremieren, så mærkes det tydeligt i 
interviewsituationen, at noget helt afgørende er tabt for altid. Det mærkes også, at tabet resulterer i 
en fortabthed hos Hannah.19 Efter lydoptageren er slukket, og vi sidder i hendes stue på plejehjemmet,

19 Jf. definitionen af denne fortabthed s. 26. 

vender vi tilbage til eksemplet med teatret – et sted Hannah har nydt at besøge for at lade sig rive med 
af skuespillernes præstationer, af deres mimik og gestik, de store følelsers scene. Som hun forklarer i 
uddraget, ville hun stadig godt kunne gå i teatret; men hun gør det ikke. Noget vitalt og væsentligt er 
taget ud af oplevelsen, som er reduceret til noget mindre værdifuldt. 
I det hele taget bruger Hannah begrebet uerstattelighed i forbindelse med flere af sine sanserelaterede 
erfaringer.20 I rækken af ting, der er blevet fattigere, nævner hun også det at spille violin. Hun har dyrket 
interessen for at udøve musik op i en høj alder, men måtte give op, da hun som følge af synstabet ikke 
længere kunne se og følge noderne.

Hannah: Altså, selvfølgelig kan du da høre en god gengivelse [af et stykke musik] på en 
grammofonplade eller sådan… dét vil jeg da slet ikke bortforklare… men det er jo ikke det samme som 
at gøre det selv…
Jon: Nej… nej, og vejen ind i at spille de flotte ting har været synet, så det er klart, det kan du så ikke 
længere…
Hannah: Det kan man ikke erstatte.

Igen er det tydeligt, hvordan synssvækkelsen berøver den gamle kvinde en skattet aktivitet. Det er ikke 
kroppens motorik, der er grund til, at Hannah må lægge violinen fra sig – hendes krop bærer stadig 
musikken i sig, hvis man skal udtrykke det en smule poetisk. Tabet består i hendes evne til at læse musikken 
fra nodebladet. Hannahs praktiske sans – i dette tilfælde hendes forhold til musikken, til beherskelsen af 
træinstrumentets fintfølende strenge, til buen – står i et tydeligt forhold til den faktiske sans – synet – som 
hun er afhængig af for at kunne læse de noder, som i musikudøvelsen transponeres til musik.

AFRUNDING
Med kapitlets analyser træder det frem, hvordan fornemmelsen for de umiddelbare omgivelser – de 
gamle menneskers omfelt – svækkes drastisk, når deres sanser forringes. Alvorlig svækkelse og tab af en 
eller flere sanser leder i retning af en fortabthed.

Det er vist, at det i detaljen ikke er de samme problematikker, der knytter sig til livet med hhv. syns- og 
høresvækkelse. Men i overordnet forstand erfares der ved begge typer af tab en udtalt begrænsning af 
det sansemæssige virkefelt. Denne begrænsning har negative implikationer for de gamle menneskers 
perception af deres både nære og mere fjerntliggende omgivelser, for deres forhold til andre, og dermed 
for deres eksistentielle og praktiske forankring i verden. 

Sansesvækkelsen medfører også, at de berørte gamle menneskers selvfølelse svækkes. Der er 
inddraget et interaktionistisk perspektiv i analysen (Goffman 1969), som giver mulighed for at forstå, 
hvorledes indre og ydre verdner er uløseligt forbundet. Kommunikation og samhandlinger med andre 
mennesker i hverdagen er det sociale rum, hvori vores oplevelse af eget værd og placering i verden 
skabes og genskabes. Derfor udgør sansesvækkelsen en reel fare for det enkelte menneskes selvfølelse 
og eksistens. Feltarbejde og analyse viser, hvordan erhvervet høre- og synssvækkelse i alderdommen  
udgør en overhængende trussel for såvel det individuelle som for det sociale hverdagsliv.

20 Se også filosoffen Alphonso Lingis’ beskrivelser af livets uigenkaldelige tab i kapitlet 
 ”Irrevocable Loss” (Lingis 2015).
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KAPITEL 5

Kløften mellem det sansesvækkede menneske 
og verden

Dette kapitel handler om adgang til verden og har fokus på, hvordan mellemmenneskelig kommunikation 
undergår radikale forandringer i takt med, at høre- eller synssans svækkes. Begrebet adgang benyttes til 
at beskrive tilgængeligheden mennesker imellem. Feltarbejde og analyse viser, hvordan dette område 
grundlæggende forandres med gradvist tab af syns- og høresans, der er de sanser, vi primært forbinder 
med deltagelse i omverdenen. 

I forskningssproget bruger vi ofte begrebet interaktioner, altså aktioner eller handlinger, som opstår 
imellem – inter – aktører.21 Samme betydning findes i begrebet dialog, der af og til anvendes synonymt. Dette 
begreb er sat sammen af dia, som oversat fra græsk betyder mellem, og logos, som bærer betydningen ord 
eller tale – altså mellemtale, ord og sætninger vekslet mellem deltagende parter. Ordet samtale tydeliggør 
det samarbejde, som sproglig udveksling baserer sig på, og som belyses i det følgende.

SAMTALENS SVÆRE VILKÅR
Analysen indledes med en empirisk beskrivelse fra feltarbejdet.

Det foregår ofte på samme måde, når jeg kommer for at besøge den 88-årige Egon, der bor på plejehjem i 
et af Københavns brokvarterer: jeg banker på den blå dør til lejligheden for enden af en lang gang, på første 
sal i en nyere murstensbygning… først én salve af tre på hinanden følgende bank, derefter endnu én… ingen 
svarer. Efter den tredje serie kraftige bank på den tykke dør tager jeg forsigtigt i håndtaget og åbner døren 
på klem, så jeg kan kigge ind i lejligheden.

Denne dag finder jeg Egon siddende ved sin computer, optaget af de kortkabaler han bruger flere timer på 
dagligt. Med et højlydt ”goddag, Egon!” forsøger jeg at give mig til kende. Ingen reaktion. Den gamle mand 
flytter rundt på de spillekort, der fremtræder på skærmen; dronninger og syv’ere, han blander bunken med 
et tryk på computerens mus og foretager hurtigt og rutineret sine næste træk uden at vide, hvordan jeg 
iagttager ham fra dørtærsklen. Vi har lavet en aftale om mit besøg tidligere på ugen, men jeg er alligevel 
tilbageholdende med at træde indenfor i boligen uden at være givet en af den slags uformelle og små 
accepter og tegn, vi almindeligvis tildeler hinanden, gennem brug af sprog eller gestik. I erkendelse af, at 
det ikke lader sig gøre at skabe kontakt på afstand, træder jeg ind i rummet og ind i Egons synsfelt. Han 
vender sig, men virker hverken overrasket eller forskrækket, hans øjne afslører hurtigt genkendelse. Vi taler 
sammen. Eller vi forsøger at tale sammen. Vores aftale er, at jeg i dag skal lave et interview med ham, der 
omhandler hans hverdagsliv med stærkt nedsat hørelse. Kommunikationen er langt mere besværet, end jeg 
husker fra vores sidste møde, og jeg spekulerer på, om det kan skyldes, at Egon er træt eller uoplagt. Han 
virker mere diffus og famlende, end sidst vi så hinanden. Jeg spørger, om han er o.k., hvortil han svarer 
ja. Om han er klar til at lave det interview, vi har aftalt, hvortil han nikker og svarer ja. Så vi sætter os til 
rette ved bordet, imens jeg pakker mit udstyr ud: lydoptager, kamera og stativ. Efter en kort gentagelse af 
lydoptagelsens anvendelse i forskningsarbejdet, sættes optageren i gang. ”Så, nu kører den,” siger jeg for at 
gøre opmærksom på, at de sætninger, vi nu udveksler, gemmes i maskinen.

21  Se fx Erving Goffmans bog Interaction Ritual (1967) og Randal Collins værk Interaction Ritual Chains  
 (2004), der begge beskriver, hvordan sociale interaktioner foregår i fastlagte mønstre.
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I beskrivelsen fremtræder et menneske, der er berøvet en vital del af adgangen til den omkringværende 
verden. Trods vilje, fokus og forsøg kan det ikke lykkes Egon at høre, hvad han bliver spurgt om. Han er 
ikke tilgængelig for de spørgsmål og bemærkninger, der er udgangspunktet for dialog. Dette udfoldes 
yderligere i et uddrag af interviewets indledende del.

Jon: Den [lydoptageren] står bare der... så ville jeg høre: kan du beskrive din hørelse for mig?
Egon: Hvad si’r du?
Jon: Kan du beskrive din besværlighed med at høre for mig?
(Der flyttes rundt på nogle ting på bordet eller i stolen)
Egon: Jeg hører... jah.
Jon: Er det det bedste øre, det her? (Der tales ind i det ene øre).
Egon: Nah, det ved jeg ik’ rigtig… 
Jon: Øhm, kan du fortælle mig, hvordan det er ikke at kunne høre?
Egon: Ja, altså, så… jeg, jeg… jeg, jeg, jeg hører dårligt, du! Jeg forstår ikke…
Jon: (Bladrer med noget papir) Nej, øhm... Jeg ville høre, om du kan beskrive, hvordan det er ikke at 
kunne høre, for mig? Om du kan forklare det?
Egon: Mh, nej, altså... [Seks sekunders pause]. Mh, jeg forstår ikke rigtig spørgsmålet?
Jon: Nej... kan du fortælle mig, hvordan det er ikke at kunne høre? (meget højt)
Egon: Jamen… det er lidt… ja… det gør livet lidt besværligt!
Jon: Ja… 
Egon: Men øh… [Seks sekunders pause]. Men jeg ved ikke… om det er noget, der… om der er noget, 
der… øjeblikke, så… så virker det dårligere, end det plejer at gøre… jeg hører i hvert fald meget dårligt, 
hvad du siger.
Jon: Ja... du kan slet ikke høre det?
Egon: Hm?
Jon: Du kan slet ikke høre, hvad jeg siger?
Egon: Nej, det… det går ikke, det er…
Jon: Nej…
Egon: (Griner lidt). [Seks sekunders pause]. Jeg tror simpelthen. Jeg kan slet ikke – det kan være, jeg 
skal prøve at skifte batterier.
Jon: Ja, god idé. (Der rumsteres på bordet).

Som interviewuddraget tydeligt viser, er det en besværlig situation, der opstår i forsøget på at interviewe 
Egon. De første mange minutter af optagelsen er rundet af dette besvær, det tøvende, det afprøvende, 
den mislykkede samtale og kommunikation. Da lydoptagelsen i analysearbejdet afspilles igen, træder 
det frem, hvordan forskeren taler gradvist højere, skruer op, imens Egon omhyggeligt forsøger at høre, 
hvad der bliver sagt til ham. Med baggrund i tidligere møder med Egon, hvor almindelig samtale ikke 
har udgjort et problem, er det også en situation præget af en tydelig undring og tvivl. Det spørgsmål, 
som hænger i den lille lejligheds atmosfære er, hvorfor er det pludselig så svært at tale sammen? Som Egon 
eksplicit udtrykker det i uddraget, så er der noget, der virker ”dårligere, end det plejer at gøre.” Det 
tager flere minutter at finde frem til det, som er grund til den ekstra besværede kommunikation: Egons 
høreapparater skal have skiftet batterier. Da det er gjort, er vores interaktion tilbage, hvor vi kender den: 
Egon i rollen som responderende gammel mand og forskeren som videbegærlig besøgende.

Situationen beskriver, hvordan det bliver problematisk at opretholde adgangen mellem sansesvækkede 
gamle mennesker og den verden, de befinder sig og fungerer i, i takt med at deres sansekapaciteter 
forringes. De mange minutters lydoptagelse af to mennesker, der med ihærdighed, koncentration og 
engagement forsøger at tale sammen, efterlader vidnesbyrd om sansesvækkelsens store betydning for 
det enkelte menneskes sociale muligheder. Situationen skal forstås i forlængelse af de uvirksomme 

høreapparaters indblanding, men peger samtidig på de adgangsproblemer, som opstår i takt med sanse-
svækkelsen, og som vi har mødt i feltarbejdets forskellige kontekster. Beskrivelsen, interviewuddraget og 
den lydoptagelse, de er baseret på, fungerer som en slags prisme, der tydeliggør de problematikker, 
der er del af hverdagen for gamle mennesker med sansesvækkelse – om end i mindre udtalt grad under 
omstændigheder, hvor høreapparater og andre tekniske hjælpemidler virker efter hensigten.22

I PERIFERIEN AF DET MELLEMMENNESKELIGE SAMVÆR
I det følgende beskriver den svagtseende Otto – som blev introduceret i forrige kapitel – oplevelsen af, 
at der ikke længere er adgang til verden på samme måde som før. Interviewerens indledende spørgsmål 
peger på, hvordan synssansen, som indledningsvist nævnt, er indlejret i sproget, der er spækket med 
visuelle ord.

Jon: Hvordan ser din hverdag ud, kan du beskrive det for mig?
Otto: [10 sekunders stilhed] (service og plastikposer skramler i baggrunden). Ja, det… [Fire sekunders  
stilhed] (fodtrin og en stemme, der taler i baggrunden). Det er bare irriterende… ikke at kunne følge  
med.
Jon: Ja, ikke at kunne følge med?
Otto: Ja… (Stemmer i baggrunden).
Jon: Og hvad er det, du mener – ikke at kunne følge med sådan i det, der sker rundt omkring dig? 
Eller hvordan?
Otto: Ja, det kan man godt sige.
Jon: [Fem sekunders stilhed] Sådan når andre folk taler, eller?
Otto: Ja, jeg kan jo godt høre lyde og folk, der bruger sproget og sådan noget... det kan jeg jo godt, så 
det er ikke noget problem.
Jon: Nej... men hvordan er det så, at det er svært at følge med?
Otto: [16 sekunders stilhed]. Ja, det er jo mest med synet… og det kan jeg jo ikke forklare.

Intervieweren spørger her bredt til den gamle mands hverdag, og han svarer ved at beskrive de 
besværligheder, han oplever i relation til at følge med i det, der foregår omkring ham. Hans svar vedrører 
projektets overordnede emne, men det er ligeledes en kommentar til den verden, han aktuelt befinder 
sig i. Otto bor på plejehjem, og interviewet er foretaget i den kombinerede spise- og dagligstue på 
afdelingen. I dette rum bruger han mange af sine daglige timer.23

Uddraget skaber en fornemmelse for, hvordan den gamle mand føler sig placeret i periferien af den sociale 
situation på plejehjemmet. Der sidder andre af afdelingens beboere i rummet, nogle foran fjernsynet, 
andre fordelt ved bordene, men som Otto forklarer, er han ikke i stand til at følge med. Han ser alene 
”lys og skygge”, som han siger, han fornemmer verden gennem slørede og konturagtige sansninger. Som 
tidligere beskrevet har han grundet synssvækkelsens karakter altid lukkede øjne. Det hjælper ham til at 
”hvile øjnene”, som han udtrykker det. Det er rarest sådan. Han hører og taler, men oplever alligevel en 
slags isolation, og det til trods for, at han sidder midt i stuen. Der er folk omkring ham, men han ved 
ikke hvem. Han kan høre aktiviteter i rummet, at der skramles med bestik i køkkenet på den anden side 
af afdelingens midtergang, at der kommer andre beboere og personale igennem stuen, at der udspiller 
sig et liv omkring ham. Men han er på ingen måde i stand til at fornemme, hvad der mere præcist sker. 
For at bruge et begreb beskrevet tidligere er hans omfelt stærkt indskrænket. 

Interviewuddraget viser, at det er svært for Otto at give udtryk for denne erfaring, det er svært for ham 
at forklare det. Indledningsvist introduceredes teori om repræsentation, og Ottos erfaring kan her 
beskrives som ikke-repræsentationel. Han er ikke i stand til at beskrive sin situation i et dækkende sprog og 

22 Om tekniske hjælpemidler, se kapitel 12.
23 Som man ser i projektets film Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen hos ældre med sansetab 
 (Winther & Rasmussen 2019).
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kommunikere sin erfaring videre. Som uddraget giver indtryk af, er det på alle måder ubehageligt ikke
at kunne følge med i det liv, der udspiller sig på plejehjemmet. Dette problem med adgang træder også 
frem, når man som feltarbejder interviewer og er sammen med Otto. Han er på samme tid tilstedeværende 
og fjern. I perioder virker han nærmest fraværende, trukket tilbage i egne tanker og overvejelser. Som 
han siger, når der spørges til, hvordan hans manglende syn påvirker samværet med andre mennesker: 
”Det er irriterende... fordi det giver samværsvanskeligheder...” Samværet med andre mennesker er 
grundlæggende udfordret, begrænset og i mange henseender umuligt.

Analytisk kan kommunikationen mellem mennesker forstås som en metaforisk bro, der sikrer passage imel-
lem individer. Beskrivelsen af Otto viser, at han ikke er i stand til at opnå en slags delt livsrum med andre 
mennesker på det, vi kan kalde almindelige vilkår. Hans erfaring af mellemmenneskelighed i hverdagen 
er stærkt begrænset. Med en smule empatisk indlevelse kan vi sætte os ind i, hvordan synssvækkelsen 
begrænser hans fornemmelse og mulighed for indføling i mennesker og situationer omkring ham. 

Analysen peger her på, hvordan kommunikation sikrer givne relationers bestandighed, en erfaring de 
fleste af os formentlig kan nikke genkendende til. Det mellemmenneskelige forhold bygges op ved hjælp 
af kommunikative handlinger. Tilsvarende svækkes det mellemmenneskelige livsrum omkring de gamle 
mennesker, når kommunikationen får svære vilkår. Som Otto beskriver, er konsekvensen, at der opstår 
en afstand og fremmedgjorthed til hverdagens hændelser – selv de hændelser, der foregår umiddelbart 
omkring ham. Hos den britiske antropolog Tim Ingold defineres det særligt menneskelige netop ved 
vores evne til at dele ord med hinanden:

”Lad os da ikke være bange for at møde verden med ord. Andre væsner gør det på andre 
måder, men verbal samtale har altid været vores menneskelige (være)måde, vores berettigelse.” 
(Ingold 2015a, s. ix, vores oversættelse)

Med udgangspunkt heri kan man spørge, hvor det sansesvækkede menneske stilles, eller efterlades, når den 
gensidige adgang begrænses så stærkt. Kombineres disse mere teoretiske betragtninger med statistikken 
om, at høresvækkede mennesker er i langt større risiko for at udvikle demenssygdom, peger det på, 
at noget grundmenneskeligt, det vi skaber og vedligeholder gennem sproglig udveksling, får markant 
dårligere betingelser, når adgangen til den omgivende verden svækkes – og med alvorlige konsekvenser 
til følge.

Under alle omstændigheder deler de gamle mennesker i studiet oplevelsen af at være svækket i deres 
kommunikation med omverdenen. De deler erfaringer med at være begrænset, med at være sat delvist 
eller helt uden for fællesskaberne i deres hverdag, og de deler erfaringer med, at adgangen til og fra 
omverdenen er mærkbart svækket, problematisk og socialt set invaliderende. Dagmar, som har stærkt 
nedsat hørelse, beskriver denne adgangsproblematik på følgende måde:

Jon: Det der med at være sammen med andre mennesker, det har vi talt en del om, at det kan 
være svært.
Dagmar: : Ja… ja, fordi man… føler, at… for det første får man ikke informationerne, og for det 
andet, så… kan man jo ikke svare igen normalt… vel? Så modtager… aftager, han er jo… det er jo… 
man kan ikke kommunikere! Så godt som man gerne vil! Sådan kan jeg sige det kort. Sådan er det.

Dagmars ord beskriver, at den absolut værste af høresvækkelsens konsekvenser er, at hun er begrænset i 
forbindelsen til andre mennesker. 

AFRUNDING
At leve med sanser, som svækkes, hvad enten det sker hurtigt eller over en længere årrække, kan beskrives 
som indtræden i en gradvist mere afkoblet og isoleret verden, hvor andre mennesker og ”ydre oplevelser” 
løbende bliver sværere at opretholde adgang til. Dette beskrives på forskellig vis af alle de sansesvækkede 
mennesker, som feltarbejdet er udført iblandt.

I fænomenologisk forstand anskues det felt, som opstår imellem mennesker, når de interagerer, 
kommunikerer og skaber deres livsverden sammen, som det intersubjektive domæne (fx Jackson 2011). 
Tabet af syns- og høreevne kan altså beskrives som en problematik med gensidigt fortegn. Vi rammes 
sammen, eller i hvert fald parallelt, i de vanskeliggjorte bestræbelser på kommunikation og samvær.
Overordnet kan problematikken indrammes med begrebet begrænset adgang. Idet svækkelsen øges, mister 
de gamle mennesker stadig flere indtryk af den verden, de lever i, og andre personer og omgivelser får 
stadig sværere ved at ”komme igennem” til dem. Med et ubehageligt billede lukkes de gamle mennesker 
gradvist inde i sig selv, de fanges i kroppe, som de har svært ved at kommunikere ud af, og som den 
omkringværende verden har svært ved at trænge ind i. Dette er oplevelsen for både de gamle deltagere i 
projektet og for familiemedlemmer og andre personer i deres nærhed.24

24 Om familieøkologi, se kapitel 13.
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KAPITEL 6

De fysiske omgivelsers medvirken

I dette kapitel belyses, hvordan det sociale liv er tæt forbundet med den materielle verden, altså med de 
omgivelser, bygninger, rum, indretninger og genstande, vi lever i og med. De fysiske omgivelser er ikke 
passive baggrunde til menneskers liv, men influerer og blander sig i dem på meget konkrete måder, hvil-
ket har vist sig med stor tydelighed i feltarbejdet. Genstande og fysiske forhold, som ikke bemærkes af 
såkaldt normalt sansende mennesker, kan være kilde til yderligere syns- og hørevanskeligheder og skabe 
problemer og utryghed for sansesvækkede mennesker.

OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE OG IKKE-TILGÆNGELIGE STEDER
De ældre beskriver, hvordan akustikken ofte er meget dårlig i bl.a. offentlige kulturhuse og biblioteker. 
Gennem en årrække har der været en tendens til, at disse steder bliver bygget om og nyindrettet, så de 
kan rumme cafétilbud, loungeområder og rum med flere funktioner samtidig. Et problem ved denne 
slags ombygning er, at det ofte medfører en større åbenhed i store lokaler og store indendørs områder, 
sammenfaldende lyde fra alt fra kaffemaskiner, hårde skridt, raslen og klirrende lyde til samtaler og an-
dre aktiviteter. De store rum er tilmed ofte indrettet uden brug af tæpper og stofgardiner, med møbler 
lavet af hårde og lydreflekterende materialer, og de har således ikke elementer, der absorberer de lyde, 
som mange mennesker i mange funktioner skaber. De mobile og selvhjulpne ældre i undersøgelsen be-
skriver og kritiserer disse slags høreuvenlige tiltag i offentlige rum. Samtidig er disse offentlige steder også 
vanskelige for synssvækkede at orientere sig i, da indretningen ikke følger en åbenbar struktur, men skal 
afsøges og opdages.

I Paul Austers roman The Brooklyn Follies (2005) findes beskrivelsen af en lille restaurant i Brooklyn, der 
hedder Mike & Tony’s. Med beskrivelsen herfra forstås stedets indretning fra det, vi kan kalde et sanseop-
mærksomt perspektiv. Restauranten, skriver Auster, er lille, kun med plads til et mindre antal mennesker. 
En mindre skare er lig med færre stemmer, som indebærer et mindre diffust lydbillede. Rummet er hertil 
beklædt med tæpper og bogreoler, der absorberer lyd, og har derfor det, som kaldes en ”tolerant aku-
stik” (ibid., s. 123). I det lille rum kan man tale sammen med dæmpede stemmer, høre andre, blive hørt. 
Mike & Tony’s repræsenterer en modpol til de funktionalistiske rum og rene linjer, deltagerne beskriver i 
mødet med offentlig og anden arkitektur. I den lille restaurant kommer indretningen ikke i vejen for den 
høresvækkede. Her understøtter arkitektur og indretning samværet.

AKUSTIK OG SYNLIGHED I PRIVATE HJEM
Studiets materiale rummer mange beskrivelser af, hvordan også indretning i deltagernes egne, private 
boliger kan komme i vejen, blive et irritationsmoment, svække deres hverdags gøremål og komplicere de-
res samvær med andre. Det tiltagende behov for mundaflæsning under dialogen med middagsgæsterne 
ved spisebordet i stuen får det høresvækkede gamle menneske til at opdage lampen, hvordan den hænger 
for lavt og derved skærer ansigterne på den anden side af bordet over i halve ansigter og munde. Mang-
lende eller for dårlige lamper og lyskilder bliver et tiltagende problem i takt med syns- og høresvækkelsens 
intensivering. 

Når synet er svækket, kan forhold, som tager sig ubetydelige ud for seende, være helt afgørende. Fore-
komsten af naturligt lys er en central faktor, der af flere deltagere beskrives som udslagsgivende i hver- 
dagen. Nogle steder mangler der lys i årets mørkeste måneder, hvor der ikke længere kan læses, ikke løses 
krydsogtværs, hvor stolen ved vinduet ikke længere kan anvendes til at læse strikkeopskrifter eller ugebla-
denes tv-programmer. Det er her, i stolen, at farverne langsomt trækker sig tilbage, her de ikke længere 
kan lyses op af nogen lampe, af nogen årstids hårde eller bløde lysindfald gennem vinduet. Betydningen 
af lysindfald i boligen, evnen til at orientere sig og muligheden for fx at læse er beskrevet blandt de lettere 
synsvækkede deltagere. Den i forvejen begrænsede evne til at se bliver endnu mere udtalt i skumringen, og 
når dagen bliver mørk i efterårs- og vintersæsonen. Hjemmets genstande og udsigter trækker sig lang-
somt på afstand, når mørket falder på.
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To forhold betinger en god placering for høresvækkede mennesker: akustiske og visuelle forhold. Dette belyses 
ved besøget hos den høresvækkede Eva på 74 år, den yngste deltager i undersøgelsen, som bor i hus sam-
men med sin voksne datter og datterens familie. Her er arkitektoniske og indretningsmæssige ændringer 
forsøgt anvendt for at øge hendes deltagelse. Eva har sin egen lejlighed, men familien deler en række 
opholdsrum, herunder en stor stue. Efter at de flyttede ind i huset, har familien søgt at forbedre den 
rungende akustik, da det for Eva blev meget svært at deltage i familiemiddage og andre dagligdagsaktivi-
teter pga. hendes høresvækkelse og det store rums mange hårde flader. Svigersønnen har opsat en række 
lydabsorberende bats, der er udviklet til dæmpning af hårde overflader ved musikproduktion, og dertil 
har familien hængt et stort tæppe op på den ene af rummets lange vægge.25 Som familien fortæller, gør 
disse tilpasninger, at Eva kan holde ud at deltage i både almindelige måltider og større forsamlinger. Eva 
beskriver, at hun alligevel ikke er i stand til at udholde længerevarende selskaber, i hvert fald ikke uden at 
holde pauser i mere rolige omgivelser, hvor hun kan hvile sig og trække sig tilbage fra et inferno af oplevet 
lyd og andre sanseindtryk. De støjdæmpende installationer i hjemmets fælles rum hjælper hende til at 
deltage på måder, der er mere behagelige og lystbetonede. 

OMGIVELSERNES GENKENDELIGHED SKABER ADGANG
I det følgende uddrag beskriver Holger forholdet mellem arkitektur, akustik, erfaring og genkendelighed 
ift. de sociale muligheder i hans eget hus.

Holger: Ja, nu er der ikke gulvtæpper på her, men det er der jo ellers i resten af huset, og, øh, der er 
træ, der har nogle profiler på loftet osv. Men altså, er man i en, havde jeg nær sagt, en moderne stue, 
som en del af mine børn har, med parketgulv, trægulv, uden tæpper eller noget på og et glat loft, sådan 
at der virkelig er noget voldsom akustik deri, så kan selv en samtale med én person være lidt vanskelig, 
for altså akustikken, altså  de svingninger der kommer ved det der, de gør det svært at forstå. 
Ida: Så du skulle egentlig hellere bo i England, hvor man har lag på lag af gardiner og tæpper (griner).
Holger: Ja. Ja, det ville være bedre. Ja, og, øh, jeg ved så heller ikke om det... at man er… vant til lyden 
her i huset. Jeg kan nok bedre snakke med folk herhjemme, end jeg kan… snakke med de samme men-
nesker et andet sted. Jeg ved det ikke, om… med gulvtæppet og træ på loftet her, om det er det, der gør 
det. Jeg synes, at jeg er meget bedre med i samtaler herhjemme, end jeg er andre steder, men, øh… 
hovedårsagen er nok det, jeg sagde før, med at det… at i moderne hjem er der ofte nogle glatte over-
flader og hårdere overflader, som laver en speciel akustik.

Holger giver klart udtryk for, hvordan han anvender de akustiske muligheder i sit hjem. Som han siger, 
handler det primært om materialer og indretninger. Det er nemt for Holger at sammenligne forskelle i 
indretning, materialevalg og akustiske virkninger, da flere af hans børn bor i ”moderne stuer” med min-
dre bløde materialer. Holger udtrykker, hvordan hans erfaring hjemme spiller positivt med, sandsynligvis 
i kraft af den tryghed og genkendelighed, måske kontrol over situationen, som han oplever i sit eget hjem. 
Det er med andre ord klart, at kendskabet til trygge og anvendelige steder bygger på en identifikation af 
disse steders måder at ”opføre sig på” samt de akustiske, visuelle og andre karakteristika, som findes i 
bestemte dele af et hus, et rum eller andre steder. Steder, som de gamle kender og har lært at kende med 
kroppen over tid. Som den engelske filosof Timothy Morton skriver, bidrager alle ting – om disse så er et 
menneske, en plante eller en gammel reol – med en fornemmelse, der strømmer ud i atmosfæren, og som 
derfor påvirker det og de givne rum og sammenhænge, som de er en del af (Morton 2013).

25 Se dette i projektets film.

Holger har lært sit hus og dets akustiske detaljer at kende på en måde, som gør, at han ved, hvor be-
stemte materialer og indretning tilbyder gunstige forhold for, at han kan bruge sin høresans og tale med 
andre. Han er ”vant til lyden i huset,” som han siger, og han kender sine steder: hjørnet ved kaminen, 
den bedste side af sofaen, området i den ene ende af stuen. Han kender de kringelkroge og hjørner, hvor 
husets rum arbejder sammen med hans hørelse og så de steder, huset arbejder imod. Det samme er set 
blandt andre af studiets deltagere: de kender de steder i boligerne, hvor deres muligheder for at se og 
høre er bedst, hvor de ser håndarbejdet bedst i dagslyset, hvor de sidder bedst, når deres børn og børne-
børn kommer på besøg osv. I boligen er den enkelte fortrolig med de givne akustiske og visuelle forhold, 
som de kan udnytte bedst muligt. 

Analyserne viser, hvordan velkendte omgivelser støtter gamle mennesker i deres daglige færden, fx i dag- 
og træningscentre som flere kommer i. Et eksempel er, når Dagmar i dagcenteret udviser en imponerende 
evne til at honorere de krav, som stilles i løbet af dagen, til trods for hendes udtalte høresvækkelse. I 
centrets træningsrum, hvor hun får støtte af fysioterapeuter til træning af muskler og balanceevne, er 
hendes evne til at interagere og respondere på såvel småsnak som på de træningsmæssige instruktioner 
imponerende, når de ses ift. de forståelsesmæssige problemer, hun har i almindeligt en-til-en-samvær. 
I det store træningslokale kører en radio i baggrunden og ved et bord i lokalets midte sidder en række 
gamle mennesker i gang med aktiviteter og træningsøvelser, der løbende instrueres af stedets ansatte. 
Enkelte andre er i gang ved balancebomme, motionscykler og vægte – alt sammen aktiviteter, der skaber 
lyd, bevægelse, og som i forlængelse af Dagmars egne beskrivelser burde skabe store problemer for hen-
des evne til at høre, hvad der foregår omkring hende. Det interessante er, at hun fungerer yderst godt i 
denne situation. Hun små- og hyggesnakker med den yngre kvindelige træner, imens hun foretager de 
øvelser, hun guides igennem. De taler om julegaver, -indkøb og -travlhed, da december nærmer sig, de 
taler om træningen og om andre af hverdagens ting. Atmosfæren er hyggelig, og det er påfaldende, hvor-
dan den høresvækkede kvinde er i stand til at høre igennem træningscentrets mange lyde, en evne hun 
ellers ikke besidder.

I Margaret Atwoods roman The Handmaid’s Tale (1985) beskrives, hvordan hovedpersonen oplever det, 
der kaldes et ”efterbillede”26 i en tidligere gymnastiksal, hvor hun befinder sig. Scenen viser, hvordan de 
malede streger på gulvet, tribunen og de andre tilstedeværende elementer besidder tydelige reminiscen-
ser fra en forgangen epoke og dens erfaringer og begivenheder (ibid., s. 3-5).27 Gymnastiksalen er ladet 
med betydninger og tegn, der er både sociale og fysiske. Salen rummer bestemte funktioner, forventnin-
ger og historier, og det beskrevne efterbillede er tæt forbundet med erfaring, som er lagret i kroppen. 
Ved at trække på dette eksempel ses, hvordan indretning og de erfaringer, som tidligere er gjort i rum 
og på steder, kan understøtte både sansemæssige og sociale kapaciteter og aktiviteter hos mennesker. I 
Dagmars tilfælde indeholder træningscentret en række ”spor”, der hjælper hende til at høre og tage del 
i det sociale liv. Man kan sige, at indretningen sammen med hendes ærinde i rummet – det forhold at 
hun skal træne, og at hun er bekendt med de forventninger, som denne aktivitet indebærer – skaber en 
kontekst og en ramme om hendes tilstedeværelse, der gør det mindre anstrengende for hende at deltage.

26 Originaltekst er “an afterimage” Atwood 1985, s. 1w
27 Se også fx Havelund & Jensen (2006) om reminiscens.
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FÆLLES ANSVAR FOR DEN FYSISKE PLACERING I DET SOCIALE
I det følgende uddrag tematiseres de fysiske forhold og placering gennem et interview med en mindre 
gruppe ældre kvinder og en mand, der jævnligt mødes hos den 92-årige Laura.28 En af kvinderne, Beate, 
der selv har arbejdet i ældreplejen, bringer emnet om placering på banen under interviewets afslutning.

Beate: Christine, jeg synes, der er én ting, vi mangler. At når man er svagthørende, synes jeg, det er et 
problem, hvor man anbringer, eller hvor man sætter en svagthørende.
Christine: Tænker I på det her?
Beate: Ja, også her. For Kirsten, der er så svagthørende, burde faktisk sidde der, hvor Laura sidder nu. 
Fordi lydene går den der vej.
Christine: Men så ville hun til gengæld ikke sidde direkte over for nogen. Så skulle I alle sammen rette 
ind.
Beate: Det er det, der er problemet. Det er det samme, som når du kommer til et stort selskab. Mor 
skal sidde i midten, og far skal sidde i midten, de skal se, for de skal være hovedpersoner. Men det er 
det værste sted, du sådan set kan sætte svagthørende. Fordi lydene – de kommer fra alle sider.

Beate ønsker at forklare den erfaring, der er beskrevet talrige gange i materialet, at høresvækkede menne-
sker er yderst sensitive over for den måde, de placerer sig – og placeres – på. Mange samtidige lydkilder 
er et stort problem. I uddraget tematiseres, at akustiske og synsmæssige forhold hænger sammen. Det er vigtigt 
for langt de fleste høresvækkede mennesker, at de samtidig kan gøre brug af deres syn, fordi det letter 
deres forståelse at mundaflæse og aflæse kropssprog, når der tales. 

Beate perspektiverer mødesituationen med betingelser for høresvækkede i en selskabssituation med den 
gamle far og mor. Hendes forklaring viser, hvordan det er et fælles ansvar at inkludere en høresvækket 
person i et selskab. Der er oftest flere ting at forholde sig til og sikre i sociale situationer, hvor høresvæk-
kede mennesker deltager. Analysen viser, hvordan det kan være krævende for almindeligt sansende del-
tagere at huske at optimere både visuel og akustisk adgang for den sansesvækkede person ift. hele den 
gruppe, som vedkommende interagerer med. Ydermere understreger analysen, hvorledes det nødvendig-
vis er et fælles ansvar at sikre den høresvækkedes muligheder for deltagelse i sociale situationer.

AFRUNDING
Kapitlet har vist, hvor afgørende det er for gamle menneskers muligheder for at høre og se, at omgivel-
sernes lys- og lydforhold er medtænkt i både rumlig og social henseende. Hvad angår det offentlige rum, 
fremgår det, hvordan de sansevækkede ældre oplever akustik, indretning og muligheder for at orientere 
sig som værende meget dårlig i mange institutioner som fx kulturhuse og biblioteker. De beskriver også, 
at dette er forværret med tendensen til at slå rum sammen, så de både bliver store og indeholder flere 
samtidige aktiviteter – med diffus lyd og meget støj til følge. 

Også i private hjem er det afgørende, hvordan lyd og lys er organiseret. Det er ikke kun svagsynede, som 
har brug for hensigtsmæssig og tilstrækkelig belysning. Høresvækkede har brug for en god akustik, der 
dæmper hårde lyde og fjerner unødig støj – men de har også brug for tydeligt at kunne se de mennesker, 
som de taler med, for at kunne aflæse mund og kropssprog. Selv om deres egne boliger måske ikke er 
optimalt indrettet ift. deres tiltagende syns- og høresvækkelse, så er det væsentligt, at de netop kender 
hjemmets lyd- og lysforhold af erfaring. Et godt kendskab til omgivelserne optimerer de gamle menne-
skers mulighed for at orientere sig, høre og forstå.

Analysen understreger, hvorledes det nødvendigvis er et fælles ansvar at sikre høresvækkede menneskers 
muligheder for at deltage i sociale situationer – og at dette er en vanskelig opgave at løse, som kræver 
øget opmærksomhed fra alle.

28 Gruppen introduceres videre s. 53.
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KAPITEL 7

Stigmatisering – særligt ved høretab
Materialet indeholder talrige eksempler på, at gamle mennesker, som er ramt af syns- og hørenedsættel-
se, oplever direkte og svære følger heraf i sociale sammenhænge og forsamlinger. Deres oplevelser kan 
beskrives med begrebet stigmatisering, der ifølge sociologen Erving Goffman betegner en negativt opfattet 
og af andre nedvurderet tilstand (1963b). Den stigmatiserede, altså i denne sammenhæng den sanse- 
svækkede, oplever en negativ respons fra sine sociale omgivelser og integrerer den i sin selvopfattelse. 
Herved reduceres et menneske, der stigmatiseres af omgivelserne, i sin identitet og sociale rolle og får 
negative forventninger til sig selv, lav selvfølelse mv.29

Stigmatiseringen opstår ved sansesvækkelse som en konsekvens af reaktioner fra andre mennesker, når 
en sansesvækket person ikke formår at agere og reagere på passende måder i forskellige sammenhænge. Herved 
kan de opleve at blive koblet af det sociale samvær – og derved føle sig ved siden af og utilstrækkelige.

MISTANKEN OM KOGNITIV SVÆKKELSE 
Problemstillingen med stigmatisering synes særligt at knytte sig til hørenedsættelse, hvor alle deltagere i 
varierende grad beskriver erfaringer med misforståelser, besværligheder og umuligheder i kommunikationen 
samt de ubehagelige følelser, som følger i kølvandet på disse. I uddraget nedenfor beskriver Dagmar 
dette fænomen med udgangspunkt i en fest, der få uger inden interviewet blev afholdt i anledning af 
hendes 95-års fødselsdag (som også ses i projektets film).

Jeg sad her ved festlighederne ved bordet... og man er så glad, og det hele er så godt… og så er det ærgerligt ikke 
at kunne høre det hele. Man kan høre noget af det, og den der sidder nærmest… men man hører det jo ikke så 
godt, vel… det gør man ikke… og det er irriterende. Så føler man sig sådan lidt udenfor… og folk bliver jo også 
trætte af det. Jeg har ganske vist været ude ved Bispebjerg (pibelyd fra høreapparatet) for at få dem rettet her 
engang for nylig, og så fik jeg en skrivelse [om], hvordan de mennesker, jeg omgås, skal opføre sig over for mig, 
med at se mig dybt i øjnene (griner lidt) og tale tydeligt og alt det der. Men det gider man jo ikke at begynde at 
sige, ”værsgo’, her er et stykke papir,” det ved man jo godt. Man ved det jo alt sammen. Og jeg… og min gamle 
far, han var ligesådan. Når vi sad ved bordet og grinede, og så tænkte jeg, at det var da synd for ham, så gik jeg 
hen og sagde det. Men det at få fortalt noget, der er sjovt, bagefter… det er ikke… ”Nååårh,” sagde han så. Det 
er ikke det samme. Det skal være her og nu.

Som det med klarhed står frem i Dagmars fortælling, sætter hendes høresvækkelse tydelige skår i glæden 
ved at holde fødselsdag. Hun er midtpunkt, glad og ”det hele er så godt”, men samtidig kan hun ikke 
orientere sig i det, der sker under fejringen. Hun interagerer med de mennesker, som sidder umiddelbart 
omkring hende, men kan ikke fornemme helheden og detaljerne, noget der gør hende tydeligt ked af det. 
Hun er på én gang midtpunkt for begivenheden – og ekskluderet og efterladt, da hun ikke er i stand til at 
deltage på de måder, hun ønsker. Hun beskriver også, hvordan hun i situationen føler sig til besvær; at 
hendes problemer med at høre belaster samværet, at folk bliver trætte af hende. Denne erfaring optræder 
i de fleste interview og samtaler under feltarbejdet med høresvækkede ældre. 

Da Dagmar senere spørges til den mest mærkbare konsekvens af høresvækkelsen, svarer hun som det 
første, at ”det er jo det med kontakt med andre mennesker”. Hun uddyber:

29 Dette gør sig også gældende for gamle mennesker, der har en demenssygdom (Swane 1996, 2008).

Ja, hvad er det værste? Det er det med, at man ikke…  kan komme i forbindelse med andre mennesker så 
hurtigt…. At man ikke… at man føler, at man… at man er idiot. At man hele tiden spørger. For det gør… hvis 
folk de ikke kan opfatte… man kan jo ikke opfatte, når man ikke kan høre… så kan man jo heller ikke opfatte, 
hvad der bliver sagt. Og så bliver modta... aftager (griner kort) måske… [de] tror jo, det er, fordi du er idiot, 
eller fordi du er gammel og senil og sådan noget… og det vil man jo nødig have siddende på sig.

At ”man ikke kan opfatte, når man ikke kan høre” er en simpel konstatering, som har gennemgribende 
implikationer i deltagernes sociale liv. De forklarer, hvordan kommunikationsbesværet i mange sam-
menhænge leder til en opfattelse af, at de er mentalt tilbagestående eller udfordrede, og at deres kog-
nitive niveau er lavt. Når man har en høj alder, mærker man altså, hvordan alderdom sammenkædes 
med demens. Man er som gammel latent genstand for en mistanke og fortolkning fra andre men-
nesker, der følger stereotypen om et generelt kognitivt forfald i alderdommen.30

BESTRÆBELSER PÅ AT BESKYTTE SAMTALEN OG DENS PARTER
Empirien deler sig groft sagt i to spor i denne forbindelse. I det første og mest udbredte spor føler de 
gamle sig fjollede, klodsede, dumme og upassende. Denne følelse opstår, fordi de er nødt til at spørge igen 
og igen, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at tage del i en almindelig samtale. I det andet og mindre 
udbredte spor bruges alderdommen og deltagernes status som ”gamle mennesker” som en slags undskyldning 
eller forklaring på, at de gentagende spørger ”hvabehar?”, ”hvad sagde du?” eller eksplicit beder om, at 
noget gentages. Oftest er der en erkendelse af, at man ikke kan blive ved med at spørge til en samtales 
elementer. For mange af denne type spørgsmål og de gentagelser, som følger, bryder med sædvanlig 
struktur i samtaler og samvær. Interaktionernes dynamik og flow forstyrres, hvorfor samvær og samtaler 
ændrer form, når der gentagne ganske skal ”startes forfra”.

I interviewuddragene ovenfor tematiseres, hvordan den morskab, som kan opstå i en samtale-interaktion, 
nærmest forvitrer i gentagelsen. Det hedder sig ligeledes populært, at man ødelægger en vittighed ved 
at gentage pointen, og som folk, der arbejder professionelt med humor og sprogspil, er opmærksomme 
på, er elementer som timing og den rette opbygning af fx komik, præsentation mv. altafgørende for den 
respons, man ønsker at frembringe hos sit publikum.31 I den klassiske danske etikettemanual Takt og tone: 
Hvordan vi omgås af Emma Gad fra 1918 gives en række råd og formaninger angående samtalens kunst og 
dennes anvendelse i sociale lag.

”At kunne forstaa Spøg og selv at kunne anvende den er en af disse vigtigste Betingelser 
for at have Tiltrækning. Den, der ikke forstår Spøg, er i kultiverede Forhold ubehjælpeligt 
henvist til at regnes blandt de Tørre og de Stikne.” jf. s. 36? (Ingold)

Selv om denne vejledning i selskabslivets etikette er af ældre dato og hertil taget ud af en sammenhæng, 
peger den på, hvordan evnen til at kunne forstå – i dette tilfælde at høre – og reagere med en vis 
smidighed, timing og samtidighed er et centralt element i det verbalt bårne samvær. Som beskrevet 
ovenfor er konversationens dynamik en skrøbelig størrelse, der fordrer bestemte reaktioner i bestemte 
mønstre. Hos Gad er evnen til at forstå og anvende spøg afgørende for det, hun kalder ”tiltrækning”, 
altså evnen til at kunne indgå i det talte sociale samkvem og til at levere værdifulde bidrag. Dette kan 
mennesker med høretab ikke præstere i et rum fuldt af lyd. 

30 Både alderdom og demens er historisk blevet betegnet med ordet senilitet, både i hverdags- og  
 fagsprog (Swane 1996). Begrebet er i dag på vej ud af hverdagssproget og erstattes af demens 
 og Alzheimer.
31 I den symbolske interaktionisme anvendes et begreb som fx publikum også om de tilhørere eller  
 tilskuere, vi alle er i hverdagslivets arenaer (fx Goffman 1963a).
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Herved ses også, hvordan de samtaler, vi har i hverdagslivet, til dels kan blive drejet et andet sted hen, 
ødelagt eller ”punkteret”, når der pga. en deltagers hørevanskeligheder skal vendes tilbage, gentages og 
forklares. Den høresvækkedes problemer skaber herved nye præmisser for situationen, da vedkommende 
meget tydeligt påvirker, hvad der samtalemæssigt er muligt. Faren er, at samtalen stagnerer, at et givent 
spændingsmoment brydes, og at flow og progression forstyrres. Dette tildeler den høresvækkede en rolle 
som samtalens ”tunge deltager”, og det leder de gamle mennesker, vi har talt med, til en oplevelse af, 
at de ikke har lyst til at indgå i denne slags samtaler, at de hellere vil nøjes med en mere tilbagetrukket 
position, eller at de helt afholder sig fra at være med.32 Dette forhold beskrives af Holger på følgende 
måde:

Man bliver jo efterhånden træt af at sige, ”hvad er det, du siger?” eller ”hvabehar”  Så er det... 
kommer man hurtigt over i, at man smånikker, og man siger ”ja” og håber, det passer, at det var ikke 
”nej”, jeg skulle have sagt der og… altså lidt gætteri om, hvad der sker. Og  når det så bliver lidt for 
pinligt, så trækker man sig jo. Så, øh, trækker man sig ud af det.

Det fremtræder som et mønster i undersøgelsens materiale, at deltagerne med hørenedsættelse ofte 
”spiller med” på situationen for at undgå at kompromittere forventningerne til, hvad en social situation 
består i. At lade-som-om er en tilgang, hvormed den høresvækkede person forsøger at indgå i samtaler 
og sociale situationer uden at tiltrække den ovenfor beskrevne, ubehagelige opmærksomhed og uden at 
bryde samtale og samvær unødigt.33 Herved passer de både på sig selv ved at undgå at afsløre, at de ikke 
mestrer situationen – og det medfølgende ansigtstab – og samtidig beskytter de deres omgivelser og den 
sociale situation ved ikke at belemre andre med deres dårlige hørelse og forstyrre samtalens forløb. Hvert 
eneste ”hvabehar” er en stopklods, en kæp i hjulet på den dynamik, som præger en samtale. Resultatet 
bliver i stedet, at de selv langsomt mister føling med samtalens udvikling, fordi det gradvist bliver sværere 
at gætte sig til, hvad der tales om. Det er denne proces, Holger karakteriserer som ”meget anstrengende”. 

TILBAGETRÆKNING FRA SAMTALER DER INVOLVERER  
FLERE MENNESKER
Selv når det sociale ”blufnummer” ikke afsløres, fremkalder det en ubehagelig fornemmelse hos 
de høresvækkede mennesker. Konsekvensen bliver, at det hele antager karakter af noget pinligt og 
pinefuldt. Hvad enten de spørger til elementer i samtalen, når den bliver uklar, eller ”bluffer” så langt 
som muligt, leder det til, at de på et tidspunkt trækker sig fra interaktionen. Tilbagetrækningen udgør et 
belastende ansigtstab. Som mange af de fulgte gamle mennesker beskriver, leder det på sigt til en passiv 
og tilbageholdende tilgang til socialt liv. Ubehaget sætter sig i kroppen – det bliver en del af de gamle 
menneskers orientering og måde, hvorpå de indgår og agerer i verden. De høresvækkede gamle erfarer, 
at samtaler og interaktioner er risikofyldte, at de rummer fare for en stigmatisering, der er påført udefra 
og opleves indefra, og som erfares som følge af oplevet utilstrækkelighed i samtaler, der involverer flere 
mennesker.

Et eksempel på den passive og dæmpede deltagelse i større sociale situationer er iagttaget under feltarbejdet, 
hvor Elly på 88 år følges i hendes hverdag på et plejehjem i København. Under vores møder i hendes 
lejlighed er den gamle kvinde talende, lyttende, interesseret og udadvendt. Hun fortæller medrivende og 
klogt om livet, om tidligere tiders hverdag med hendes nu afdøde mand, om denne mands mor, Ellys 
svigermor, som var et mistroisk, dominerende og lunefuldt indslag i deres liv, og om sit mangeårige arbejde 
på Carlsberg Bryggerierne. Hun fortæller flere gange om den øredøvende støj, der fyldte flaskehallerne, hvor 
hun arbejdede i mange år. Det larmende arbejdsmiljø og en meget lille opmærksomhed på skadevirkninger 
på hørelsen er ifølge Elly den primære grund til den hørenedsættelse, hun lever med: ”Herregud, jeg var der 
i 35 år og stod i sådan et spektakel, så det kan vel ikke undgås.”

32  Om familieøkologi, se kapitel 13.
33  Om kompensationstaktikker, se kapitel 10.

Elly taler med de ansatte på afdelingen, med de af husets andre beboere, der besøger hende, eller 
som hun går på besøg hos i løbet af dagen, og med forskeren, som også følger hende, når afdelingens 
beboere spiser aftensmad i fællesstuen. Det, som står tydeligt frem, er, at Elly ikke siger noget under 
disse måltider. Hun spiser, afventer desserten, takker afslutningsvist for maden og vender tilbage til sin 
stue. Som hun udtrykker det, har hun hverken lyst til eller behov for at indgå i samtale under måltidet. 
Men hvor flere andre beboere på gangen får serveret aftensmaden i deres boliger, vil hun alligevel gerne 
tage del i det fælles måltid. Vi taler flere gange om grundene til hendes tilbageholdenhed under måltidet, 
og hun forklarer det med, at hun er fint tilfreds med den tavse deltagelse. Hun ser det som en slags 
pligt – som en obligatorisk og integreret del af boformen på plejehjemmet – at man som beboer tager 
del i aftensmåltidet, hvis man kan. Selv om hun påpeger mange mindre attraktive elementer, der er del 
af måltidet; spisende beboere som får mad galt i halsen, skænderier der opstår de gamle imellem ved 
bordet, og de særpræg som er en fast del af det fælles liv på plejehjemmet. Heriblandt er den gamle 
kvinde, som bor længere nede ad gangen, og som gentagende stiller de samme spørgsmål og kommer 
med de samme konstaterende udmeldinger og små fortællinger. Der er naboen, som jævnligt skridter op 
og ned ad gangen uden tøj på, også ved måltidet, efter at hun har spist i sin bolig. Ellys tilbageholdenhed 
er betinget af hendes besvær med at orientere sig i begivenheder, handlinger og udmeldinger ved 
spisebordet. Hendes dårlige hørelse gør det svært at være med i de spinkle og få samtaler, dette viser 
hun med sine små bemærkninger og sin ikke-verbale deltagelse i aftensmåltidet – og med sin ivrige lyst til at 
snakke, der igen slippes løs, når vi returnerer til hendes lejlighed.

De diskrete bevæggrunde bag Ellys tilbageholdenhed stemmer overens med undersøgelsens materiale 
i øvrigt. Erfaringer med ubehagelige, akavede og socialt udsættende verbale interaktioner leder til en 
tilbageholdenhed over for aktiv deltagelse i hverdagslivets sociale arenaer.

I nedenstående interviewuddrag sætter 80-årige Søren ord på den eksklusion, han føler, når han er 
sammen med flere end to mennesker.

Altså det er jo tit, at jeg ikke  ikke hører, hvad de siger, ikke kan forstå, hvad det er, de siger, og så 
spørger jeg ikke ”hvabehar?”, fordi det har jeg gjort 10 gange. Og så siger jeg bare, ja ja eller  så giver 
jeg sådan et svar uden at vide, hvad de egentlig snakker om. Altså, det er vitterligt, jeg aner ikke, hvad 
de har sagt, og jeg svarer bare, ja ja eller ”ahh” eller sådan. Og det… det er lidt ubehageligt, men… 
jeg kan ikke løse… jeg ville kunne løse det ved at sige, ”undskyld, jeg hører dårligt, og jeg har ikke hørt, 
hvad du sagde”, men det kan man ikke gøre i en time hele tiden, fordi de forklarer noget og siger det 
højt, og så efter 10 minutter, så er det der igen.

Som Søren klart siger, oplever han ofte at være fuldstændig afskåret fra indholdet i de samtaler, som 
foregår både med ham og lige omkring ham. Han kan ikke blive ved med at spørge til samtalens indhold, 
da det vil ødelægge samtalens dynamik. Samtalen vil så komme til at handle om, at han ikke kan høre, i 
stedet for om det, der egentlig var emne for samtalen. 

Som Dagmar også peger på, og som det i øvrigt beskrives gennemgående af de gamle mennesker, vi 
har talt med, glemmer normalt hørende mennesker meget hurtigt de hensyn, som de fornuftmæssigt 
udmærket ved, at de burde vise. Hørende glemmer, at de skal tale langsomt, artikulere tydeligt, se på den 
person, de taler med, holde øjenkontakt og udvise en generelt tydelig opmærksomhed i mødet med 
mennesker med høresvækkelse.
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AFRUNDING 
Det er i kapitlet beskrevet, hvordan begivenheder, som i udgangspunktet er festlige, sociale, livgivende 
og livsvigtige bidrag til hverdagen for gamle mennesker, for dem med høresvækkelse er behæftet med 
velbegrundet frygt for at deltage, for at misforstå, blive misforstået og vise sig uegnet til at deltage i 
sociale interaktioner. De har en erfaring med – og frygt for – at falde igennem og evt. at blive opfattet 
som ”dement” eller ”tilbagestående”. Man ønsker ikke at være den, der er med til at stoppe den gode 
stemning, samtalen, festen.

En god selvfølelse er ikke noget, mennesker er udstyret med, men en konsekvens af meningsfulde og 
vellykkede interaktioner med andre. Sociale omgivelser fungerer som en slags spejl, og vi anvender andres 
respons til at forstå vores egen placering i verden (Asplund 1987). Når kommunikation med andre 
er besværlig og resulterer i konstant fejlslagne forsøg og bestræbelser, er det derfor også selvværd og 
værdighed, der lider knæk.

Kapitlet har vist, hvordan sansesvækkelse komplicerer kommunikation og interaktion særligt mellem de 
høresvækkede gamle mennesker og deres omverden. De empiriske eksempler viser vej til at forstå, at de 
fejlslagne forsøg og akavede situationer, som stort set konstant er en del af hverdagslivet med høresvæk-
kelse, udgør en stor fare for de gamle menneskers selvfølelse, og det gør dem tilbageholdende over for at 
deltage i samværet i grupper og dermed i det sociale liv omkring dem. 
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KAPITEL 8

Tilpasning til hverdagens praktiske gøremål

Selv med stærkt svækket syn eller hørelse skal gamle mennesker stadig klare en række praktiske gøremål i 
hverdagen. Dette krav er tydeligst blandt de deltagere, der bor i egen bolig, eftersom de, som er flyttet på 
plejehjem, har nemmere tilgang til hjælp med små og større opgaver. I det følgende analyseres en række 
af de praktiske forhold, som sansesvækkede gamle mennesker skal vænne sig til at håndtere, og hvordan 
der er forskellige problemer, men også små sejre forbundet hermed.

I EGEN BOLIG MED STÆRKT SVÆKKET SYN
Som første eksempel på forholdet mellem sansesvækkelse og håndtering af hverdagens praktiske gøre-
mål er Emilies beskrivelse af det at klare sig i sin egen lejlighed med et stærkt svækket syn. Indledende 
opfordres hun til at beskrive sit synstab.

Emilie: Det er ikke nemt, fordi det betyder jo næsten alt. Som jeg siger: ”Det er værre med synet end 
hørelsen”. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal fortælle det, men altså, jeg kan jo ikke… øhm… jeg 
laver selvfølgelig selv min mad endnu. Det vil sige, det gør jeg ikke, for jeg får det udefra… jeg varmer 
det.
Jon: Ja.
Emilie: Men jeg kan ikke se, hvad jeg varmer.
Jon: Nej, det er en speciel situation.
Emilie: Når jeg får det hen... så kan jeg… må jeg smage mig til det, hvis jeg kan komme til at smage… 
det er… jeg vil sige, mit synstab, det betyder alt [kort pause]. Jeg kan ikke sige det på andre måder.

Det ses, hvordan fordringen om selvhjulpenhed melder sig, da Emilie spørges til sin synssvækkelse, og det 
fornemmes, hvordan det at klare sig fylder meget i hendes hverdag. Madlavning er en del af dette, som 
ligeledes omfatter Emilies kontakt til omverdenen, hendes evne til at orientere sig såvel i sit hjem, som 
når hun en sjælden gang imellem bevæger sig ud af stuelejligheden på Københavns Vestegn. Som hun 
siger, så betyder hendes synssvækkelse ”jo næsten alt”. Som konsekvens heraf har hun været nødt til at 
omorganisere alle de basale praktiske handlinger for at klare sig. Uddraget viser, hvordan den mad, der 
leveres til hendes hoveddør, stadig kræver en del af hende i processen fra modtagelse til indtagelse: at lo-
kalisere bakken med mad, få den ind ad hoveddøren og transporteret ud i køkkenet, forberede maden til 
opvarmning, anrette så den kan spises, og endelig består opgaven i at spise maden samt gøre rent efter 
måltidet. Herudover kan Emilie ikke se den mad, hun spiser, hvorfor hun må dufte og smage sig frem til 
en forståelse af, hvad hun putter i munden.

I flere af verdens storbyer findes konceptrestauranten Dans Le Noir?, hvor man som gæst gives hele sin 
oplevelse i mørke. Synshæmmede tjenere serverer maden, og som hjemmesiden fortæller, vil den erfa-
ring, man som gæst får i mørket, muligvis kunne ”forandre dit udgangspunkt ift. mange forudfattede 
idéer i verden”.34 Restauranten lover, at spisningen i mørke vil tvinge gæsterne til at bruge andre sanser 
end den privilegerede synssans og derfor give mulighed for at opleve smag, duft og tekstur på nye må-
der. Hvor dette kan være bevidsthedsudvidende for seende mennesker for en aftens tid i eksperimentets 
navn, peger det samtidig på, hvordan mennesker med erhvervet synstab grundlæggende forrykkes i deres 
hverdagsliv, og hvordan denne omfattende forandring kalder på nye færdigheder og tilpasning af eksi-
sterende. 

34 Fra engelsk “change your point of view about many preconceived ideas of the world”, 
 fra London-restaurantens hjemmeside (Dans Le Noir? n.d.)

Emilie forklarer, hvorledes hendes udgangspunkt i helt bogstavelig forstand er forandret, da hun efterhånd- 
en er næsten blind.35 Hun har været nødt til at genlære en lang række færdigheder med et ikkevisuelt ud-
gangspunkt. I takt med det gradvist svækkede syn, må hun finde vej i verden på nye måder.

Samme nødvendighed findes hos alle studiets gamle mennesker. Margrethe på 93 år, der bor alene i en 
lejlighed på Amager, lever ligeledes med meget nedsat syn. Hun fortæller engageret, hvordan hun klarer 
hverdagens gøremål på egen hånd og ved at gøre brug af de få mennesker, hun har i sin nærhed. Da hun 
er flyttet til København fra provinsen, og fordi hendes ægtemand er død for længe siden, er hun alene 
uden nær familie omkring sig, og derfor også ene om at klare husholdningen. Hun fortæller, at de ansat-
te i hendes foretrukne dagligvarebutik er centrale personer i denne henseende. Margrethe anser det som 
yderst vigtigt at komme ud på sin daglige gåtur hver eneste dag, og på mange af ugens dage handler hun 
i denne dagligvarebutik.

Margrethe: Jamen, så går jeg jo bare derover i Meny, jeg kender jo dem alle sammen, og det har hjul-
pet mig, og de har været enestående. Jeg er gået forbi så mange ting, jeg kan bare ikke se det. Kan slet 
ikke se det. Nå, så går jeg tilbage igen, og så siger jeg, ”kan du ikke hjælpe mig?”.
Jon: Når du er inde og handle?
Margrethe: Ja.
Jon: Ja.
Margrethe: ”Er du ikke sød og hjælpe mig?” Jeg kan ikke se priserne og alt sådan noget der. Ligegyldig 
om det [prisskiltet] er grønt, eller hvad søren det er. De [ansatte i butikken] går tilbage sammen med 
mig, ”kom”, og så går vi hen og finder det. Har det så fået en anden plads, fordi folk er langfingrede 
eller sådan... øh, så kan jeg slet ikke finde det. Nå. Men ”det ligger altså der”. Så kan jeg så huske det 
til næste gang. Men, som sagt, så har de været søde til at hjælpe mig, og det er de faktisk stadigvæk. Nu 
har jeg jo så sagt bagefter, efter de har fået den krammer her, at nu kan jeg godt. ”Ja gudskelov for det”, 
fik jeg så at vide, ik’ (smiler).
Jon: (griner).
Margrethe: Men det var så lige meget, det grinte vi så lidt af. De er der endnu. Og de kan godt lige 
komme hen og give mig en krammer nu, ”ej, men du er bare så sød”.

Som det første beskriver Margrethe, hvordan hun hjælpes af personalet i hendes foretrukne daglig- 
varebutik. De kender hende og er opmærksomme, fordi hun er god til at spørge om hjælp og inddrage 
omgivelserne i sine behov. Hendes beskrivelse viser, som Emilies ovenfor, hvordan livet med nedsat syn 
medfører en gennemgribende omstilling, når det kommer til hverdagens rutiner, fordringer og behov. 
Hun beskriver også, hvordan alene gåturen hen til butikken er yderst udfordrende og kræver, at hun 
overkommer en lang række besværligheder og lurende farer så som at falde, motoriseret trafik mv. De 
nødvendige indkøb kræver altså, at Margrethe kan finde hen til butikken på egen hånd, lokalisere varer-
ne, betale og endelig fragte dem hjem. 

Selv den mindste handling i hverdagslivet er produkt af læring, uendelige gentagelser og erfaringer, som 
gradvist over tid bliver til rutiner (Bech-Jørgensen 1994). Når sanserne svækkes i en grad som for delta-
gerne i studiet, er det et livslangt, komplekst felt af praktiske, kognitive og kropslige erfaringer, der lider 
skade, og som skal genetableres bedst muligt i en form, som sætter dem i stand til at få hverdagen til at 
hænge sammen. 

35 Emilie fortæller, at beskeden fra hendes øjenlæge er, at hun har 1% af sit syn tilbage.
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I de ovenstående eksempler træder det frem, hvordan de gamle kvinder omorganiserer deres handlinger 
og behov og herved bliver i stand til at klare sig selv på de forandrede præmisser. Emilie kan lige akkurat 
klare sine daglige måltider, fordi maden leveres til døren. Margrethe ser en smule bedre og kan derfor 
handle og tilberede sin mad. Hos begge kvinder er denne læreproces med gentilegnelse af verden forbun-
det med vedholdenhed og mod på at fortsætte trods forandrede forudsætninger. Og begge kvinder er 
dybt afhængige af andres hjælp. 

Kvinderne er blevet nødt til at tilgå verden på nye måder, idet forholdet mellem deres praktiske sans og 
faktiske sanser er forskubbet.36 Man kan sige, at menneskers eksisterende kropsskema grundlæggende for-
styrres, når de mister en eller flere sanser. Som antropolog Karis Petty skriver, udsættes folk med sansesvæk-
kelse for en drastisk sensorisk gen-læring37. Denne (gen)læringsproces foregår, om de vil det eller ej.

BEVÆGELSE UD AF BOLIGEN
Den stærkt høre- og lettere synssvækkede Elly, som vi tidligere mødte på plejehjemmet, hvor hun 
forholdt sig tavs under fællesmåltiderne, fortæller om det at bevæge sig udenfor:

Jeg kan gå en tur, når jeg ved, hvor jeg er, ik’. Men jeg er nok også lidt nervøs for det. 

Boligen bliver i høj grad synonym med tryghed og overskuelighed, når sanserne svækkes. Det har vist sig 
svært for de syns- og høresvækkede gamle mennesker at forlade deres bolig, idet bevægelse og oriente-
ring bliver vanskelig. Evnen til at orientere sig svækkes i takt med sansesvækkelsen, og almindelig færden 
bliver for mange en ubehagelig og usikker oplevelse.

Som det er beskrevet hos Margrethe tidligere, er hendes daglige indkøbsture blevet mere udfordrende i takt 
med, at hendes synssvækkelse tager til. Dagmar fortæller, hvordan hun indtil for nylig har nydt gåture i sit 
nabolag, hvor hun har boet gennem seks årtier; mindre vandringer, der ledte til både planlagte og spontane 
møder med mennesker, hun kender og værdsætter i lokalområdet, naboer, bekendte fra sønnernes skole-
gang og andre. Hendes svækkede hørelse har resulteret i oplevelsen af, at det er for risikofyldt og ubehage-
ligt at begive sig ud på de daglige gåture, der tidligere har været kilde til motion, frisk luft og socialt samvær. 
Ligeså fortæller Elly, hvordan hun afholder sig fra at gå ud på egen hånd til trods for, at hun levende beskri-
ver den nydelse, hun oplever ved at mærke luften og atmosfæren omkring sig og ved at sidde tæt på planter 
og bevoksning, der vajer i vinden. Hun siger flere gange under besøgene i hendes stue på plejehjemmet, at 
hun er yderst taknemmelig for den guldregn, hun kan se fra sit vindue, og som blomstrede så flot, da hun 
flyttede ind. Men hun kommer ikke ud på egen hånd længere.

Elly: Men altså, jeg tør ikke gå nogen steder, for jeg kan ikke finde tilbage, det er jeg klar over. Jeg kan jo 
godt gå både her og der, men jeg kan ikke finde hjem.

Det i ringe grad at vove at bevæge sig udenfor er et mønster på tværs af studiets deltagere, og det hand-
ler ikke alene om deres sansesvækkelse. Det vil være mere passende at beskrive sansesvækkelsen som en 
af de mere tungtvejende faktorer i det sammenviklede felt af usikkerhedsskabende forhold, som præger 
de gamle menneskers hverdag. I Ellys tilfælde handler det om, at hun ikke længere er i stand til at finde 
tilbage, og derfor er bange for at fare vild, hvis hun går ud på egen hånd. Hun har svært ved at genkende 
steder pga. de svækkede sanser, men også pga. svimmelhed, som resulterer i en generel diffus oplevelse 
af omverdenen. Ydermere handler det om hendes overordnede kognitive funktionsniveau, som hun selv 
beskriver det med et glimt i øjet, da vi taler om hendes behov for, og besværligheder med, at komme ud 
og rundt.

36 Se kapitel 4, s. 26-31.
37 Oversat fra det engelske ”a drastic sensory re-habitation” (Petty 2016, s. 175).

Elly: Hvad der så er skyld i det, det ved jeg ikke. Det  det er noget deroppe [peger på sit hoved], der har 
slået fejl, vil jeg regne med. Men det tager jeg stille og roligt.

I langt de fleste tilfælde beskriver de gamle mennesker en slags accept af, at de ikke længere kan komme 
ud på egen hånd. Det er ikke det samme som, at de ikke ønsker det, det er nærmere en tilpasning til, at 
der i alderdommen er mange ting, de ikke kan på samme måde længere. Egon beskriver sit behov for at 
komme ud på denne måde.

Egon: Jeg … jeg har brugt det meget… med at… køre ud på terrassen der udenfor… og når der er solskin 
og varme, det gør jeg meget af… men det, det er sådan… en lille times tid, så sidder man derude.
Jon: Okay.
Egon: Det er sjældent mere.

Beskrivelser som denne viser, hvorledes Egon oplever en glæde ved at komme udendørs, men feltarbej-
det viser også, at det ikke er en nødvendighed for hans daglige trivsel. Egon er glad for sin lille lejlighed 
på plejehjemmet, hvor han sjældent deltager i de fælles aktiviteter, men hovedsageligt holder sig for sig 
selv. På den anden side af stuerummets vinduer har han en vej med trafik; fodgængere, cyklister og biler, 
hvorfor han ikke er fjernet fra oplevelsen af andre eller fra byens puls som sådan. Ligesom Elly synes han 
at have tilpasset sig de ændrede forhold: at han ikke længere kan komme rundt i byen på egen hånd. Han 
bruger udsigten og terrassen på solrige dage og får ellers livet til at fungere i sin bolig.

AT TILVÆNNE SIG EN VERDEN DER FORSKUBBER SIG 
Et fælles vilkår for de studerede ældre er, at de i takt med deres sansers svækkelse, har skullet lære verden 
at kende på ny, eller måske nærmere gen-lære praktiske og sociale handlinger i deres hverdag. Et eksempel 
træder frem i feltarbejdet hos den tidligere nævnte gruppe kvinder og en mand, som gennem medlem-
skab af en forenings bestyrelse har kendt hinanden gennem årtier. En af kvinderne har over en årrække 
stort set mistet hørelsen, en anden ser dårligt, og en tredje har fremskreden demens. Desuden er flere af 
den lille gruppe på seks efterhånden dårligt gående. Tilpasningen består bl.a. i, at ”møderne” nu finder 
sted hos gruppens ældste medlem på 92 år, som både går og ser meget dårligt. Gruppens bestræbelse på 
at inddrage den kvinde, som ikke længere kan høre, har resulteret i, at hun læser månedens nyhedsbrev 
fra foreningen op. Hun efterlades således ikke blot som passiv tilskuer, selv om hun ikke kan deltage i 
samtalerne i øvrigt. I et separat interview hjemme hos denne kvinde, hvor der anvendes en særlig mikro-
fon knyttet til et ekstra høreapparat, og forskeren desuden skriver sine spørgsmål på et stykke papir – en 
måde, denne kvinde opfordrer til og sædvanligvis kommunikerer på – nævner hun selv sin tilfredshed 
med denne ordning ved møderne. 

Centralt for gruppen er diskussion af internationale samfundsforhold, som de har taget stilling til i 
fællesskab. I følgende uddrag af et gruppeinterview, tematiserer to af kvinderne, hvordan de løbende 
tilpasser sig de forandringer, som indfinder sig. Vi kommer ind i interviewet, hvor forskeren spørger til 
indholdet i møderne.

Ruth: Vi har jo neddroslet kravene. For jeg vil egentlig gerne, at vi fik en rigtig god diskussion, og vi sådan 
gik hjem med noget. Men det begynder at knibe med, at det kan lade sig gøre.

Som Ruth forklarer, må gruppen neddrosle de forventninger, de hver især nærer til samværet og deres 
fælles aktiviteter, der tidligere har budt på deltagelse i konferencer, et fælles årligt højskoleophold og 
flere rejser, som før har været fælles omdrejningspunkter. Bente støtter op om denne betragtning.
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Bente: Jo, men igen, det har vi jo observeret de sidste par år, ik. Det synes jeg, det er sådan noget, tiden 
har forskubbet. Det er – nu sku’ vi læse det stykke der. Så har vi ikke fået det læst. Det er ikke, fordi det 
er Kirsten [kvinden som ikke kan høre], det er ligesådan en selv. Og så har man ikke lige fået det læst 
[artikler til den pågældende dags debat]. Så sidder vi og snakker om alt muligt andet, og så kigger man 
på klokken, “jamen, nu er klokken ved at være kvart over fire eller sådan noget“. Så er vi trætte (latter), 
så skal vi lige have ryddet op, og sådan går det. Det er jo dejligt, det er jo ikke negativt, vel? Og så bliver 
vi enige om til næste gang, ”jamen, så skal vi måske”... Og det går jo på samme måde!

Bentes beskrivelse rummer erkendelsen af, at gruppens aktiviteter har ændret sig markant, som de er ble-
vet ældre. Med hendes formulering har alderdommen ”forskubbet” de ting, som er mulige. Konsekven-
serne er tydeligt mærkbare. I gruppeinterviewet kommer den vanskeliggjorte kommunikation til udtryk i 
misforståelser og behov for gentagelse, både af forskerens spørgsmål og af medlemmernes bemærknin-
ger til de stillede spørgsmål. Alle i gruppen understreger dog, at forandringerne ikke har forringet den 
menneskelige kvalitet af deres månedlige møder, som de med hjælp til kørsel og følgeskab sætter så stor 
pris på. ”Det er jo, fordi vi kender hinanden,” som det udtrykkes.

Sansesvækkelsen udgør et brud med en række rutiner og færdigheder, som tvinger gamle mennesker til 
at tilpasse sig deres gradvist forandrede livsvilkår. I alderdommen føjer der sig yderligere løbende nye kom-
plikationer til den orientering i og håndtering af hverdagens praktiske gøremål og sociale sammenhænge. 
Dette skete fx for Jørgen, der var 85 år, første gang vi besøgte ham pga. hans kraftige hørenedsættelse. 
Kort efter sin 86-års fødselsdag blev han ramt af en særlig øjenbetændelse, og over natten blev han blind 
på det ene øje og havde kun 40% syn tilbage på det andet. Så fra at være høresvækket var også hans syn 
pludselig nedsat, og hans ellers langsomt tilvænnede rutiner skulle atter finde nye former. Han har hele 
sit liv været ivrig havemand og fortæller efter synstabet, at han mest bare sidder. ”Verden lukker lidt ned 
hver dag,” siger han. 

Andre af studiets deltagere går gradvist dårligere, bliver svimle, udvikler en eller anden grad af demens 
– alt sammen faktorer, der kræver løbende justeringer i håndteringen af hverdagens gøremål og udfor-
dringer.

AFRUNDING
En alderdom med sansesvækkelse gør det nødvendigt kontinuerligt at finde nye veje for at bevare mobi-
litet, selvhjulpenhed og andre former for autonomi i hverdagen. Både syns- og høretab indebærer et 
uskrevet krav om at tilpasse sig en verden i forandring, og hvor de berørte er nødt til at genlære færdighe-
der og praksisser. Det er beskrevet, hvorledes de kastes ind i en yderst omfattende reorientering og lære- 
proces. Som eksemplerne viser, gælder det fx en daglig rutine som at spise, hvilket indebærer en lang 
række komplekse handlinger fra indkøb over madlavning til måltid. Især synssvækkede gamle mennesker 
bliver gradvist dybt afhængige af andres hjælp. 

De der bor på plejehjem, og de der afventer en plads, og som er de ældste, mest syge og svækkede, er også 
de mest accepterende over for begrænsningen af deres bevægelsesfrihed. De lidt yngre og mere aktive delta-
gere har behov for – og kan selv skabe sig – flere oplevelser uden for deres bolig. 

Den gradvise ændring i behov og handlinger afspejler vores mestringsevne og tilpasningsdygtighed ift. at ac-
ceptere givne omstændigheders realitet og tilpasse os selv svære vilkår, tab og forandringer, som de ofte 
opleves i alderdommen (bl.a. Swane 2007). Gamle menneskers verden forskubber sig, de må finde frem 
til nye måder at være i verden på, og dette gælder ned i den mindste detalje i hverdagens gøremål.

I næste kapitel ser vi nærmere på de utrygheder, som kan opstå i forlængelse af sansesvækkelsen i 
de gamle menneskers hjem, og som det trods alt kan være svært at tilpasse sig.
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KAPITEL 9

Usikkerhed og utryghed i hjemmet

Flere deltagere oplever en usikkerhed og utryghed i deres hjem, efter at de ikke længere kan se eller høre. 
Som indgang til analysen er en beskrivelse af forskerens ubemærkede indtræden i deltageren Dagmars 
hjem. Beskrivelsen introducerer en af kilderne til utryghed.

Godt 20 minutter efter, at vi har talt sammen i telefonen, assisteret af Dagmars hjælper, banker jeg på 
hoveddøren til hendes hus. Jeg venter, banker igen… og banker igen, men der lyder intet svar. Og der er 
ikke tegn på, at døren vil blive åbnet indefra. Fordi vi har en aftale, og med vished for, at den er bekræf-
tet kort forinden, vover jeg at tage i dørhåndtaget, der afslører, at døren er ulåst. Jeg åbner den mere og 
siger: ”Hej Dagmar, det er mig, Jon, der kommer på besøg som aftalt”, så højt jeg kan. Intet svar følger, 
så jeg bevæger mig længere ind. Igen siger jeg, ”Hej Dagmar, jeg er fremme!”, så højt jeg kan. Ingen svar. 
I entréen rammes jeg af den særlige atmosfære, som er så karakteristisk for boliger beboet af mennesker 
med høresvækkelse: stilheden, så lyden af et gammelt urs tikken, al opmærksomheden på lyde af helt 
almindelige hverdagsting. Den skærpede opmærksomhed fungerer nærmest som en forstærker ved at 
trække de lyde, der ellers forsvinder som baggrund, frem: den våde regnfrakkes små pibelyde, da den 
hænges på en bøjle i entréen, støvlernes snørebånd som løsnes, fraværet af radiostemmer og støj fra et 
tændt tv-apparat. ”Hej Dagmar, det er Jon,” siger jeg en sidste gang for at annoncere min ankomst; den-
ne gang uden at forvente et svar. Men jeg mærker tilstedeværet af et menneske i huset, det bilder jeg mig 
i alle fald ind. Da jeg træder ind i stuen, ser jeg Dagmar sidde ved spisebordet på sin foretrukne plads. 
Hun er ved at spise sin morgenmad færdig, og med ryggen vendt mod døren til entréen ser hun mig ikke 
komme ind i stuen. Forsigtigt, og nervøs for at forskrække hende, træder jeg langsomt ind i hendes syns-
felt og vinker, så hun kan opdage mig. ”Åhh, du er fremme,” siger hun i sit venlige toneleje. ”Sid ned. Vil 
du have en kop kaffe, imens vi venter på, at bussen henter os?”

I dette eksempel er grænsen til hjemmet, husets hoveddør, ikke længere under Dagmars kontrol. Hun 
er åben for en række af daglige besøgende, som kommer i huset: hjemmehjælpere, hjemmesygeplejer-
sker og andre. Dette ses hos flere af de studerede gamle mennesker, som har behov for udefrakom-
mendes hjælp. Når det handler om mennesker med nedsat syn eller hørelse, får dette fænomen en 
yderligere drejning, da de ikke nødvendigvis kan holde trit med trafikken ind og ud ad deres hjem. I 
beskrivelsen er det tydeligt, hvordan Dagmar ikke opdager forskeren, før han står ansigt til ansigt med 
hende i husets hjerte, dagligstuen. Det forhold, at hun ikke er i stand til at høre, når det banker på, 
medvirker til, at man som besøgende må gå ind uden at modtage de sociale accepter, som i de fleste 
andre tilfælde ville ske ved tærsklen til en boligs private rum. Her ville en almindelig modtagelse – ”Hej. 
Kom indenfor!” – give adgang. Invitationen ville blive givet og modtaget i en interaktion mellem vært 
og besøgende. Som det fremtræder i beskrivelsen, resulterer Dagmars manglende føling med denne 
grænse til hjemmet i, at hun overraskes midt i sin morgenmad, og at forskeren må gå ind i huset med 
følelsen af en slags ulovlig indtrængen.

Tryghed og utryghed følges ad. Bevidstheden om at blive set til og få besøg i løbet af døgnet, skaber tryghed 
i hverdagen. Det er trygt at vide, at et fald eller en anden krisesituation vil blive opdaget inden for en 
kortere tid. Samtidig leder boligens åbenhed til følelser af utryghed (jf. Trigg 2017). Oplevelser af at en 
hoveddør ikke er blevet aflåst, eller at andre har en kopi af ens nøgle, kan skabe utryghed. 

Hjemmet er blandt de steder, der kulturelt set er knyttet til idéen om en intimsfære.38 Hoveddøren eller 
døre til lejligheder på plejehjem udgør en ydre markering af denne sfære. Analysen peger således på, hvor-
dan de deltagende mennesker er udsat for forskellige former for indtrængen i deres intimsfære, da mange 
af dem er plejekrævende og modtager hjælp i deres bolig. Det er dog ikke alle, der beskriver denne kolo-
nisering af hjemmets intimsfære som et problem.39 Men det står klart, at de fleste deltagere er berørt af 
mindre eller større utrygheder.

PLUDSELIG STÅR DE DER
Dagmar fortæller, hvordan det kan være kilde til store chok og overraskelser, “... når der så pludselig står 
et helt sort menneske [en afrodansker] i dagligstuen sidst på aftenen.“ Dette relaterer sig til problemet 
med ikke at høre, når andre kommer ind i huset, og det relaterer sig til mange af de gamles erfaringer fra 
et samfund, som i deres formative år var mindre mangfoldigt. En SOSU-hjælper, der pludselig står i en 
mørk stue kl. 23 om aftenen, kan være en stor forskrækkelse. Det skyldes, at hjælperne jævnligt udskiftes 
og derfor ikke genkendes, og at der ikke kan næres en fast forventning til, hvem der kommer hvornår. Og 
så skyldes det, at de ikke høres eller ses, når de kommer ind i boligen.

Chokeffekter anvendes ofte i film, hvor publikum overraskes af en person, der uventet træder frem bag 
en dør. Filmskabere som den amerikanske David Lynch henter fx megen uhygge i mørke og uforklarede 
scener, hvor man overrumples af elementer fra hverdags- eller drømmelivet, der rationelt set ikke er vi-
dere uhyggelige.40 I fiktionens univers er der således tale om et brud med en særlig forventningshorisont, og 
det er dette element, der finder ind i boligerne hos de sansesvækkede gamle mennesker. De overraskes af 
hjælpende personer, som på én måde er ventet, men som på samme tid chokerer med deres pludselige 
fremtrædelse.

FREMMEDSPROG OG UTYDELIG TALE
Utrygheden i boligerne opstår også af andre årsager. 86-årige Birte, der bor på et plejehjem i København, 
fortæller, hvordan sproglige barrierer kan være kilde til utryghed. Birte er høresvækket og forklarer, hvor-
dan det giver hende endnu flere udfordringer med at forstå beskeder og andet, som er vigtigt for hendes 
oplevelse af sammenhæng i hverdagen, når fagpersoner taler utydeligt eller med accent. Interviewuddraget i 
det følgende drejer sig om de ting, der er sværest for hende i dagligdagen. Det første, hun tager op, er 
kommunikationen med de ansatte på plejehjemmet.

Birte: Men altså, når man sidder alene og snakker sammen, og de [ansatte] taler pænt, så kan jeg godt 
høre det, ik? Men altså... Og så er der også mange udlændinge, de taler på deres eget sprog, og så er det 
endnu værre at forstå for mig.
Jon: Ja.
Birte: Vi har en mand herovre nu, og han er en vældig sød og rar mand, men altså han taler sit eget 
sprog, og meget af det... og så kan jeg ikke høre, hvad han siger. Og så taler han for hurtigt.
Jon: Mmh.
Birte: Ja. For hvis han nu talte lidt langsommere, så kunne jeg bedre forstå ham, ik’? Ja. Men der er jo 
altid mange udlændinge her.

38 Den franske filosof Gaston Bachelard har påpeget, at de huse og rum, vi bebor, er en slags  
 forlængede kroppe; som om også kroppen er et hus for eksistensen (Bachelard 1994; Winther  
 2006, 2012; Rasmussen 2020). Til eksempel beskriver folk ofte hændelser som indbrud og andre  
 overskridelser af denne materiel-kropslige grænse med brug af begreber som personlige  
 krænkelser og brud på intimsfæren. 
39 Kontrollen med det intime rum bliver i visse tilfælde koloniseret, når behov for assistance sætter  
 ind i alderdommen (jf. Winther 2012).
40 Fx film som Lost Highway (1997) og Mulholland Drive (2001), eller eventyret Skyggen (1847) 
 af H.C. Andersen. Freud (1998) skriver i denne sammenhæng om das “unheimlich,” som kan 
 betyde to ting: hjemlig og hemmelig, hvilket kan slå over i det uhyggelige.



58 59
Problemerne består grundlæggende i, at medarbejdere taler for hurtigt, og at nogle taler med accent, da de er 
tilflyttere fra andre lande. Flere deltagere beskriver utryghed knyttet til kommunikationsvanskeligheder 
og misforståelser, når fagpersoner ikke kommunikerer på måder, der er tydelige og velkendte. Samme 
oplevelse beskriver den sprogkyndige Søren:

Det kan man sammenligne med, at man er i Frankrig og prøver at klare sig på fransk, og der kommer 
en og taler til en, og man forstår ikke, hvad vedkommende siger. Og så har man valget mellem at sige 
”Oui, oui” eller ”Je ne comprends pas” eller sådan noget.41

Utydelig tale kan opleves som et fremmed sprog, og erfaringen sammenstilles her med at være placeret 
i en sproglig kontekst, hvor man ikke kan begå sig. Munde bevæger sig, ubestemmelige og svært adskil-
lelige ord strømmer ud. De to nævnte deltagere relaterer deres oplevelser til deres forskellige situationer: 
Birte som beboer på et plejehjem, Søren som berejst og sprogkyndig i eget hus. Trods disse forskelle er 
det samme oplevelse af at blive mødt af uforståelige lyde, de beskriver.

Det er ikke svært at sætte sig ind i, hvordan udtale, sætningsstrukturer og andre sproglige og kulturelt 
betingede krøller skaber en ekstra udfordring for sansesvækkede gamle mennesker. Det er vigtigt at på-
pege, at det ikke handler om racisme eller andre former for generaliseret afstandtagen, noget Birte også 
adresserer i uddraget. Det handler mere overordnet om, at hun er opvokset i en tid, hvor indvandring 
og globale strukturer var anderledes. Sørens problemer bunder direkte i hørelsen, da han taler en række 
fremmedsprog. Han ville formentlig kunne forstå langt det meste af, hvad der siges til ham, hvis bare han 
kunne høre og sortere i de fremmedsproglige lyde, han er udsat for.

AT KUNNE SES AF ANDRE, MEN IKKE VIDE AF HVEM
Et tredje aspekt i hjemmets lurende utrygheder blandt mennesker med sansesvækkelse beskrives af den 
stærkt synssvækkede Emilie. Hun bor i en stuelejlighed og oplever stor utryghed ved, at fremmede kan se 
ind i hendes bolig fra gadeplan. Denne utryghed er både knyttet til facaden, hvor hoveddøren er, og til 
den offentligt tilgængelige bagside af huset, hvor hun har en lille terrasse med blomster, og hvortil der er 
udgang ad en havedør i glas. Emilie bliver spurgt, hvorvidt hun føler sig tilpas i sin bolig:

Emilie: Nej. Jeg er utryg. Hvis jeg ikke havde de sorte gardiner for, prøv så lige at tænke dig, hvordan 
det var. Så kommer de og kigger ind. 
Jon: Så kan folk se lige ind. 
Emilie: Ja, og det er ikke engang, at de kan se lige ind, når de går forbi, de kan stille sig op og kigge, 
ikke? Jeg er heller ikke tryg ved det derude [husets bagside], fordi det er vistnok den eneste lejlighed, 
der ikke har hegn for. 
Jon: Nå... altså rundt om haven?
Emilie: Ja. De kan komme lige herind, ikke? Ej, jeg er utryg her. Ligeså snart det begynder at blive af-
ten, så bliver der rullet for.
Jon: Ja, så lukker du ned?
Emilie: Ja. Ej, det... og så døren derude, de kan jo komme lige ind, ikke? Vi fik lejligheden, fordi Jens 
[afdød ægtemand] ikke [kunne], ja det kunne jeg for øvrigt heller ikke, gå ned fra anden sal  eller op.
Jon: Ja, hvor I var før? På anden sal?

 

41 ”Ja, ja” eller ”Jeg forstår ikke”.

Emilie: Ja. Og Jørgen var glad for at komme herned, han kunne jo køre hen og kigge ud. Der var jeg 
også lidt mere tryg, for nu er jeg her jo selv, ikke? Men der er nu ikke sket noget endnu da. 
Jon: Nej.
Emilie: Men det er også derfor, jeg søger herfra lidt. Fordi, øh  jeg ved ikke, hvordan det bliver at sidde 
her selv til vinter. 
Jon: Fordi det bliver mørkere, mener du?
Emilie: Ja  jeg ved det ikke, men nu må vi jo se. De siger, jeg er godkendt [til plejehjem], så må vi jo se, 
hvad der… hvor lang tid det varer.

Muligheden for, at andre kan kigge ind, gør Emilie utryg. Hun skræmmes også ved, at der fra et vindue 
overfor kunne stå en person og se direkte på hende, uden at hun ville være i stand til at opdage det, 
og også af den grund trækker hun for. Hendes utryghed næres yderligere af historier om tyverier og 
indbrud, der er foregået i nabolaget. Utrygheden resulterer i, at hun lever i en halvmørk og tillukket 
lejlighed. Under feltarbejdet er mange af vinduespartierne i hendes lejlighed endog lukket af i dagtim-
erne – noget hun ligeledes forklarer med ubehaget ved indkig. Manglen på naturligt lys beskrives også 
af andre synssvækkede deltagere som et stort problem, der særligt sætter et tydeligt mærke på evnen 
til generel orientering i årets mørkeste måneder. Dette optræder også i interviewet med Emilie, da 
hun beskriver, hvordan hun frygter for vinteren, hvor hun skal sidde alene i en mørk lejlighed. Den hu-
leagtige atmosfære, som fremkaldes af de tildækkede vinduer, kan ikke være befordrende for hverken 
trivsel eller for hendes evne til at orientere sig.

AFRUNDING
Dette kapitel har vist en særlig udsathed forbundet med sansesvækkelse. Det hænger for det første sam-
men med de gamle menneskers nødvendige accept af ulåste døre, der åbnes af forskellige personer i 
løbet af et døgn, hvor fagpersoner og andre skal have adgang. Det bunder i, at de gamle menneskers 
svækkede sanser vanskeliggør den varsling om nogens komme, som informeret adgang forudsætter. Bo-
ligernes åbenhed over for omverdenen skaber for nogle en utryghed, idet de ikke kan opretholde kontrol 
med adgangen til deres hjem. Utrygheden står dog i tæt forbindelse med den tryghed, der findes i vishe-
den om, at de besøges og holdes øje med døgnet rundt. 

Usikkerhed og utryghed bliver for nogle til en frygt, der i princippet kan ramme alle mennesker, men må-
ske i særlig grad gamle mennesker, der er mindre rustet til handling og selvforsvar, skulle den teoretiske 
trussel blive til virkelighed. Sansesvækkelsen kan bidrage til et øget frygtscenarium, der dels baserer sig 
på deres hjems åbenhed, og dels handler om deres begrænsede evne til at holde trit med hændelser i 
omgivelserne.

Analysen viser dertil, hvordan nogle af deltagerne oplever utryghed i kommunikationen med professio-
nelle omsorgsgivere. Her spiller den svækkede sansning sammen med utydelighed forårsaget af fremmed-
sproglige accenter og for hurtig tale i kommunikation med ansatte i sundheds- og plejesektoren. Denne form 
for utryghed lægger sig oven i det mere generelle kommunikationsbesvær, som særligt de høresvækkede 
deltagere i undersøgelsen beskriver.
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KAPITEL 10

Kompensationstaktikker til håndtering 
af svækkelsen

I tidligere kapitler er det beskrevet, hvordan sansesvækkede ældre trækker sig fra den sociale interaktion, 
når den bliver for problematisk at være i. Det er også beskrevet af de interviewede professionelle på 
området samt i forsknings- og anden litteratur (Rømer 2006; Thorstholm 2014), at større forsamlinger 
– eller andre situationer med sammensatte lydkilder, karakteriseret ved mange stemmer, dårlig akustik 
eller lyd fra mange kilder og vinkler – er yderst problematiske, hvis ikke decideret umulige at indgå i for 
høresvækkede mennesker. 

Dette kapitel handler om de høresvækkede ældres bestræbelser på at håndtere hverdagens udfordringer, her 
benævnt kompensationstaktikker. Alle de høresvækkede deltagere i undersøgelsen håndterer således deres 
sanserelaterede udfordringer ved at gøre brug af særlige taktikker, som de udvikler for at overkomme 
ubehageligheder, når de ikke kan deltage på lige fod med andre, og når de føler sig isoleret og hægtet af 
i sociale processer.

AT BEVÆGE SIG RUNDT ELLER TRÆKKE SIG TILBAGE 
Eva, som vi tidligere har mødt, og som bor i flergenerationshus med sin familie,42 har stærkt nedsat 
hørelse og beskriver sin håndtering af situationer med høj og kompleks lyd på følgende måde.

Eva: Altså, hvis der er meget høje lyde, for eksempel når man går i Tivoli med alle de der rutsjebaner og 
alt det der, ik’? Så med de gamle høreapparater, der kunne jeg skrue ned for lyden, det kan jeg så ikke 
med dem her. Så slukker jeg bare for dem, hvis jeg synes, det er for højt, eller nøjes med at høre med ét 
høreapparat eller sådan...  Jeg finder ud af at mingelere det på en eller anden måde. Men det er rigtigt, 
der er mange ting, jeg undgår, fordi jeg ikke gider at have alt den larm.  
Ida: Hvad er det for eksempel, du undgår?  
Eva: Ja, hvad skal man sige, som sagt, det er Tivoli og  legepladser, hvor der er mange børn, der leger og  
sådan noget musik, altså når der er alt for meget musik og for højt, det gider jeg heller ikke rigtigt.
Ida: Hvad gør du så, hvis I har  en konfirmation eller et bryllup eller en rund fødselsdag, hvor der er 
mange mennesker, du egentlig gerne vil være sammen med, hvordan håndterer du det? 
Eva: Nå, men der går jeg jo så, øh… hen til dem, jeg vil snakke med, ik’. Når vi sidder ved bordet, og 
der prøver jeg at følge med, så godt jeg kan, ik’, og snakker med sidemanden, ik’. Men, øh, hvis der 
er mange, så går jeg jo bare rundt og… gør det. Sommetider så sætter jeg mig i et stille hjørne, når 
jeg synes, der er for meget snak, ik’. Så… så det. Man lærer sådan at trække sig lidt tilbage engang 
imellem, når det bliver for meget, ik’.

Eva fortæller, som andre deltagere i tidligere kapitler, hvordan hun forsøger at hænge på i de besværede 
samtaleinteraktioner. Men hun beskriver også, hvordan hun håndterer sociale situationer med megen 
og diffus larm ved at bevæge sig rundt eller ved at trække sig tilbage til begivenhedernes periferi. Når lyden 
bliver for meget og sanseindtrykkene uoverskuelige, begynder hun at bevæge sig. Analytisk betragtet kan 
bevægelsen hjælpe hende med at komme fri af de forventninger og krav og af den fastlåsthed, som den 
sociale situation indeholder. Når hun ikke længere kan mestre samtalerne ved bordet til fødselsdagen, 
kan hun dæmpe sin følelse af afmagt ved at undslippe fordringer om at samtale på bestemte præmisser.  

42 Se s. 39.
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Ved at bevæge sig og ved at trække sig på afstand af begivenhedens centrum håndterer Eva således 
de mange potentielle ubehageligheder samt små og større misforståelser, der konstant lurer, når 
situationen bliver et kaotisk bombardement af lyde, som ikke kan skilles ad. Hendes taktik og den sociale 
strategi, hun herved benytter, er en slags decentrering, hvor hun fungerer i begivenhedens randområder og 
herigennem tiltrækker sig mindre opmærksomhed, end hun ville gøre i rollen som én, der fejler håbløst 
med de fordringer, komplekse sociale situationer er fyldt med. Det samme har vist sig hos mange af de 
øvrige høresvækkede mennesker.

AT BLIVE TVUNGET TIL AT VÆLGE LYDEN FRA
En anden taktik med en anden bevæggrund er beskrevet i et interview med 86-årige Trille, der bor på 
et plejehjem i København. Trille bruger høreapparater, men som hun fortæller i nedenstående uddrag, 
anvender hun dem strategisk. Konteksten for uddraget er, at Trille beskriver, hvordan hun ofte undgår at 
bruge sine høreapparater, hvordan de får lov til at ligge på hendes bord, og at hun dermed lever dele af 
sin tilværelse i en stille og næsten tavs verden.

Jon: Ja. Og når du siger, du ikke tager høreapparaterne på, hvorfor gør du ikke det?
Trille: Det er for at lukke dumme spørgsmål ude. Her på plejehjemmet, der er de jo mere eller mindre 
senile. Og demente. Det er jo derfor, de kommer her jo, ik’. Og øh. Det synes jeg jo altså ikke, jeg er. Ja, 
jeg betragter mig jo bare som et handikappet menneske. Der hører dårligt. Og bevæger mig dårligt.
Jon: Men når du siger, der er fordele [her refereres tilbage i interviewet]… at der er nogle fordele ved 
ikke at kunne høre, når man bor på plejehjem…
Trille: Jamen altså, det er jo en fordel ikke at kunne høre her. Og dem der taler højt, de øh... dem 
kan jeg jo høre. Så enten så tager de mig på skulderen, ik’. Og så vender jeg [mig] jo, så laver jeg jo 
mundaflæsning, ik’. Og det er jeg jo rigtig dygtig til. Synes jeg jo selv.

Her er to taktikker i spil. Først fortæller Trille, hvordan hun lader høreapparaterne ligge på sit bord; 
en selvvalgt døvhed. Her iværksætter hun en slags lydmæssigt høreværn mod de mange forskelligt rettede 
lyde, sproglige og udråbsagtige ytringer, man som beboer mødes med i hverdagen på et plejehjem. 
Trilles meget direkte facon har en charmerende og humoristisk kant, som ikke fremgår af de udskrevne 
sætninger i uddraget, men hendes joviale humor til trods, er der ikke tvivl om, at hun mener det helt 
konkret, når hun svarer, at den selvvalgte taktik tjener et reelt formål om at lukke uønsket snak, spørgsmål 
og anden lyd ude. Som alle, der har besøgt et plejehjem, ved, kan der i fællesrum og på gange være et 
kakofonisk lydbillede. Det er lyde, som har deres udspring i både mennesker og i de mange maskiner og 
hjælpeforanstaltninger, der bruges i hverdagen. Automatiske døre åbner og lukker, fjernsyn i boliger og 
fællesarealer er skruet højt op (for bedre at høre!), bip- og mekaniske lyde udgår fra lifte, motoriserede 
køretøjer og køkkenmaskiner, skridt på hårde gange og stemmer i diverse samtaler; alt sammen elementer 
der bidrager til et komplekst lydlandskab.

Dernæst beskriver Trille, hvordan hun bruger mundaflæsning, når hun med deaktiverede høreapparater 
ikke er tilgængelig for indirekte tale og kommunikationsforsøg, der gøres fra afstand. Hun kan høre de 
mennesker, der taler højt, og samtidig er hun skånet for de mange lyde, hun finder forstyrrende. Som det 
læses af uddraget, betragter Trille det som en fordel at kunne vælge lyden fra, og hun gør det på daglig 
basis. Samtidig føler hun sig tryg ved at bruge mundaflæsning, når hendes primære kontakter henvender 
sig.

Hos både Eva, i afsnittet ovenfor, og Trille står det klart, hvordan de ser sig nødsaget til at fravælge lyden 
i bestemte situationer. Hvor Trille fremstår mere afklaret med dette forhold, er Evas beskrivelser behæftet 
med tabsrelaterede erfaringer knyttet til den beskrevne familiefest og Tivoli-tur. Dette skal måske forklares 
med de ret forskellige livssituationer, som de to kvinder befinder sig i. Eva er bedstemor og bor sammen 
med sin datter, svigersøn og børnebørn i et byhus, hvor de deler opholdsrum og stue. Trille bor alene på 
plejehjemmet med få besøgende og er ca. 10 år ældre end Eva. Eva har derfor en hverdag, hvor høretabet 
spiller meget mærkbart ind som forstyrrende element i samvær og vedligeholdelse af relationerne til den 
nærmeste familie. 

Konsekvensen for begge kvinder er, at deres undladelse af at gøre brug af høreapparaterne bidrager til, at de 
lades alene i eget selskab og lydunivers. Hos Eva står dette klarest frem i beskrivelsen af de festlige begivenheder, 
hvor hun trækker sig fra deres midte. Men det ensomhedsfremkaldende element viser sig også, når hun 
beskriver, hvordan Tivoli-turene og besøgene på legepladser – aktiviteter med hendes børn og børnebørn 
– ”slukkes” eller ”dæmpes” ved brug af kompenserende taktikker, når høreapparaterne slukkes eller tages 
ud af ørene, for at hun kan holde ud at være med.

Selv om der hos begge kvinder synes at være en slags frivillighed, eller at deres handlinger i det mindste 
beror på et valg, som de selv træffer i de givne sammenhænge, er der reelt ikke tale om en valgfrihed, da 
alternativet til stilheden er en ubærlig, uønsket og diffus larm. Det kan derfor siges, at de tvinges til at vælge 
lyden fra, til fra tid til anden at indtræde i den isolerende stilhed. Konsekvensen er, at de efterlades mere 
alene, end ønsket er. Alene med sig selv i både lyd og tilstedevær. Med disse taktikker kompenserer de for 
deres evne til at være både sensorisk og fysisk nærværende, men de træder samtidig ind i en sfære, hvor 
de er alene, afkoblede og fortabte i social forstand, og hvor hverdagens relationer rykker på afstand.

VEDHOLDENDE MONOLOGER
En anden kompenserende taktik er af en mere tydeligt mere aktiv karakter – til forskel fra en tilbagetrækkende 
adfærd. En taktik blandt de høresvækkede gamle mennesker består således i at bruge talen som en art 
skjold. Lad os kalde dette monologeffekten. Nogle af de gamle deltagere kaster sig ud i monologlignende 
fortællinger, fordi de ikke er i stand til at høre og dermed reagere passende på, hvad en samtalepartner 
siger. Samtalen bliver herved reduceret til en pseudo-samtale, hvor man som normalt hørende indtager 
en mere modtagende rolle i interaktionen. En beskrivelse fra feltarbejdet illustrerer dette.

Jeg kører i bil med 86-årige Agnete. Hun ville gerne med ud at køre, og vi har været ude at se sort sol. Hun 
sidder bag mig og taler i ét væk. Jeg forsøger at spørge til, hvordan hun oplevede den sorte sol – men kan 
på ingen måde trænge igennem talestrømmen. Hun fortæller, at hun blev nummer to til bridge i torsdags, 
hvem der sad hvor, og hvilke personer der havde bestilt hvilke smørrebrødsmadder til juleafslutningen. Jeg 
forsøger igen. Nu handler det om et barnebarn, der har fået en medalje til en dansekonkurrence. Detalje 
på detalje følger, alt imens vi kører hen over Sydfyn.  

Monologeffekten ses forstærket ved telefonsamtaler, hvor høresvækkede ikke har mulighed for at supplere 
med visuelle sansninger, fx mundaflæsning, eller ved at afkode og trække på kropssprog osv. Det erfares 
bl.a. hos Dagmar under feltarbejdet, hvordan hendes telefonsamtaler består i, at hun taler meget, i lange 
stræk, og at samtalen derfor primært fungerer som en slags envejskommunikation, da hun ikke kan høre 
den talende i den anden ende. Dette handlemønster karakteriserer en stor del af feltarbejdet; at de gamle 
mennesker ”taler ind over” eller i det hele taget udfylder en stor del af ”samtaletiden” med deres egen tale 
og stemme. 

Denne tilgang kan betragtes som endnu en kompensationstaktik, da den ivrige snak kompenserer for den 
høresvækkedes evne til at deltage i en mere ligeværdigt fordelt og udvekslende samtale. Ofte forekommer 
denne slags kompensation ligeledes i form af små ”vedholdenheder” i samtalen. Det kan være detaljer i en 
samtale, som den høresvækkede bliver ved med at holde fast i, til trods for at en eller flere samtalepartnere 
gentagende søger at udbedre en opstået misforståelse af mindre eller større art. Hvor samtalen i 
udgangspunktet kan føles velfungerende for den hørende deltager, kan disse vedholdenheder på sigt lede til 
en oplevelse af træghed. Hvor vi i et ovenstående kapitel har beskrevet de sansesvækkede gamles erfaringer med 
at føle sig udsat for stigmatisering, er denne vedholdenhedstaktik en del af dette fænomen. Fordi der holdes fast 
på en eller flere små misforståelser i samtalerne, kan vedholdenhederne under uheldige omstændigheder 
lede til en opfattelse af, at den gamle kognitivt ikke forstår dele af samtalen. Misforståelserne hviler ikke på 
et nedsat intellektuelt eller kognitivt niveau, men på besværligheder direkte relateret til selve sansningen i 
situationen. Det beskrevne mønster – at de høresvækkede deltagere taler mere, end de lytter, med det formål at 
kompensere for deres udfordringer med at svare passende på tiltale i såvel samtaler ansigt til ansigt som i 
fx telefonsamtaler – er udbredt i materialet. 
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SYSLER OG ALENEAKTIVITETER
Nogle af de gamle mennesker, for hvem omgangen med andre bliver tiltagende besværet og svær at 
opretholde, bruger en stor del af deres tid på sysler og aktiviteter, der ikke involverer andre. Det er et 
generelt forhold; at mennesker i den sidste del af deres alderdom og liv bruger megen tid alene. Det 
skyldes såvel sygdom og svækkelse som at venner, bekendte og familie falder fra, hvilket i særlig grad 
rammer de ældste (fx Svendsen 2015; Swane 2013). De fleste i studiet er enker og enkemænd eller uden 
livsledsager, uden tilbageværende nære venner og uden en stor familie omkring sig i det daglige. 

Den 87-årige Egon, som vi mødte tidligere ved hans kabalelægning og batteriskift i høreapparaterne,43 
har integreret flere af denne type rolige aleneaktiviteter i sin hverdag. Han søger et mere socialt afsondret 
og stille liv i den lille lejlighed på plejehjemmet. Som han fortæller, føler han sig ikke så alene, som man 
umiddelbart kan have indtryk af som besøgende, når han fx fortæller om dagens, ugernes og månedernes 
indhold. De mange landskabsmalerier og skitsetegninger på lejlighedens vægge er malet af hans afdøde 
kone, og som Egon beskriver, oplever han i dem en fornemmelse af hende, en slags nærvær.

En af de sysler, Egon bruger meget tid på, er som beskrevet at lægge syvkabale på sin computer. 
Maskinen er opstillet centralt i stuen på et skrivebord mellem sengen og det lille spisebord. I det følgende 
interviewuddrag beskriver han sin syssel, og snakken leder videre til en af de andre helt vigtige aktiviteter 
i hans hverdag.

Jon: Så hvordan ser din hverdag ud?
Egon: Ja… jeg… bruger computeren meget. Jeg spiller syvkabale på den, og det fortsætter jeg med… 
det er den samme kabale, jeg lægger hele tiden, og så noterer jeg mig… hver gang… sådan… hvad der 
sker… og hvor, hvor lang tid… og så… [kort pause]. Og fjernsyn… det ser jeg også meget… men det 
er, det… med fjernsynet, jeg… jeg hører ikke godt nok til at høre talen på fjernsynet… så jeg må… jeg 
må klare mig meget med, hvad der kommer sådan af tekst… men øh, jeg kan godt lide at se fjernsyn 
alligevel… om det så er fodbold, eller hvad det er for noget (griner lidt)… det bruger jeg tiden til… at 
spille syvkabale på computeren og se sådan forskellig sport i fjernsynet.

Her forklarer Egon, hvordan syvkabalen er en vigtig aktivitet for ham. Indledningsvist kan vi hæfte os ved, 
at han besvarer spørgsmålet om, hvordan hans hverdag ser ud, ved at tale om sin kabale-aktivitet på 
computeren. Kabalelægningens betydning underbygges gennem flere samtaler, og han forklarer tillige, 
hvordan han fører en striks logbog over de kabaler, som går op. Undervejs i feltarbejdet fremviser han den 
imponerende logbog, som rummer sirlige notater bestående af dato for det konkrete spil.

Kabalenoterne går mange år tilbage, og han opbevarer det hele i en række ringbind på reolen ved siden 
af sit skrivebord. Det er værd at bemærke, at Egon kun noterer de kabaler, som går op, og at han derfor 
lægger langt flere end logbøgerne vidner om. Flere af de gange, hvor forskeren kommer på besøg, er han 
optaget af kabalesyslen.44 

I uddraget ovenfor taler han ligeledes om sin brug af fjernsynet og om, at han sætter stor pris på at se 
fx sport og andre udsendelser, selv om han oftest ikke kan høre tale og lyden fra apparatet i andet end 
slørede lydbilleder. Feltarbejdet vidner tilsvarende om, at fjernsynet og radioen er vigtige apparater i 
langt de fleste deltagende gamle menneskers hverdag.45 Egon udpeger her også, hvordan han primært 
ser sport. Under feltarbejdet deltager forskeren også i dette fjernsynskiggeri, der fremstår meget særligt, 
og som har en næsten magisk fornemmelse over sig. Dette tematiseres i den følgende beskrivelse fra 
arbejdet. 

43 Se kapitel 5, s. 33-37.
44 For beskrivelsen af forskerens ankomst til Egons bolig, se s. 33.
45 For en mere uddybende analyse af de gamle menneskers forhold til de forskellige maskiner  
 og apparater, se fx kapitel 12.

Under et af mine besøg i Egons bolig taler vi om hans brug af det store fladskærms-tv, som er hængt op på 
en af lejlighedens vægge. Han forklarer, hvordan han nyder at se forskellige sportsudsendelser og nævner 
i den sammenhæng, at han ivrigt følger med i forskellige sportsgrene på tv-kanalen Eurosport. Da jeg 
spørger videre til hans tv-forbrug, tænder han for apparatet, som for at fremvise, hvordan han gør. Det 
viser sig, at der er en Snooker-turnering46 i gang, et spil som Egon sætter stor pris på at følge, men som for 
mig er ukendt i detaljen. Han går i gang med at forklare reglerne, afbrudt af de tavsheder, som opstår, 
når spillets spændingskurve stiger, og hans fokus på skærmen skærpes. Forklaringerne af spillet leder til, 
at vi sammen ser Snooker-matchens vestklædte duellanter planlægge og udføre deres yderst kyndige stød. 
Vi sidder under den store skærm; Egon i sin kørestol, jeg i en af kurvestolene, som normalt står ved hans 
spisebord. Som vi sidder der, går det op for mig, at spillet er stort set tavst – der er nærmest ikke en lyd 
at høre på udsendelsen, selv om lydstyrken på den store skærm er skruet godt op. Der er de sagte lyde fra 
spillernes koncentrerede bevægelse omkring bordet, en puslende og dæmpet fornemmelse, lyden af køerne 
som rammer ballerne, af ballerne som rammer hinanden, og af de samme kugler som de kyndigt vises hen 
over det grønbeklædte bord og sendes i en af bordets seks huller. Lejlighedsvist og kortvarigt afbrydes den 
koncentrerede stilhed af publikums korte klapsalver. Oplevelsen er, at dette spil er en slags ”stillesport”; 
altså en sport, som kan følges på lige vilkår, hvad enten man kan høre eller ej. Spillets rolige og tyste 
atmosfære sendes ind i boligen og forplanter sig iblandt os. Sommetider lyder Egons åndedræt, en af os 
sukker, eller hoster, og vi kommenterer hændelserne ved det grønne bord med små simple eller ordløse 
tilkendegivelser, ”Hmmm”, ”Ja”, ”Åhh”, ”Uhhha”, ”Flot lavet!”, ”Fint!”.

De beskrevne aktiviteter kan ses som kompensationstaktikker. De sansesvækkede gamle mennesker, her 
repræsenteret ved nedslag i Egons hverdag, finder frem til forskellige aktiviteter og sysler, som de på en 
tilfredsstillende måde kan udføre, til trods for at de lever med alvorligt svækket hørelse eller syn. Kabalen 
og billardkiggeriet er gode eksempler på aktiviteter, der kan udføres uden oplevelsen af ”tab”, og uden 
at den gamle Egon på nogen måde føler, at hans høresvækkelse kommer i vejen – at den er et handicap. 
Analysen synliggør, at høresvækkelsen reelt og erfaringsmæssigt forsvinder momentant, når hans aktivitet 
ikke kalder på evnen til at høre. Taktikken indebærer her ikke en kompensation for noget, som ikke 
mestres i interaktion med andre. Derimod kompenseres for oplevelser af akavethed, upassendehed og handicap, 
som opstår i andre af hverdagslivets arenaer – for erfaringer med ”ikke at kunne”, ”ikke at slå til” eller ”at 
stå udenfor”, som disse gamle mennesker lever med i de fleste andre sammenhænge. 

Fravalget af andres selskab til fordel for alenetid ses i en række af de deltagende gamle menneskers klare 
udmeldinger i feltarbejde og interview. Trille fortæller, hvordan hun undgår ophold på plejehjemmets 
fællesarealer for at lade sig optage af sysler i omgivelser, hvor tiden er hendes egen. Hun trækker sig til- 
bage til sin lejlighed og bruger langt det meste af sin tid her. Holger tager sin mountainbike, når ”det  
bliver for trist”, som han siger og refererer til, hvordan han ikke længere kan deltage i de sociale aktivite-
ter, som omgiver ham, eller når det bliver for udmattende. Han er yderst rørig og cykler fortsat. Bakker-
ne, landskabet og vinden udgør en anden slags selskab, hvor tale og svar ikke er nødvendige bestanddele 
for at opleve adspredelse og finde vej.47 Otto, som vi mødte tidligere i rapporten, bruger størstedelen 
af sin tid med lukkede øjne for at undgå de diffuse visuelle lys- og skyggesansninger, han lever med, og 
i stedet bruger han hørelsen eller ”trækker sig helt ind i sig selv”, på afstand af verden lige omkring sig i 
plejehjemmets opholdsstue.48

46 Snooker er et billardspil.
47 Se også kapitlet ”The Companion City: An Initial Ramble” (Rasmussen, kommende) for mere  
 om forhold mellem ældre mennesker, landskaber og andet.
48 Se s. 33.



66 67
Aleneaktiviteter anvendes af og til som strategier til at kompensere for en reduceret evne til at indgå i so-
cialt udadvendte dele af hverdagslivet. Nærværende afsnit skal således læses som en indgang til at forstå, 
hvordan de gamle mennesker kompenserer for de åbenlyse mangler og savn, som opstår i deres liv.

OPLEVET SOCIAL DELTAGELSE VED HJÆLP AF LITTERATUR,  
TV OG RADIO
Egon fortæller videre, at han sætter stor pris på at læse romaner. Det rolige liv i lejligheden suppleres med 
historier og begivenheder ”udefra”, når han læser romaner fra den bogklub, han er medlem af, i lyset 
fra sengelampen. Læsningen kompenserer for nogle af de erfaringer, som findes i et normalt hørende og 
socialt aktivt liv. Læsning besidder en række dialogiske elementer (med forfatter, figurer mv. i det læste, 
se fx Rasmussen 2013), også når der læses alene, hvorfor denne både intellektuelle og (indirekte) sociale 
aktivitet finder ind i hverdagslivet. Hermed yder den også et kompensatorisk bidrag til mellemmenneskelige 
interaktioner, som de studerede gamle ikke længere kan tage del i, eller er yderst begrænsede i.

I Sally Rooneys roman Normale Mennesker (2019) trækker den ene af bogens to hovedpersoner, den unge 
mand Connell, på en rigdom og ”funktion” i litteraturen, da han som nyligt ankommet studerende 
oplever fremmedgjorthed og isolation på et universitet langt fra hjembyen. Rooney beskriver, hvordan 
den unge mand opsluges af de klassiske romaners fiktive personer og persongallerier, og han vikles ind 
i værkernes rige verdner, som også værkerne vikles ind i hans hverdagsliv (Rooney 2019, s. 77-78). De 
litterære erfaringer får Connell til at tænke, at den forestillingsevne, han gør brug af som læser i mødet 
med litteraturen og dens persongallerier, også er nødvendig for at forstå virkelighedens mennesker og at 
kunne indgå i intimt samvær med dem. 

Egon befinder sig i den anden ende af livsspektret. Han har etableret et liv, fået kone og børn, hvorfor 
hans anvendelse af litteraturen i udgangspunktet er mere retrospektiv end den fiktive Connells. Egon 
lever nu med litterære skikkelser og trækker livets oplevelser og erfaringer ind gennem litteraturens nøgle- 
hul. Ved flere besøg ligger Egon i sengen og læser, da forskeren ankommer. Under lampen henter han bi-
drag fra litteraturens verden ind i lejligheden. Litteraturens skildringer integreres med den gamle mands 
hverdagsverden, hans fortid og nutid. Her kan Egon – uden høreapparater, uden oplevet besvær, uden 
bøvl og lange rækker af misforståelser og svært tilgængelige sammenhænge – opleve dialog og aktiv sam-
menvikling med menneskelige vilkår, med hverdagssituationer og -personer, med det store, det uansee- 
lige, det lykkelige og det svære i den menneskelige tilværelse.

FOKUSERING OG UDELUKKELSE AF DET UVÆSENTLIGE
86-årige Esther har et stærk svækket syn. Det medfører, at det er nødvendigt for hende at fokusere skarpt 
på udvalgte ting. Herved udelukkes andre elementer i hendes hverdag. Evnen til denne intense fokusering 
kan ses som en kompensation for evnen til at sanse omgivelser, lyd, stemmer, synsindtryk mere bredt. 
Som hun beskriver i det følgende citat:

Esther: Altså, jeg kan ligesom udelukke de der sideting, som ikke er så væsentlige. Og fokusere.

Esther taler ved flere lejligheder om nødvendigheden af at fokusere. Det er en banal betragtning, at et øget 
fokus på bestemte ting svækker fornemmelsen for andre, da vi som sansende væsner ikke samtidigt kan 
være lige opmærksomt indstillet på alt i vores nærhed. Esther forklarer, at hendes stærkt svækkede syn byder 
hende at fokusere nøje i kontakten med andre. Under vores møder beskriver hun, hvordan denne nødven-
dighed for fokus er udmattende. Så snart hun er sammen med andre mennesker og i situationer, hvor hun 
har samtaler og indtryk, hun skal bearbejde og følge med i, må hun mønstre store mængder af energi for 
at bryde igennem det svækkede syn og sin ligeledes nedsatte evne til at høre. De hverdagslige sansninger 
skal altså tilføres meget energi, hvis Esther skal kunne bruge dem til noget. I citatet beskriver hun det som 
nødvendigheden af at ”udelukke de der sideting, som ikke er så væsentlige.” I den sidste del af besøgene 
under feltarbejdet er hun udmattet. Det fortæller hun, og det mærkes tydeligt på hele 

atmosfæren i hendes lille lejlighed på et plejehjem i København. Enkelte gange afbryder vi et møde eller et 
interview tidligere end planlagt med aftale om at fortsætte en anden dag. Denne udmattelse ved længere 
samvær er en fællesnævner på tværs af de mange sansesvækkede mennesker, vi har fulgt i arbejdet.

Det må anerkendes, at den fokustaktik, som Esther beskriver, og som på forskellig måde gør sig gæl-
dende i samværet med mange af studiets gamle mennesker, bidrager med noget væsentligt. Mange af 
møderne med deltagerne er rundet af en dyb mellemmenneskelig intensitet. Forsker og deltager sidder ofte 
tæt på hinanden, øjenkontakten holdes længe, og på alle måder er den gensidige opmærksomhed udtalt 
i bestræbelserne på at kommunikere og forstå. Nødvendigheden af den kompensatoriske taktik, som i 
samvær med andre byder de gamle at opretholde en klart fokuseret kontakt, bidrager til intenst samvær 
og relationer, som skabes med stor intensitet, og som derfor udvikles relativt hurtigt.

SENSORISK KOMPENSATION – ER DER NOGET VUNDET I SVÆKKELSEN?
I projektet har vi haft opmærksomhed på at udforske, hvorvidt de svækkede sanser på nogen måde bi-
drager med nye muligheder og evner i de gamle menneskers hverdagsliv. Det er en bredt forekommende 
antagelse, at tab af én sans vil lede det pågældende menneske til at styrke en eller flere andre sanser.49 
Et dårligt hørende menneske vil således kompensere gennem udvikling af fx synet, og synssvækkede vil 
udvikle stærke høresensoriske kapaciteter eller kompensere med brug af andre sanser. Til grund for dette 
ligger en antagelse om, at kroppen søger kompensation ved at skærpe andre fungerende sanser. Gen-
tagne gange i studiet er denne tese dog blevet tilbagevist, og det implicitte håb, som findes i både den 
overordnede antagelse og i de konkrete spørgsmål, vi har stillet undervejs, er blevet fejet af vejen: Der er 
ikke noget berigende, eller noget vundet, i forbindelse med sansesvækkelse. Et eksempel på et af disse svar ses i 
følgende interviewuddrag.

Ida: Har du fået skærpet nogle andre sanser, når du så ikke kan høre, altså er du blevet bedre til at   
kigge, eller er du blevet bedre til at dufte?
Holger: Nej. Men slet ikke  Jeg er snart sanseløs!

Som Holger tydeligt udtrykker, i situationen understreget af hans tonefald og måden, han lægger trykket 
på i udmeldingen, så går det kun én vej – imod det, han kalder sanseløshed. Dette uddyber han andetsteds 
i interviewet ved at fortælle om, hvordan alle hans sanser er aftagende; smagssans, lugtesans, synssans, 
høresans (som også ses i projektets film).

Altså, min lugtesans er... næsten lig nul. Og... ah smag, jeg synes da bestemt, at jeg kan smage, om noget 
smager godt eller dårligt – jeg havde i hvert fald fået for meget salt i sovsen i aftes (griner). Men, øhm... 
nej, altså... mange af mine sanser er dårlige, og jeg døjer også med mit syn, med at få kørekort, fordi de 
synes ikke, jeg kan læse de skide bogstaver på fem meters afstand. Så der er, nej, der er ikke noget, der 
er blevet skærpet. Bestemt ikke; alle de andre sanser aftager lige så stille også. Det gør de. Lugt og... og 
syn... smag. Men, øh... sådan er det jo nok at komme op i, i min alder, og det er da ikke noget, jeg savner 
voldsomt. Det er jo kommet lige så stille, lige så gradvist. Men altså engang imellem kommer man da til 
at tænke på ”hold da op”, ja... sådan årstidernes duften og... blomsterdufte og alt sådan noget – det 
kan jeg overhovedet ikke mærke. Det kan jeg ikke. Det kan have enkelte fordele så; allerede sidste år, 
når Anne [Holgers kone] og jeg kørte, så kunne det ske, hun lige pludselig sagde: ”Puuu, fy for Søren, 
luk vinduet!” ” Hva’, hva’  hvorfor det?“ “Ja, der er gylle i luften!“ “Nå, ér der?” Nå, det ku’ jeg da ikke 
lugte (griner). Så det kan jo i visse tilfælde have fordele, at man ikke dufter så godt.

49 Se fx omtalen af mørkerestauranten Dans Le Noir?, s. 50.
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Holger oplever ikke en styrket synssans, der kan udligne dele af det, han mister i form af hørelse. Han be-
skriver, hvordan han oplever en gradvis svækkelse af alle sine sanser, på en næsten umærkelig og snigende 
måde. I uddraget beskriver han tillige oplevelsen af, at det viser sig med overraskende tydelighed, når for-
årets komme og alle de sensoriske erfaringer, der er lagret i kroppen, ikke vækker genklang – når verden 
ikke længere dufter, lyder og på samme måde ligner det forår, som findes i hans erindring. Når Holger 
alligevel beskriver en fordel, fremstår det mere som en udtalt vilje til at fokusere på det positive i hans 
aktuelle situation, end som en reel fordel. Det er sagt i et humoristisk tonefald, at de aftagende sanser 
skærmer ham fra ubehaget i enkelte duftoplevelser, men ved nærmere eftertanke står det klart, hvordan 
også fraværet af en ubehagelig lugt udgør en oplevelse af sansefattigdom.50 Det nærmest mærkes, hvordan 
Holger og Annes forskellige sanseerfaringer skaber et oplevelsesmæssigt skel imellem dem i bilen. På en 
måde befinder de sig to forskellige steder, fordi deres sanse- og oplevelsesmæssige væren-i-verden ikke er 
den samme. Fortællingen om den såkaldte fordel her understreger alvoren og de omfattende konsekven-
ser, som sansesvækkelse har for de berørte menneskers hverdagsliv.

Baseret på erfaringer under feltarbejdet bringer sansesvækkelsen dog i enkelte henseender spinkle fordele 
med sig. Som Trille så klart beskriver i analysen ovenfor,51 er muligheden for at tage sine høreapparater 
ud, eller undlade at tage dem i, anvendelig i livet på plejehjemmet. Det kan skabe en fred, som hun værd-
sætter. Det er derfor muligt at afrunde med at konstatere, at sansesvækkelsen i al sin tyngde af påførte 
besværligheder, isolationsfornemmelser og tabserfaringer besidder mikroskopiske lommer af potentiale. 
Små elementer, der rummer noget brugbart i oplevelsen af svækkelse og tab. Men det står klart, at der er 
intet, som kan opveje, ingen gode byttehandler at gøre, for de sansemæssige tab.

AFRUNDING
Kapitlet viser, hvordan de gamle mennesker kompenserer for åbenlyse mangler og savn, som opstår i 
deres liv pga. sansesvækkelsen. Med begrebet kompensationstaktikker er deres bestræbelser på at håndtere 
hverdagens udfordringer analyseret. Disse taktikker udvikles for at overkomme ubehageligheder, når de 
gamle mennesker ikke kan deltage på lige fod med andre, og når de føler sig isoleret og hægtet af i sociale 
processer.

Det er vist, hvordan oplevelsen af at være udenfor og ikke at kunne håndtere sociale situationer som 
fest eller offentlige rum med megen og diffus larm kan håndteres ved at bevæge sig rundt eller ved at 
trække sig tilbage til begivenhedernes periferi. En anden taktik er at undlade at bruge høreapparaterne, når 
lyden bliver for voldsom, forvirrende og smertefuld. Dette skal dog ikke betragtes som et frit valg, men 
at disse høresvækkede mennesker tvinges til at vælge lyden fra, og konsekvensen er, at de isoleres i eget 
selskab og (lyd)univers. Endnu en taktik er, når den høresvækkede taler i monologer, hvilket nedsætter risikoen 
for at komme til kort pga. det vanskelige i dialogen, misforståelser mv. Der er tale om en aktiv taktik til 
at fastholde sin rolle i kommunikationen – men som af omgivelserne kan opfattes som kognitiv træghed. 
Analysen viser dertil, at aleneaktiviteter, hvor man ikke behøver at kunne hhv. se eller høre, anvendes som 
strategier til at kompensere for en reduceret evne til at indgå i socialt udadvendte dele af hverdagslivet 
og til at tilsidesætte ”handicappet” for en stund.

50 Begrebet bygger på den tyske filosof Walter Benjamins idé om erfaringsfattigdom (1998, s. 19-25).
51 Se s. 62-64.



70 71

KAPITEL 11

AMD-relateret synstab og sansefænomener 

I dette kapitel analyseres en case, der viser en form for kropslig og psykisk kompensation for manglende syn samt det 
at være meget alene. I kapitlet analyseres erfaringerne i hverdagen hos én ældre kvinde, Emilie – hvis utryghed 
i hjemmet blev beskrevet i forrige kapitel, og som lever med synstab pga. øjensygdommen AMD.52 Analy-
sen af kvindens situation har skærpet vores analytiske opmærksomhed på, hvordan en sammenvævning af 
krop, sanser og psyke kan komme til udtryk hos gamle mennesker med sansesvækkelse.

Der er tale om et fænomen, der optræder, når man over længere tid er berøvet sine sanser, og krop-
psyke-sanse-helheden53 kompenserer herfor. I det følgende fortæller Emilie, hvordan hun i den første 
tid med tiltagende synstab begyndte at erfare ”tillæg” til de aftagende, ”almindelige” synsindtryk. I 
starten var oplevelserne små og fremstod som det, hun beskriver som lianer, altså nogle streger der 
løb ned igennem hendes synsfelt. Senere tog de, fra den ene dag til den anden, form af deciderede syner. 
Forskrækket og nervøs for sin mentale sundhed opsøgte Emilie øjenlæger, der til hendes delvise bero-
ligelse forklarede synerne som et led i den medicinske tilstand kaldet Charles Bonnet syndrom. Syndromet 
optræder netop hos mennesker, der har mistet deres syn, og som dertil bruger meget af deres tid alene, og 
det er karakteriseret ved særlige syner og særprægede visuelle erfaringer.54

I det følgende vises, hvordan disse synsoplevelser kan forstås som en slags kompensation i hver- 
dagen, men hvordan de samtidig indeholder forstyrrende elementer. Under et interview i Emilies hjem på  
Københavns Vestegn beskriver hun sin synssvækkelse og de tilsynekomster, hun oplever.

Jon: Du sagde, at du kan se mig som sådan et [sløret og utydeligt omrids på den anden side af spisebor-
det. (Der refereres her tilbage i samtalen] … Hvis du kan beskrive det… (afbrydes).
Emilie: Ja ja, men det kan jeg også. Jeg kan se omgivelserne, jeg kan også godt se, det er vist en blå skjor-
te, du har på. 
Jon: Ja.
Emilie: Og så... er der lange ærmer i, og altså sådan noget kan jeg se. Jeg kan også godt se lidt af  ansig-
tet, men det kniber så lidt, for der kommer så en mand imellem. Ja, det lyder dumt. 
Jon: Der kommer en mand imellem?
Emilie: Det er mandens [Emilies afdøde ægtemands] morfar. Han kommer, det har han gjort i flere år, 
og passer på os.
Jon: Altså din mands morfar?
Emilie: Ja. Og min mand er begyndt at komme bagefter ham. 
Jon: Nå, altså som... 
Emilie: Som syner, eller som... det er ikke syner, for min datter siger – det var dengang, det kun var 
oldefaren der [kom på besøg], ”Han kommer og passer på jer, han er her”. ”Ah pjat”, siger jeg. Men jeg 
ser altså syner. 
Jon: Nå. Så det er noget, du har... så tidligere i dit liv har du tænkt, det var pjat, og nu kan du begynde 
ligesom at...
Emilie: Øhm, jeg ser jo også... jeg ser jo også syner.
Jon: Ja.
Emilie: Jeg ser flyvende heste, jeg ser cykler flyve over fodgængerovergangen, forskellige ting.

52 Om AMD, se s. 10.
53 I klassisk fænomenologi (fx Merleau-Ponty 2012) og i nyere teori med afsæt heri (fx Harman 2005) 
 betragtes mennesket i en holistisk ramme, hvor krop, sanser og intellekt er uadskillelige elementer,
 der sammen bidrager til konstitutionen, og opretholdelsen, af det hele menneske.
54 Fx fænomenet ”at se lyseblå elefanter” (Øjenforeningen 2010).

Jon: Nå.
Emilie: Og til at begynde med, der var alle ansigter dækket af blomster på tidspunkter, jeg så  ”Så for 
pokker,” sagde jeg, ”nu har I blomster igen”.
Jon: Nå!
Emilie: Men det er så ikke så slemt lige nu, det viger lidt, og det er heller ikke hver dag jeg ser... øh, at de 
flyver.
Jon: Nej.
Emilie: Men den første gang jeg så det rigtig slemt, der troede jeg, jeg var… Jeg troede jeg var blevet 
sindssyg.

Emilie beskriver her en både skelsættende og skræmmende erfaring, der har ramt hendes liv med den 
AMD-relaterede synssvækkelse. Hun lever med det, vi populært kalder for syner. 

Når Emilie i interviewet udtaler, at der “kommer en mand imellem“, skal det forstås sådan, at hun op-
lever et slags visuelt lag imellem sig selv og den slørede forsker, som sidder på den anden side af hendes 
køkkenbord. Emilie beskriver, at hun lever i en meget tåget og uklar verden, men når hendes hallucina-
toriske syn viser sig – noget som sker dagligt – ”skubbes” et klarere syn ind over de uklare omgivelser.  
Emilie fortæller, at der er stor variation i synerne, men at mange vender tilbage, hvilke hun derfor er ble-
vet relativt fortrolig med gennem tiden. Hendes nyligt afdøde mands for længst afdøde morfar er, som 
hun beskriver i uddraget, en af disse tilbagevendende synsoplevelser, der har ledsaget hende i en årrække. 
Emilie er ikke afklaret med den ”metafysiske betydning” af disse synsoplevelser. I flere omgange udtrykker 
hun tvivl om ”morfarens” tilsynekomst, men hun beskriver ham også som en “skytsengel“. 

Som det forstås af ovenstående interviewuddrag, er der tale om flere former for synsoplevelser. Og det 
er den anden, mere fantasifulde – dvs. ikke den erfaringsbaserede, potentielt meningsfulde – form for 
synsoplevelse, som Emilie kalder for syner, når hun siger, “jeg ser jo også syner“ og fortæller om flyvende 
heste mv. Begge synsfænomener beskrives videre i det følgende.

Emilie: Så forleden aften, imellem sofaen og bordet, der sad  en eller anden  enten et barn  en dreng eller 
en pige med ryggen til mig i gult tøj […] Så lige pludselig, så var han kommet herom, så kravlede han ind 
under sofaen […] Om det er et af mine oldebørn, det ved jeg ikke... Lyshåret. I gult tøj. Det er det sidste, 
jeg sådan  har set.
Jon: Ja.
Emilie: Ja, du tror nok, jeg er tosset.
Jon: Nej, det tror jeg slet ikke. Jeg synes bare, det er interessant. Men du siger, det er både mennesker, 
du har kendt før i tiden – det er både din mands... 
Emilie: Ja, altså den første, det er nok et par år siden eller tre, ikke, da min mand blev mere syg, ikke, 
da begyndte hans morfar at komme. Han [Emilies afdøde mand] var jo altså det ældste barnebarn... Jeg 
ved ikke, om de har haft nogen særlig... det kan jeg ikke rigtig forklare. Men altså, så begyndte han at 
komme, og så var det, jeg sagde, dengang jeg var ved øjenlæge, så siger jeg: “Ja, og så ser jeg også man-
dens morfar og mor.” Og så er manden [Emilies afdøde mand] begyndt at komme med også. Så jeg har 
jo altså skytsengle.
Jon: Ja… men det er jo på en eller anden måde meget trygt.
Emilie: Det har Kaj [den afdøde mand] også... Han har også haft skytsengle... Han troede på engle.
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Jon: Ja  Hvordan tænker du så, altså fordi det er jo så forskelligt – det har jo forskellig karakter, det du 
ser – noget af det er mennesker, du har kendt, eller som I har haft et forhold til… og andet er heste og 
cykler…
Emilie: Og grise, ikke... Altså, de heste og grise og det dér, dét er syner... Det er jeg helt sikker på... Det 
andet, det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke på det der, men der må jo være nogen, for ellers så kommer 
de jo ikke næsten hver aften […] De kommer også om dagen, hvis jeg ser fjernsyn […] Så, så kan jeg se 
dem. Så kan jeg se ansigterne. 
Jon: Nå.
Emilie: Nu sidder han der igen! 
Jon: Ja.
Emilie: Ovre ved dig. Henning K… [navn på den afdøde mands morfar]. 
Jon: (Smågriner) Ja, ej, det er meget specielt, det er meget underligt for mig at få den  den besked på en 
eller anden måde, ik’. 
Emilie: Det er sådan ligesom, han vil... Han vil fortælle mig et eller andet, ikke.

Som Emilie uddyber og bestræber sig på at forklare den overraskede forsker, opererer hun med flere 
kategorier for at sortere, bearbejde og forstå sine ekstravisuelle oplevelser.55  Nogle af de mere fantastiske 
syn som grise, heste, flyvende cykler og små mænd, benævner hun som syner – altså fænomener, der er 
uvirkelige, og som er øjensygdommens følgevirkninger: “Heste og grise og det dér, dét er syner.” Synerne 
forekommer som rene hallucinationer, tomt materiale. Det beskrives med humor i et interview, hvor 
hun forklarer sin reaktion: ”Så siger jeg sommetider: ”Nå, nu er Charles her igen!”” Charles, altså det 
personificerede Charles Bonnet syndrom, er navnet på den lurifaks, der spiller Emilie et puds, når de visuelle 
oplevelser har en bestemt karakter – når det er grise, flyvende cykler, blomsteransigter og andre fantasti-
ske ting, hun ser. Når Hr. Bonnet er på besøg, er det altså hendes krop, der bidrager med visuelle indtryk 
fremkaldt i kølvandet på hendes AMD-relaterede synstab. 

Men når den afdøde ægtemands morfar, ægtemanden selv og mere realistisk fremtrædende personer 
viser sig, er Emilie langt mere afsøgende og åbent indstillet i sin forståelse. I beskrivelsen af det lille barn 
iført gult tøj, forsøger hun at skabe en metafysisk ramme for sin fortolkning: Det kunne være et af hendes 
oldebørn, som viser sig ved sofaen i stuen? Det kunne være en besøgende med et ærinde eller en tilknyt-
ning til hende? Som hun udtaler, fornemmer hun, at personerne, som hun ser, vil hende noget. Men hun 
er usikker og afsøgende.

GEROTRANSCENDENS
I gerontopsykologien findes en teori om gerotranscendens (Tornstam 2005; Braam et al. 2006), der be-
skriver spirituelle og eksistentielle udviklingsdimensioner i gamle menneskers liv. Hos mange udvikles 
således en slags overskridelse af de ellers adskilte områder, vi almindeligvis relaterer til som fx vågent 
liv og drømmeverden (jf. også Schutz 2005). Teorien giver mulighed for at forstå alderdommen som en 
livsfase, hvor der opstår en mere kosmisk og holistisk tilgang til verden, som finder udtryk i en glidende 
bevægelse imellem erindring, drøm, krop, kognition, spiritualitet, nutid og datid. Herved anerkendes, 
at sanse- og erkendelsesmæssige åbenheder ofte opstår i senlivet, og at disse erfaringer ikke behøver at 
være udtryk for bestemte sygdomsbilleder. Derimod kan de gerotranscendentale erfaringer forstås som 
manifestationer af et liv, der er levet med et intellekt, næret af sansninger, i en krop som husker, og som 
i alderdommen har plads til at arbejde med livets forskellige elementer. 

55 Med begrebet ekstravisuelle oplevelser trækker vi på det engelske extraterrestrial, som betegner det,  
 der kommer fra et andet sted end jorden (jf. terra, som på latin betyder jord eller land). En ekstravisuel  
 oplevelse er dermed en oplevelse, som ikke opstår ved hjælp af synssansen i snæver forstand. Den må 
 snarere ses som resultat af et samarbejde mellem erindring, aktuelle sociale behov eller mangler på 
 indfrielse af samme.

Emilies åbne forståelse af de af hendes visuelle oplevelser, som bliver tillagt en både personlig erfarings-
rettet og samtidig spirituel betydning, kan begribes med teorien om gerotranscendens. Hun forstår disse 
syn som besøg fra det hinsides, der vil hende noget; de tilskrives en mening som hendes skytsengle. 

Vi kan videre forstå Emilies sortering som en slags kompensationstaktik, med hvilken hun henter nye og 
supplerende elementer af såkaldt mening og indhold – og måske endda noget, vi kan gå så vidt som til 
at kalde samvær – ind i et ellers isoleret hverdagsliv. Emilie forklarer, hvordan hun er meget alene og isoleret 
efter hendes mands nylige død. Hun har ganske få besøgende i lejligheden, som ikke er hjemmehjælp, 
vare- eller madlevering, da hendes tilbageværende og nærmeste familie bor i den anden ende af landet. 
Det betyder, at hun bruger hele døgnet i den delvist mørklagte bolig uden nærværet af konkrete andre 
til at reflektere over hverdagens og livets tanker og hændelser. I forlængelse af hendes egne beskrivelser 
og de uforløste sociale behov, som hun tydeligt udtrykker, er det forståeligt, at hun knytter en dybere 
mening til de personificerede tilsynekomster. Som hun fortæller det, kan hun ikke tale med disse syner – 
oplevelserne indebærer ikke lyd. Men hun finder alligevel en trøst og omsorg i tilstedeværet og nærværet 
af disse skytsengle. 

AFRUNDING
Emilies case, som er analyseret i dette kapitel, viser, hvordan mennesker i ændrede livsvilkår agerer aktivt 
skabende i anvendelsen af verden. Det er ikke denne analyses opdrag at diskutere de beskrevne elemen-
ters ”virkelighed”. Ud fra en fænomenologisk tilgang er det ikke nødvendigt at fælde en dom over den 
synsverden, som Emilie oplever og beskriver. Med begrebet livsverden (fx Schutz 2005; Zahavi 2011) kan 
disse tilsynekomster forstås som elementer, der er integreret i Emilies erfaringsverden, og som forekom-
mer meningsfulde i givne sammenhænge. Et fænomenologisk perspektiv kan altså hjælpe til først at 
være åben over for de erfaringer, Emilie beskriver, og dernæst forsøge at forstå, hvordan disse erfaringer 
bidrager til at forme hendes hverdag. Vi kan her nøjes med at beskrive synerne som fænomener, altså som 
”det, der viser sig” i hverdagslivet. Emilie kompenserer for synstabet og fraværet af nære sociale relationer 
ved at trække på de ekstravisuelle oplevelser, der er fremkaldt af hendes synssvækkelse, uanset hvilken 
forklaring hun inddrager for at forsøge at begribe sine erfaringer. 

I næste kapitel skal vi se på noget lidt mindre fantastisk, men ikke mindre komplekst: de studerede gamle 
menneskers brug af – og kamp med – diverse teknologier, der snor sig ind og ud af deres hverdag, og som 
de er dybt afhængige af.
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KAPITEL 12

Hjælpsom protese, besværligt apparat?

Alle studiets gamle mennesker bruger forskellige apparater og teknologier til at afhjælpe deres syns- og 
høretab. Hjælpemidlerne er betydningsfulde elementer i deres liv og bidrager til at mindske den oplevede 
afstand til verden. I rækken af teknologier er forstærkede fjernsynsapparater, høreapparater, læsemaski-
ner, vibrerende hovedpuder, fjernsynsbriller, teleslynger, særligt designede telefoner, talende ure, oplæs-
ningsmaskiner og andet. Apparaterne medvirker til, at mange hører bedre og derfor kan interagere bedre 
med omgivelserne, at de er i stand til fx at læse informationer fra offentlige myndigheder, og at de kan 
bruge forskellige kilder til underholdning og information i deres dagligdag. 

Teknologierne er bare ikke tilstrækkelige til tilfredsstillende at afhjælpe syns- eller høresvækkelsen. Det 
vises i det følgende, hvordan teknologierne på den ene side er kilde til uundværlig nytte og på den anden 
side forårsager besvær og frustrationer. Nødvendigheden af teknologiske hjælpemidler i hverdagen bevir-
ker, at alle har et personligt ”forhold” til deres apparater.

EN NØDVENDIG, BESVÆRLIG ADGANG TIL VERDEN
79-årige Klara bor alene i en lejlighed i Københavns udkant. Hun fortæller, hvordan hun føler sig godt 
hjulpet ved at kunne bruge sin læsemaskine, computer og lydbøger.

Klara: Et enkelt ark, det kan jeg godt læse. Og jeg fik lige et ark fra hospitalet om, at jeg ikke skulle have 
foretaget noget, og det kunne jeg altså lige se [i læsemaskinen]. Så kommer der altid et langt brev, om at 
man skal huske det og det og læse det godt igennem. Det er den samme remse hver gang […] Der kan jeg 
lige slå op på læsemaskinen, og altså, jeg bruger min computer og min læsemaskine  rigtig meget. Og så 
lydbøger.
Jon: Ja.
Klara: Og så synes jeg, jeg er godt hjulpet.

Klara beskriver, hvordan læsemaskinen gør det muligt at læse information fra hospitalet. Den kombi-
nerer en skærm med et kamera og en bevægelig plade, hvorpå givne dokumenter placeres. Maskinen 
affotograferer dokumentet og forstørrer det op på skærmen, hvor teksten kan skaleres op og ned efter 
behov. Herudover giver den mulighed for at bytte om på kontrasten i baggrundsfarve og tekst, hvis det 
for den enkelte bruger er nemmere at læse hvid skrift på sort baggrund eller omvendt. Klara fortæller, at 
maskinen giver hende mulighed for at læse mindre stykker tekst, trods hendes meget dårlige syn. Men når 
hun modtager længere dokumenter, som fx det oplæg til generalforsamling i boligforeningen, hun lige 
har fået ind ad døren, kan maskinen ikke understøtte hende i længere læseseancer – hendes øjne kan ikke 
klare det. Hun kan således ikke læse romaner og lignende med brug af denne teknologi.

Som de andre deltagere lever Klara med en mængde maskiner omkring sig. Ved det første møde skal hun 
skifte batterier i sine høreapparater, hvilket forskeren bliver involveret i at hjælpe med. Det er en relativt 
hyppig situation, at de høresvækkede gamle mennesker mangler strøm i deres høreapparater – hvilket 
også viser sig i vanskeligheder i kommunikation mellem deltager og forsker.56 Vi har derfor af og til hjul-
pet med skiftning af batterier; en opgave, der kan være krævende (især) for brugerne, da batterierne er 
små, og de gamle fingre har svært ved at håndtere dem. 

På Klaras stuebord ligger et par særlige fjernsynsbriller, der, som hun beskriver, kan hjælpe hende til at se 
fjernsyn for en tid, men som ikke hjælper hende til at kunne se tv i flere timer, og derfor har nogle tydelige 
begrænsninger, ligesom læsemaskinen. 

56 Se fx beskrivelse mødet med Egon på s. 33.
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Generelt er det i studiet erfaret, at deltagerne ofte kun kan bruge deres apparater i en tidsbegrænset 
periode. Høreapparater bliver taget ud, fordi de hyler, er forkert indstillet med støjgener til følge, eller de 
havner på stuebordet, fordi de gør ondt at have i ørerne. Som beskrevet ovenfor er Klaras læsemaskine 
og hendes fjernsynsbriller kun anvendelige i kortere perioder, da de kræver stor koncentration at bruge 
og trætter øjnene. De fleste teknologier har tydelige begrænsninger, hvorfor de fravælges, glemmes, sæt-
tes til side, eller tages ud og af. Studiet viser således, at der er en række modstridende forhold mellem 
de gamles tydelige behov for teknologisk hjælp og så teknologiernes anvendelighed og brugervenlighed. 

79-årige Katrine, der bor nær Kastrup Lufthavn, siger om sine høreapparater:

Det er min livline. De er det første, jeg tager på om morgenen, og det sidste jeg lægger om aftenen.

Katrine er via sine høreapparater koblet til et teleslyngeanlæg i lejligheden; ledninger som løber langs 
væggene i hendes stuerum, og som hun gør brug af, når hun ser fjernsyn. Hun demonstrerer også, hvor-
dan hendes hovedpude i soveværelset kan vibrere og fungere som brandalarm, hvis der skulle gå ild i 
bygningen. I et interview forklarer hun sit forhold til den mest gængse teknologi, telefonen:

Jon: Så kører den [optagemaskinen]. Jeg tænkte på først og fremmest, om du kan beskrive, hvad din 
sansesvækkelse består i?
Katrine: Ja, det består jo i, når jeg er sammen med mange mennesker, at så kan jeg ikke høre, hvad de 
siger. Og telefonen, det er min værste fjende. (Griner). 
Jon: Nå.
Katrine: Den kan jeg altså heller ikke – jeg skal vide, hvem jeg taler med. Og sådan  jeg har sådan en 
nummerviser, jeg kan se, når de ringer, de forskellige. Og sige, ”det er dig, nå, jamen så... “kan jeg så-
dan  indimellem godt sige, ”hvabehar?“ Men, øh, ellers så ved jeg såmænd ikke rigtig.

Det er påfaldende, hvordan Katrine i sin forklaring af sin høresvækkelse går direkte over i at tale om tele-
fonen som sin ”værste fjende”.57 Det kan læses som udtryk for to forhold. For det første som vigtigheden 
af at kunne kommunikere med omverdenen.58 Telefonen er her et konkret billede på de besværligheder 
med kommunikation ved hjælp af teknologi, som Katrine oplever i sin hverdag. For det andet personi-
ficeres telefonapparatet som en ”fjende”, der ikke lader hende være i den ønskede dialog med hendes 
sociale omgivelser. Som interviewuddraget viser, har hun forsynet fastnettelefonen med en allieret, num-
merviseren; endnu et lille apparat i den sammenviklede klynge af apparater, der støtter hende. Kommu-
nikationsformen er problemfyldt, fordi den mangler mimik, gestik og andre af de udtryk, som de fleste 
høresvækkede mennesker er afhængige af og trænede i at aflæse.59

VERDEN KNYTTET SAMMEN AF LEDNINGER OG (LIVS)LINJER
Som de øvrige deltagere trækker Katrine på en række teknologier, hvoraf de fleste hjælper hende i hver-
dagen, imens enkelte opfører sig besværligt eller direkte fjendtligt. Til at forstå dette dynamiske felt  
kan vi igen hente hjælp hos Ingold, der har udviklet et begreb, som på dansk kan kaldes knytninger60  
(se Mogensen & Rasmussen 2017). Hos Ingold er alt liv og alle former for væren61 at forstå som linjer, 
dvs. baner af eksistens, der snor sig igennem verden. Når disse (livs)linjer støder sammen, vikler sig ind i 
hinanden, eller blot krydses kortvarigt, har vi at gøre med knytninger. Knytninger er områder af intensitet, 
hvor væsensforskellige liv vikles sammen og opnår tæthed. 

57 Se videre om vanskeligheder med at tale i telefon med høresvækkelse, s. 79.
58 Om adgang til omverdenen, se kapitel 5.
59 Om kontekstens betydning for forståelse, se kapitel 6. 
60 På engelsk meshwork (fx Ingold 2007, 2011).
61 I Ingolds tidlige udlægninger af teorien (2007, 2011) beskæftiger han sig hovedsageligt med  
 mennesker, dyr og andet organisk liv, som fx planter, hvor han i nyere arbejde (2015b) også åbner  
 døren på klem for andre, konventionelt betragtet, mere ”døde” ting.

Forstår vi de beskrevne sansesvækkede mennesker og deres respektive maskinparker, deres teknologier og 
assisterende apparater som væsensforskellige linjer i ingoldsk terminologi, kan vi begynde at forstå deres 
sameksistens som et dynamisk felt, knytninger, hvor de opnår en særlig forbindelse til hinanden. Særlig 
tydeligt er det med høreapparater, der ikke bare assisterer de gamle mennesker i en bestemt ”opgaveløs-
ning”, men bæres i kroppens åbninger, i øregangene, i hele deres vågne tid. Når disse apparater tilmed 
er forbundet til en teleslynge, som det er tilfældet i Katrines lejlighed – ledninger smyger sig langs med 
rummenes vægge og gør det muligt for hende at koble sig direkte på en bedre lydtilgang til fjernsynets 
udsendelser – så baner det næsten en billedlig vej for at forstå knytningen af væsensforskellige linjer i 
disse teknologisk veludrustede boliger. 

Knytningen består her af delene: sansesvækket menneske, høreapparat, teleslynge, fjernsyn. Ligeledes findes den 
vibrerende hovedpude, telefonfjenden, nummerviseren og de mennesker, Katrine forsøger at tale med i appara-
tets rør. Alt dette udgør forskelligartede linjer i Katrines liv, som har en betydning i hverdagen. Som Katri-
ne fortæller, og som det tydeligt mærkes i hendes lejlighed, er udefrakommende påvirkninger ligeledes en 
del af det sansede. Fordi hun bor meget tæt på lufthavnen, er der jævnlige rystelser at føle i lejligheden, 
når flyene flyver ind over boligkompleksets tag. Katrine er ikke generet af maskinernes brumlende og 
susende lyde, men hun fornemmer, når de flyver over for at lande eller lette. Også disse linjer er en del af 
hendes sansede verden.

Ved at anvende teorien om linjer og knytninger gives en forståelse for, hvordan sansesvækkede gamle 
mennesker er knyttet sammen med andre liv og teknologier i deres hverdag. Med denne tilgang kan Ka-
trines udmelding om, at telefonen er hendes “værste fjende“, forstås mere bogstaveligt som et udtryk 
for (telefon)linjens muligheder, som hun er afhængig af, og samtidig de forhindringer, som den bringer 
ind i hendes hverdag. Det synliggøres, hvordan sansesvækkede gamle mennesker lever med en mængde 
apparater og teknologi, og hvordan disse ikke-sociale relationer spiller ind i hverdagslivet på godt og ondt. 

De relationer, der knyttes med den materielle verden, står klart i møderne med Emilie, den næsten blin-
de kvinde med øjensygdommen AMD, som forrige kapitel havde som case. Ud over de ekstravisuelle 
oplevelser lever hun med en mængde apparater og teknik omkring sig; heriblandt er et talende ur, en 
speciel telefon med meget store tal, der står på meget store trykknapper, samt en lydbogsoplæser. I den 
følgende beskrivelse af sine rutiner nævner Emilie en del af de ting, der er centrale for hende i hverdagen.

Emilie: Normalt så står jeg op, og så laver jeg min havregrød i mikroovnen og spiser min mad. Ja, dvs. 
jeg har allerede vasket mig på det tidspunkt, selvfølgelig kun med kluden, ikke i bad – det kommer jeg én 
gang om ugen. Og så  vasker jeg op og rydder det op, der er at rydde op, jeg ikke har ryddet op om afte-
nen. Så skulle jeg ellers… jeg kan se lidt fjernsyn, men i dag virker det ikke [her refereres til Emilies syn og 
ikke til fjernsynet]. Og så  går jeg og spiser lidt frugt indimellem, og så kommer de og giver mig strømper 
på. Sommetider lidt før otte, og sommetider klokken halv 12, nej, det passer ikke – sommetider kommer 
de sent. Og så  venter jeg så til frokost, så smører jeg et par stykker mad... spiser. Så i går kom fodtera-
peuten, der kommer jo indimellem nogen jo, ikke. Og så ser jeg lidt fjernsyn, så tager jeg en lur. Sommeti-
der hører jeg, hvis der er noget, der er værd at høre, min lydbog – ellers så sidder jeg og bliver gal på den 
lydbog. Så varmer jeg min aftensmad, det er så også kommet i løbet af dagen, tre gange om ugen. Og  ja 
så sidder jeg bare og kigger.
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I kronologisk rækkefølge nævner Emilie mikroovn, fjernsyn, fjernsyn (igen) og lydbog (oplæsningsmaskine). 
Disse maskiner suppleres af ovennævnte telefon, som hun bruger i kontakten til børn, børnebørn og 
anden familie, af hendes talende ur (”Klokken er  elleve  syv  og tyve”) og af radioen i køkkenet. Igen kan 
Emilies hverdag forstås som knytninger af bl.a. maskinelle linjer, som alle er viklet sammen i den dunkle 
boligs rum. Det ses, hvordan hun både værdsætter apparaterne og irriteres over dem. Hun forklarer, at 
hun bliver vred på den lydbogsoplæser, hun har lånt af kommunens hjælpemiddelcenter. Da hun frem- 
viser apparatet, er det tydeligt, at forholdet er behæftet med ambivalente følelser. 

Jon: Men nu siger du en computer… Hvad bruger du ellers af apparater, lytter du til lydbøger? 
Emilie: Jeg bruger ikke computeren, for den har jeg så ikke kunnet komme ind i, men [jeg] har lydbogen 
dér. Den hedder ”Victor Reader”. Skal jeg prøve at tænde den?… Nej, så kan du ikke høre mig dernede 
(taler til lydoptageren, der er placeret på bordet). 
Jon: Det gør ikke noget. 
(Der skramles lidt. Emilie rejser sig, går, kommer tilbage, sætter sig ned og stiller noget på bordet. Højt bip). 
Emilie: Altså, der er meget mere, men jeg bruger kun det her. Jeg kan ikke se til det andet.
(Stilhed i syv sekunder. Apparatet begynder at tale: ”Velkommen til Victor Reader”). 
Emilie: Jeg kan ikke huske, om der er en DVD deri… 
Jon: Den lyder, som om den læser et eller andet… 
(”Victor Reader”: ”Her begynder Benjamin Jacobsens bog Bedstemor går igen. Anden del af en serie.” 
Biplyd. ”... er hun ved efter hver enkelt melodi at give et par trut i sit private horn, som hun, selv når hun 
lå i sin seng, ville have inden for rækkevidde.” Biplyde. Emilie taler over lydbogen). 
Emilie: Den er ikke rigtig noget for mig, den dér.
Jon: Det lyder som noget, der er 30 år gammelt, eller 40 år gammelt. 
Emilie: Ja, jeg havde en med Grethe Sønck, ”Grethe Søncks erindringer”. Hun læste den selv. 
Jon: Nå, det lyder meget sjovt.  
Emilie: Ja, og den var altså god. 
Jon: Ja. 
Emilie: Men øh, så er der også nogen, der kommer med deres erindringer, som lyder ad Pommern til 
[…] Det var forfærdeligt... Det var forvrænget. Fx hvis han [maskinens mandestemme] skulle læse me-
nukortet, og så der stod kogt kylling, så sagde han ”kogt kælling”. 
Jon: (Griner) Det bliver meget makabert! 
Emilie: […] Og så har jeg så ikke gjort noget for at få noget andet, fordi så tænker jeg, ”jamen, det kan 
ikke hjælpe noget, når du ikke kan forstå, hvad de siger, så kan du ligeså godt lade være at have den”, 
ikke […] Men… der er da nogle gode bøger, jo. Jeg har også haft nogle af Jane Aamunds, de var også 
gode.

Uddraget viser grunden til Emilies ambivalente forhold til maskinen. Det, som ikke træder frem i den 
udskrevne lydoptagelse, er den snøvlende langsomhed, som den omtalte roman, Bedstemor går igen, læses 
op med. Maskinen ”Victor Reader” er et skrattende, trægt og (i teknisk forstand) ikke videre charme-
rende bekendtskab, og som uddraget giver en spinkel fornemmelse af, er det ikke lytteværdig lyd, der 
kommer ud af maskinens små højttalere. Men som Emilie fortæller, har hun lånte cd’er i maskinen, som 
hun kan holde ud at lytte til, nogle af dem har hun endda sat pris på. Oven i den af og til dårlige op-
læsning er hendes tilgang til lydbøger begrænset, da hun ikke selv kommer på biblioteket og derfor skal 
bestille det materiale, hun vil have leveret hjem, uden at have en sikker fornemmelse for, hvad der findes 
på biblioteket.

”Victor Reader” udgør som de øvrige apparater – mikroovnen, fjernsynet, det talende ur, telefonen, radioen – 
centrale elementer i Emilies hverdag. De maskinelle dimser udgør et væsentligt bidrag til de sansesvæk-
kede gamle menneskers liv, hvorved de får en stor og relationel betydning. 

Informanten Dagmar får de afsluttende ord i denne analyse. Det følgende uddrag er fra en samtale om 
hendes brug af underholdning og teknologier. Hun beskriver, hvorledes et fjernsynsapparat kan have en 
stor betydning i et gammelt menneskes liv – noget, som vi igennem analysen viser, at der også er tilfældet 
for andre apparater.

Men ellers så – så sidder jeg jo her. Og læser avis og ser fjernsyn. Fjernsyn, dét er lykke for, 
for mennesker! For gamle mennesker især... ja... unge mennesker bruger det jo ikke så meget. 
Men øh, dét er godt for gamle mennesker, jeg har mødt gamle mennesker, der sagde, “det er 
ligesom at have et menneske i huset, når den kører.”

HØREAPPARATER DER BÅDE HJÆLPER OG FORSTYRRER 
Erfaringen fra studiet er, at høreapparater ofte fungerer særligt dårligt sammen med telefoner, 
hvad enten der er tale om fastnet- eller mobiltelefoner. Ofte er der brug for personlig assistance og 
formidling ud over den tekniske. Det viser bl.a. et telefonopkald til Dagmar, som forskeren foretager 
for at bekræfte en aftale.

Jeg er på vej på cykel i silende regnvejr til Dagmars bolig i udkanten af København. Da jeg er kørt hjemmefra, 
ringer jeg til hende for at bekræfte vores aftale og for at fortælle, at jeg er på vej. Telefonsamtalen er 
fragmenteret og ret særpræget. “Hej Dagmar, det er Jon,” siger jeg, da hun tager telefonen. ”Hallooo,” 
siger Dagmar i den anden ende, ”… hvem er det?” ”Det er Jon,” svarer jeg, “jeg ringer bare for at sige, at 
jeg er på vej til dig nu.” Intet svar. ”Er det dig, Jon! Jeg kan ikke høre dig!” siger Dagmar nærmest i munden 
på mig. ”Ja, det er mig! Jeg ringer bare lige for at fortælle, at jeg er på vej, som vi har aftalt!” Jeg er meget 
fokuseret på at tale så langsomt og klart som muligt. ”Jeg kan ikke høre dig…” siger Dagmar, igen inden 
mine forsøgt langsomme og velartikulerede sætninger er talt færdig. Det er tydeligt, at hun ikke kan høre, 
hvad jeg siger i telefonen. Der opstår en tøvende fornemmelse i forbindelsen i et øjeblik, hvor jeg holder 
nye sætninger tilbage for at give plads. ”Vent et øjeblik, så kan du tale med min hjælper, Hom, hun er her 
hos mig nu.” Der fumles med telefonen, som kort efter overtages af en anden: ”Hallo, det er Hom.” ”Hej! 
Det er Jon. Jeg ringer bare for at fortælle, at jeg er på vej for at mødes med Dagmar, og at jeg er fremme 
hos hende om ca. 20 minutter. Vi har lavet en aftale om, at jeg følger hende på aktivitetscentret i dag. Vil 
du sige til hende, at jeg er på vej?” ”Ja, jeg siger det til hende,” svarer Hom. Vi siger farvel og lægger på.

Situationen viser, hvordan Dagmar har svært ved at foretage den pågældende telefonsamtale. Ud over 
høretab og uhensigtsmæssig teknik påvirker en række andre forstyrrende elementer samtalen: Den støj-
fulde biltrafik på den regnvåde vej, hvorfra opkaldet foretages, samt det, at opkaldet ikke er ventet og 
derfor kan tænkes at overraske Dagmar.62 

De gamle forklarer, hvordan stemmer mudrer sammen, hvordan de oplever en øredøvende støj, fordi 
apparaterne ikke adskiller stemmer eller frekvenser, men i stedet forstærker al den lyd, som er i rummet. 
De mindre højlydte elementer sendes ind i øregangene med samme styrke som de højlydte, hvilket resul-
terer i, at alle lyde får nogenlunde samme volumen og samles til en ”pølse af lyd”, som en af deltagerne 
forklarer det, når apparatet giver et mere ensartet lydniveau. I et socialt arrangement med et større antal 
deltagere, heriblandt børn (lyse stemmer, høje lyde), unge mennesker (grin, hurtig tale og mange be- 
vægelser), voksne (samtaler på kryds og tværs af rummet, mange stemmer), og hertil håndteringen af fx 
service, er det ikke svært at forestille sig det uoverskuelige lydscenarium, som sendes ind i de i forvejen 
svækkede ører hos en gammel person i selskabet. Undersøgelsens materiale rummer mange beskrivelser 
af sådanne støjerfaringer, der er fremkaldt af de gamles høreapparater. I det følgende beskrives det af 
Holger.

62 Jf. pointen om, at en veletableret kontekst for samtaleinteraktion kan fungere befordrende for  
kommunikation og forståelse, se fx s. 77-79.
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Det er, som om alle samtaler går ind med samme styrke, men det har du vel nok hørt flere steder fra, at 
det at være i selskab, det er noget af det værste.

Eva beskriver samme erfaring af et øredøvende inferno af høje lyde.

Eva: Så lukkede høreapparaterne af, fordi... de kunne ikke klare de der høje lyde. Og i det hele taget, så 
kan mine høreapparater ikke, øh… enten er det høreapparaterne, ellers er det mit hoved, der ikke kan 
klare alt for høje lyde. Så kan jeg ikke høre.
Ida: Hvad sker der så? 
Eva: Jo, men jeg... det er jo bare en hel masse... ja, det er ligesom at være i rutsjebanen, sådan i den 
retning, ik’, altså  Det er bare høje lyde, som jeg ikke kan... differen... altså adskille.  
Ida: Bliver der så larm inde i dit hoved?  
Eva: Ja (holder sig for ørerne).

Eva er ikke sikker på, om det er hendes krop, der i denne slags situationer frasorterer den øredøvende 
mængde af støj, eller om det er apparaterne, der bukker under for påvirkningen. Det siger noget om den 
karakter, som de ”overbelastende” og forstærkede sanseoplevelser har, hvordan de påvirker hende og 
resulterer i en kropslig fremmed fornemmelse. Hendes parallel til en rutsjebanetur er en metafor for det 
kaos, hun oplever. Der sker en helt kropslig påvirkning i disse situationer, og hun rammes af en udefiner-
bar sum af  ”en hel masse” lyde, direkte ind i sit hoved.

Dagmar har også et omfattende kendskab til oplevelsen af virvar, men tilføjer her én til det ovenstående.

Dagmar: I det hele taget, så går det inde i øret, når man taler... 
Jon: Så gør det hvad, siger du?
Dagmar: Ja, det går inde i øret, det er, ligesom der er ekko inde i hjernen.

Dagmars erfaring med, at lyden danner ”ekko inde i hjernen”, beskriver hun i flere sammenhænge. Det 
handler om, at hendes egen stemme lægger sig i forbindelse med de i forvejen voldsomme lydlige ele-
menter, som hun har i ørerne, og det hele kører i ring inde i hovedet. Det skyldes, at hendes egen stemme 
opfanges af apparaternes mikrofoner og derved sendes med i den ”sløjfe” af lyde, der allerede cirkulerer 
i hendes hoved.

I de tre interviewuddrag beskrives parallelle erfaringer. Det forklares på forskellige måder og med brug 
af forskellige ord og metaforer, der grundlæggende handler om samme fænomen: at de små apparater, 
som er skabt til at hjælpe høresvækkede mennesker til social deltagelse, ikke kan omsætte lyd på brug-
bare måder, når lydkilderne er mange og samtidige. Der er ingen tvivl om, at de høresvækkede deltagere 
hjælpes af deres høreapparater i rigtig mange situationer, og at apparaterne er grunden til, at deltagerne 
overhovedet er i stand til at interagere sprogligt med andre.63 Dog beskriver langt de fleste høresvækkede 
deltagere samme former for forstyrrelse og vanskeligt håndterbare situationer, som Holger, Eva og Dag-
mar her har præsenteret.

FORSLAG TIL FORBEDRINGER ELLER NY TEKNOLOGI?
Da studiets deltagere allerede er i berøring med en lang række apparater og teknologier, var vores for-
ventning at møde et hold praktiske eksperter i denne henseende, der måske kunne tydeliggøre en række 
uopfyldte behov og ønsker, og måske have idéer til løsninger heraf. I den spørgeguide, som har fungeret 
vejledende i interviewene, har vi derfor haft spørgsmål til dette emne. Vi har spurgt til mangler i deres 
teknologiske maskinpark, og deres idéer til at forbedre eksisterende apparater – eller evt. at foreslå nye. 
Ofte har dette interviewspørgsmål haft følgende form, som her stillet til Emilie:

63 Et tydeligt eksempel på dette er, at Egon først kan nås i samtalen, da hans høreapparater er 
 blevet forsynet med nye batterier, se s. 33-35.

Så har jeg et mere fantasiagtigt spørgsmål. Hvis du kunne ønske hvad som helst på alle hylder, er der så 
et apparat, du ville have brug for? Hvis du kunne få fri fantasi til at ønske dig et eller andet, hvad ville så 
være det perfekte apparat? 

De deltagende ældre har ikke haft, eller ikke været i stand til at formulere, idéer og eventuelle forslag til 
nye tekniske løsninger. Spørgsmålet har bl.a. taget udgangspunkt i de strømninger, som kaldes bruger-
dreven udvikling eller brugerdreven innovation, hvor grundtanken er, at mennesker, der i det daglige an-
vender givne teknologier eller andre former for ydelser og interventioner, er eksperterne. Men ingen havde 
sådanne forslag i nærværende studie.

Vi har dog mødt ganske simple ønsker, bl.a. hos Emilie. Hun besvarer et spørgsmål om sine ønsker til et 
hvilket som helst apparat, der kunne hjælpe hende i hverdagen.

Emilie: Altså, det lyder dumt, det skulle bare være en cd-afspiller.  
Jon: Ja. 
Emilie: Fordi der var en salme, en sang til Jørgens begravelse [hendes afdøde ægtemand], som jeg havde 
ønsket, som jeg godt kunne tænke mig at høre igen. Jeg kan ikke se andet, for jeg kan ikke bruge en hel 
masse, for det kan jeg ikke finde ud af.  
Jon: Nej, som fx en computer eller sådan? 
Emilie: Ja. Og jeg ved ikke, om jeg kunne bruge en, sådan en til at læse med, for jeg synes jo, det lyder 
godt nok i bøgerne, og så de breve, så må jeg jo få andre til at læse brevene. De er da også søde, hjælper-
ne, ikke. Nej, jeg ved ikke... 
Jon: Men en cd-afspiller, det skulle da kunne lade sig gøre. 
Emilie: Altså, den skal jo ikke… den skal jo bare tage en cd ind, er det ikke det, de hedder, de her?

Uddraget viser først og fremmest, at Emilie ytrer behov for noget, der må siges at være et ydmygt ønske: 
en cd-afspiller. Hun udtrykker ligeledes et behov for at få læst sin post op, et ønske hun forbinder med 
den læsemaskine, hun har lånt og bruger.64 Endvidere forstår man, at Emilie nærer en vis mistro til nyere 
teknologier som computeren, hvilket også kan bunde i hendes synssvækkelse. Men det er en mistro, der 
går igen som et mønster blandt studiets deltagere, også de som anvender computere, tablets, smart- 
phones og andre digitale teknologier, bl.a. hos Katrine i det følgende.

Jon: Er der et apparat, du kunne have brug for, hvis der var fuldstændig frit valg på alle hylder, og du 
bare kan bruge din fantasi? 
Katrine: Det ved jeg ikke  Så skal det [høreapparatet] være lidt mindre, men alligevel så stærkt, altså 
kraftigt, så jeg kan høre. For man kan jo ikke  altså, de kan jo også operere ind, men det vil jeg ikke være 
med til. Det kunne jeg ikke tænke mig. Men et mindre apparat med god lydstyrke. Det ville være fint. Og 
så et, der sådan kunne udelukke støjen, det kan man vist også få nogle gange...  
Jon: Der kunne filtrere fra... Ja, det kunne man da forestille sig.  
Katrine: Det tror jeg godt, man kan få. Men jeg ved ikke, om man kan få det gennem  det der, vi får det 
igennem [den offentlige sygesikring], eller man skal købe sig til det. Det kunne jeg forestille mig.

Som det er tilfældet for langt de fleste svar på udforskningen af dette tema, tager Katrine udgangspunkt 
i sit eksisterende hjælpemiddel, høreapparatet, og bruger det som reference for, hvad der kunne være 
bedre. 

64 Tidligere er Klaras brug af læsemaskinen analyseret, se s. 75-76.
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Generelt formulerer deltagerne ikke ønsker om apparater, som de ikke allerede har eller kender. Det kan 
virke påfaldende i et samfund, hvor vi sætter stor lid til teknologiske innovationer, som altid synes at 
vente rundt om det næste hjørne.65 Det kan måske bunde i det forhold, at studiets gamle mennesker er 
produkter af en tid, hvor teknologier spillede en mindre (eller anden) rolle i samfundsmæssige løsninger 
af den enkeltes problemer. 

AFRUNDING
Materialet rummer mange beskrivelser af mangler ved de teknologiske hjælpemidler, der skal forbedre 
funktionsevnen ved syns- og høretab. Erfaringerne kan sammenfattes som manglende brugervenlighed og 
oplevelsesmæssige forringelser. Disse beskrivelser knytter sig især til høreapparater og her primært til besværet 
med at huske at skifte batterierne. Det drejer sig også om pasform, hvor en del af deltagerne har smerter 
ved øreproppernes placering i deres øregange. Dette er yderst uhensigtsmæssigt, da smerten gør det 
attraktivt eller nødvendigt at tage apparaterne ud, når der ikke er akut brug for dem. Det har en uheldig 
sideeffekt, eftersom apparaterne gerne skal sidde i ørerne permanent, mens man er vågen. Dertil handler 
det for nogle af deltagerne også om problemer med selv at sætte høreapparaterne i ørerne og at betjene, 
vedligeholde og rense dem. 

Synssvækkede mennesker savner hjælp til noget så basalt som oplæsning af personlig post og dokumenter. 
Trods tekniske hjælpemidler til dette ville mange kunne finde glæde ved hjælpemidler, der giver mulighed 
for at læse længere tekster. Et helt basalt apparat som en cd-afspiller kunne gøre en forskel for menne-
sker, der ikke er gode til at rekvirere hjælp på egen hånd, og som ikke har pårørende, der kan bistå deres 
besværede adgang til ressourcer og eksisterende hjælpemidler.

65 Se fx en kritik af denne, ofte overdrevne og ikke nødvendigvis realiserbare, tillid til teknologiske 
 løsninger i Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willigs bog Hvad skal vi svare? (2017).
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KAPITEL 13

Familieøkologi – familiens påvirkning  
og justeringer

I dette sidste analytiske kapitel inddrages begrebet familieøkologi. Det er bl.a. inspireret af den tidligere 
nævnte filosof Timothy Morton (2013, 2016)66 – for hvem økologi handler om samhørighed og indbyrdes 
forbundethed – samt af den amerikanske filosof Jane Bennett (2010). Begrebet familieøkologi sætter os i 
stand til at analysere sansesvækkede gamle menneskers udfordringer i de helheder, de indgår i, og hvor-
dan konsekvenserne af sansesvækkelse også rammer nærtstående. Ordet familie skal ikke kun forstås som de 
nærmeste i slægten, men bredere om betydningsfulde miljøer og sammenhænge, som de gamle menne-
sker er en del af. Familieøkologibegrebet giver mulighed for at tydeliggøre, hvordan familiens individu-
elle og sociale kapaciteter hænger tæt sammen. Det bygger på den forståelse, at når der tages noget (fx 
en sansekapacitet) ud af en helhed, så må denne helhed tilpasse sig i bestræbelsen på at mindske uøn-
skede konsekvenser. Det er fx vist i afsnittet om Eva, der bor i et flergenerationshus, samt for gruppen 
af gamle foreningsmedlemmer, der mødes regelmæssigt, hvordan familier og andre enheder dynamisk 
forsøger at tilpasse sig nye vilkår, når et medlem rammes af svækkelse på hørelse eller syn.

FAMILIEMIDDAGE
Nedenfor præsenteres en situation, der er observeret under feltarbejdet hos en familie, som har stærke 
traditioner for regelmæssige møder og familiemiddage. Hertil er det en familie, der er karakteriseret 
ved at værdsætte samtaler og diskussioner. Situationen er den traditionelle, månedlige familiemiddag i 
bedsteforældrenes hjem, hvor Jørgen på 85 år og Hanne på 80 år har inviteret deres tre børn (45-53 år) 
og syv børnebørn (10-17 år). Det skrevne uddrag fra middagen er et tidspunkt, hvor maden er spist, og 
børnene tager af bordet. Jørgen sidder alene tilbage ved bordet med et glas rødvin, og forskeren sætter 
sig ned ved siden af ham.

Jørgen: Jeg er helt lukket inde. Måske kan jeg høre to-tre ord af sådan en middag.
Ida: Er der noget, der kan gøres for at hjælpe dig?
Jørgen: Det ved jeg ikke (får tårer i øjnene). 
Ida: Hvad tænker du på, når du sidder der?
Jørgen: Ikke noget. Det er bare helt stille herinde (peger på sit hoved).

Uddraget anskueliggør, hvordan Jørgen – ægtemand, far og bedstefar, en mand der igennem livet har været 
vant til at nyde en central position i familien – oplever en fornemmelse af at være fortabt67 som direkte 
konsekvens af sin stærkt svækkede hørelse. Det er åbenlyst, hvordan hans oplevelse af sammenhæng og 
meningsfuldhed i situationen forsvinder, eller på ingen måde opstår, da han befinder sig på kanten af 
begivenhedens indhold, som det udfoldes i samtaler, han ikke kan opfange og tage del i. Ytringen ”det 
er bare helt stille herinde” refererer ikke til fraværet af lyd, men derimod til et uoverskueligt lydkaos, der 
ikke kan differentieres og skabes sammenhæng i, som det finder vej gennem Jørgens høreapparater. Han 
er under middagen placeret midt i en velkendt social situation, der i lydmæssig forstand kan beskrives 
som et støjlandskab, der efterlader ham uden muligheder for at orientere sig i de vigtige interaktioner ved 
bordet. 

66 Introduceret på s. 40.
67 Jf. definitionen af denne fortabthed, s. 26.

Baseret på feltarbejdet står det klart, hvordan alle medlemmer af familien er dybt investeret i at inkludere 
Jørgen i de fælles aktiviteter. Familien har eksperimenteret med forskellige, alternative tilgange til de vigti-
ge middage ved at justere på elementer som fx mængden af personer, der taler på samme tid, forsøg med 
alternative siddepladser under middagen,68 og bestræbelser på at styre samtalen så kun én person taler 
ad gangen. På trods af alle disse velmenende forsøg på at strukturere middagene til bedstefarens fordel 
oplever Jørgen stadig den samme ikke-deltagelse i de højt værdsatte familiebesøg og middagsselskaber. 
Han er med andre ord udelukket fra at deltage, og dette selv om alle er optaget af at finde veje, som kan 
understøtte deres gensidige kontakt, samtalerne, diskussionerne og alles involvering i familielivet.

En anden families bestræbelser på at inkludere den høresvækkede bedstefar findes hos Holger på 82 år, 
der har fire børn og 10 børnebørn. I et interview med hans datter Anne (52 år) beskriver hun, hvordan 
familien på en lignende måde forsøger at håndtere (bedste)farens høresvækkelse gennem nye samværs-
former. Familien har eksperimenteret med det, som Anne kalder for kontrolleret samtale. Denne metode 
indebærer, at hvert familiemedlem får taletid efter tur, mens de andre familiemedlemmer er ”publikum”. 
De små ”oplæg”, som denne model afstedkommer, følges op af runder med spørgsmål, tilføjelser og 
uddybende forklaringer – alt sammen baseret på ”én talende ad gangen”. Familien har også forsøgt sig 
med en prop-ordning, hvor kun den, der har proppen, må tale. Holger sætter stor pris på disse tiltag, men 
som datteren Anne beskriver det, fungerer metoden kun, når alle er opmærksomme på situationen og 
overholder de formulerende principper.69

De to eksempler viser, hvordan en tiltagende sansesvækkelse hos ét familiemedlem påvirker familien 
som helhed. Ved at se på den orden og det element af styring, som karakteriserer disse familiemiddage, 
ses det, hvorledes hele fundamentet for at tilbringe tid sammen på meningsfulde og udbytterige måder 
forrykkes, når personer i familier undergår forandringer som høresvækkelse. Ved at forstå dette med 
begrebet familieøkologi kan vi opnå en forståelse af de mekanismer, organiske skred og tilpasninger, som 
finder ind i familien, når denne enhed forandrer sig og finder nye former i bestræbelsen på at inkludere 
et (ellers) fortabt familiemedlem.

I begge eksempler er eksperimentelle tiltag afprøvet i ambitionen om at bringe familiens sameksistens på 
ret køl igen samt i bestræbelsen på at overkomme den gradvist bredere grøft, som opstår imellem det 
sansesvækkede og fortabte familiemedlem og den ligeledes fortabte familie. Og forståelsen af, at (fami-
lie)medlemmer ikke er erstattelige dele af helheder, og at konkrete mennesker har en signifikant betydning 
i givne familiers organisation, træder på brutal måde frem i de to eksempler.

FAMILIEØKOLOGIENS SAMMENBRUD
Science fiction-forfatter Ursula Le Guin beskriver i fortællingen The Word for World is Forest (1972), hvor-
dan økologier er delikate og skrøbelige størrelser. Det er systemer, som kan forskubbes og forstyrres, 
men også tæt sammenviklede organismer, der vil forsøge at overkomme rystelser og svækkelser. Det er 
en rammende pointe, at vi ofte får bedst blik for en given social eller anden mekanisme, når den bryder 
sammen. I de to analyserede eksempler med høresvækkede (bedste)fædre bryder dele af familieøkologi-
en sammen. Vi ser gamle familiemedlemmer, hvis kapaciteter forandrer sig i forlængelse af deres sanse- 
svækkelse, og familiemønstre og -vaner der lider skade. Der er tale om helheder, der søger at tilpasse sig 
og kompensere for de konsekvenser, som svækkelsen har for samværet. 

68 Jf. analysen af gruppen af gamle foreningsmedlemmer, s. 41-42.
69 Dette skal også forstås i forlængelse af det faktum, at ikke-høre- eller synssvækkede mennesker ofte  
 glemmer denne slags hensyn efter kort tid – et forhold, som gentagende er påpeget af deltagerne.
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Ved at anlægge et familieøkologisk perspektiv synliggøres de komplekse samarbejder, der opstår i en 
social enhed. Ved videre at anvende begrebet på andre sociale institutioner som fx plejehjem og dagcentre opnås 
mulighed for at analysere de sammenhænge, som de gamle deltagere er en del af, fra et mere holistisk 
perspektiv. De, der bor på plejehjem, eller som kommer i dag-, rehabiliterings- og aktivitetscentre og 
andre sammenhænge, er omgivet af personale samt af ikke-menneskelige, men i høj grad betydnings- 
fulde, elementer som teknologiske hjælpemidler og maskiner.70 Når gamle mennesker bliver plejekræven-
de, indgår forskellige fagpersoner også i deres hjem i en form for helhed med de ældre og disses nærme-
ste. Disse forskellige sammenhænge kan også betragtes som familieøkologier.

Når vi forstår opholdsstuen på et plejehjem i et familieøkologisk perspektiv, opstår en ny opmærksom-
hed på de mangfoldige elementer, der her virker sammen. Det er bl.a. observeret, hvordan fjernsynet 
i disse opholdsstuer ofte er tændt hele dagen. Grunden til dette er de ansattes velmenende idé om 
at skabe stemning og en hyggelig atmosfære for de mennesker, der opholder sig på dette fællesareal 
(se også Swane 2018). I udgangspunktet er dette en prisværdig tanke. Men fra et familieøkologisk 
perspektiv, forstyrrer fjernsynets lyd de sansesvækkede beboeres deltagelse i ”helheden” og samhørig-
heden. Stik imod intentioner om at skabe en god atmosfære udgør lyde fra fjernsynet et forstyrrende 
element i særligt høresvækkede beboeres hverdag. Det gør det umuligt at samtale med andre beboere, 
at fornemme de andre aktiviteter, som sker i rummet og i de gamles nærhed, og det påvirker ligeledes 
vilkårene for den kognitive aktivitet, som for mange beboere på plejehjem er svækket. Der er i under-
søgelsens materiale mange eksempler på plejehjemsbeboere, der beskriver, hvordan de søger rolige 
eneaktiviteter i ly af deres stuer, fordi opholdene i de fælles arealer bliver for lydligt eller på anden 
måde sensorisk krævende og ubehageligt. Ved at tilgå opholdsstuen med en familieøkologisk tilgang 
ses, hvordan fjernsynet er atmosfæreskabende, men at den stemning, som dets lyd og ”væsen” bidra-
ger med, er uhensigtsmæssig og i mange tilfælde ville være bedre at undgå. Apparatet er en konkret 
deltager i rummet, eller i økologien om man vil. Vil det være bedre at bringe et gammelt bornholmerur 
ind i denne helhed – et bidrag, som kan matche gamle menneskers tidlige erfaringer? Vil stilhed være 
eftertragtelig for aktiviteter, som værdsættes af givne beboere, eller kan andre genstande eller elemen-
ter bringes ind for at understøtte deres behov?

Begrebet kan også knyttes til erfaringer, som er analyseret i løbet af rapporten. Fx kan det bidrage med 
forståelse, når Egon beskriver vigtigheden af de malerier og tegninger, som han har hængende i sin pleje- 
hjemsbolig, og som er lavet af hans afdøde kone (se også Swane 2005). Her kan idéen om familieøko-
logi understrege, hvordan mistede familiemedlemmer, ægtefæller og andre lever videre som historier og 
erfaringer i gamle menneskers hverdagsliv, og hvordan der kan opleves en forbindelse gennem materielle 
genstande.71 

Under feltarbejdet hos Esther, der også bor på plejehjem, forklarer hun om det, der kan forstås som en 
familieøkologisk erfaring, når hun minutiøst beskriver sine brødre en ad gangen, men ikke er i stand til at 
huske, hvorvidt de er levende eller afdøde. I sammenhængen bliver det tydeligt, hvordan disse mennesker 
lever videre som minder og nærværende personer, og at deres tilstedevær i Esthers liv ikke afhænger af 
deres konkrete status som hhv. levende eller døde. Med en indsigt, der både kan forstås som familieøko-
logisk og som gerotranscendental,72 er det her tydeligt, hvordan disse mennesker stadig har stor betyd-
ning og vigtighed i hendes liv (se også Swane 2005). I forbindelse med de synsoplevelser, som beskrives 
af Emilie, hvor en del af hendes ekstravisuelle erfaringer forbindes til en metafysisk forståelse af bestemte 
familiemedlemmers tilstedevær i dagligdagen i en mere spirituel form, kan det familieøkologiske per-
spektiv måske være med til at gøre denne erfaring begribelig.

70 Jf. begrebet om knytninger, især s. 76-77.
71 Jf. arbejdet med reminiscens og livshistorie, hvor der med stimulation af sanser, bl.a. via genstande,  
 dufte og lydbilleder, fremkaldes minder og erfaringer hos gamle mennesker, der øger deres tilstedevær  
 og engagement i nuet (se bl.a. Havelund & Jensen 2006). 
72 Om gerotranscendens, se s. 72-75.

AFRUNDING
Det primære formål med familieøkologibegrebet er at tydeliggøre, hvordan familiens delelementer hæn-
ger tæt sammen, og at sansesvækkelse er et forhold, som i høj grad skaber nye vilkår for den enkelte, men 
også for den helhed af mennesker og de omgivelser, som den enkelte indgår i. Perspektivet familieøkologi 
kan således anvendes til nytte for en dybere forståelse i såvel familier som i andre kontekster, hvor gamle 
mennesker med bl.a. sansesvækkelse indgår.

Det er i kapitlet vist, hvordan sansesvækkede håndterer deres problemer med at følge med i familiens 
liv ved at trække sig tilbage fra begivenhedernes vigtige centrum. Som det også tidligere er analyseret, er 
dette mønster tydeligt i undersøgelsen.73 Den tyske sociolog Georg Simmel har skrevet, hvordan oplevelsen 
af isolation og ensomhed – følelser som de to (bedste)fædre i dette kapitel klart beskriver – oftest er tyde-
ligst, når vi befinder os iblandt andre mennesker, men af forskellige grunde er forhindrede i at tage del i interaktionerne 
(Simmel 1964, s. 118-120). Det i udgangspunktet individuelle tab af sansekapacitet skaber en isolation 
i det sociale samvær, som tidligere har været karakteriseret af tryghed, selvfølgelighed og sameksistens. 
Kapitlet viser dertil tydeligt, at et individuelt tab også er et kollektivt tab, som finder sted i de økologiske 
enheder, vi indgår i som mennesker. 

73 Se fx om det, vi kalder kompensationstaktikker, kapitel 10.
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KAPITEL 14

Konklusion og anbefalinger

Rapporten bygger på feltarbejde blandt 16 kvinder og fem mænd, i alt 21 personer i alderen 74 til 
98 år. 13 af deltagerne lever med høretab, seks med synstab, to har begge dele, og de har alle det til 
fælles, at sansesvækkelsen er opstået i løbet af livet og kraftigt forværret i deres alderdom. Otte bor 
på plejehjem, og 13 bor i egen bolig, heraf én sammen med sin familie. To af de deltagende mænd er 
gift, de øvrige deltagere har ingen partner. Dertil kommer samtaler med og observationer af personer i 
deltagernes nære omgivelser samt interview med to specialister i audiologopædi.

Tim Ingold er i rapporten nævnt for sin teori om de utallige linjer, knytninger, der binder mennesker 
sammen med verdens andre levende og materielle elementer. Han beskriver syns- og høresansens helt 
afgørende funktion i menneskers liv således: ”Forbindelsen mellem subjekt og omverden skabes gennem 
syn og hørelse” (Ingold 2000a, s. 247). Det fremtræder tydeligt med analyserne af studiets materiale, 
hvordan sansesvækkelsen bringer ofte omfattende sociale problemer med sig: ensomhed, isolation, en 
negativ selvfølelse, fortabthed og sorg over at glide på afstand af verden, der bliver mindre og mindre 
tilgængelig, efterhånden som sansetabet tager til.

Der er således langt mere på spil ved syns- og høretab end selve funktionsnedsættelsen og besvær med 
hylende høreapparater og utilpassede briller, langt flere sociale og eksistentielle problemer, end menne-
sker, der ikke selv til hverdag har erfaringer med syns- og høresvækkelse, måske kan forestille sig. Som 
rapporten viser, medfører sansetabet og den forandrede verden et savn hos de gamle mennesker. På 
forskellig måde fortæller de, hvordan sansesvækkelsen har berøvet dem farver, dufte, nuancer og den 
sansemæssige nærhed. Mere overordnet drejer livet med sanse-svækkelse sig om, at den velkendte verden 
antager nye og ukendte former. Noget bliver mere utydeligt og fjernt. Andet bliver tiltagende uigenkende-
ligt og utrygt. Konsekvensen af komplekse sansemæssige forandringer er, at verden forskubber sig, og de 
gamle mennesker må finde frem til nye måder at være i verden på. Hvor det er slemt nok for den enkelte 
at miste oplevelsen af værdsatte detaljer i hverdagen – hvad enten det handler om det, der ikke længere 
kan ses, eller det, der ikke længere kan høres – er konsekvenserne langt mere omfattende end dette tab.

Synssvækkelse opdages generelt tidligere, og der sættes ind med teknologiske hjælpemidler som fx læse- 
maskiner og ”talende ure”, hvis synstabet bliver mere omfattende. Men er synstabet svært, reduceres 
de gamle menneskers orientering og deltagelse markant, og det er helt afhængigt af også bygningers og 
rums lys- og mørkeforhold. Hvert eneste af hverdagens gøremål bliver tids- og energikrævende, også selv 
om fx færdiglavet mad leveres til døren, fordi hver enkelt handling – som fx at varme maden, at spise eller 
at rydde op efter et måltid – kræver fokus i en sløret verden.

Konstatering af høresvækkelse sker væsentligt langsommere. Det skyldes, at der sker en gradvis tilvænning, 
hvor høretabet ikke bemærkes direkte. Det skyldes også, at høreproblemer (i alderdommen) er stigmatise-
ret. De ældre er således bange for, at omgivelserne skal opfatte dem som “dumme“ eller ”gamle og senile”. 
Fejlslagne forsøg og akavede situationer, som stort set er en konstant del af hverdagslivet med høresvæk-
kelse, udgør således en stor fare for de gamle menneskers selvfølelse og gør dem tilbageholdende over 
for socialt liv med flere mennesker. Den langsomme konstatering indebærer, at høreapparater og andre 
hjælpemidler som fx teleslynge i hjemmet kommer sent på banen, og at høretabet når at få store sociale 
konsekvenser i form af en gradvist tilvænnet nedsat adgang til omverdenen.
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Det ses hos studiets deltagere, at både de selv og deres omgivelser bestræber sig på at reducere konse-
kvenserne af sansesvækkelsen. Det ses bl.a. i de studerede gamle menneskers udviklede kompensations-
taktikker, fx det at foretage sysler og aktiviteter, der ikke kræver hhv. syns- og høreevne, hvorved ”han-
dicappet neutraliseres” for en stund, og de kan fordybe sig i en given aktivitet, fx at lægge kabale, se 
sport i tv eller lytte til en lydbog, afhængig af deres sansesvækkelse. Omgivelsernes bestræbelser ses med 
fx familiens beslutning om at (forsøge at) tale en ad gangen ved familiemiddage eller ved at lade den 
høresvækkede læse op ved foreningsmøder. Analyserne peger på, at man kan nå langt ved sammen at 
eksperimentere og være åbent indstillet for at finde muligheder.

Studiet viser, at der er en række modstridende forhold mellem de gamle menneskers tydelige behov for 
teknologiske hjælpemidler og disse hjælpemidlers faktiske anvendelighed og brugervenlighed. Det er 
bl.a. forklaringen på, hvorfor så mange af studiets høresvækkede ældre vælger at tage deres høreappara-
ter ud, undlader at tage dem på, skruer ned eller fjerner sig fra et larmende og komplekst lydbillede, hvor 
lydene går i selvsving i hjernen, fordi også deres egen stemme føres via høreapparaterne ind i hjernen, 
hvor den opleves som et ”ekko”. Hertil kommer, at den arkitektoniske tendens og etablering af offentlige 
rum er gået i retning af meget store rum med mange samtidige funktioner, hvorfor kulturhuse, bibliote-
ker og indkøbscentre – med deres forskelligartede aktiviteter, hårde lyde og diffuse lydlandskaber – ska-
ber uoverskuelighed for både syns- og høresvækkede ældre.

ANBEFALINGER
Hvilke ændringer peger studiet på, som vil kunne være med til at forbedre vilkårene og hverdagen for 
gamle mennesker med syns- og høresvækkelse? Det opridses nedenfor. Nogle anbefalinger kan fore-
komme banale, fx hvordan man bedst samtaler med mennesker, der hører dårligt; nemlig ved at tale 
tydeligt og give mulighed for mundaflæsning. Men gør vi det så? Ikke i nær tilstrækkelig grad. Vi indretter 
offentlige og private bygninger og institutioner med tilgængelighedsramper og elevatorer, så bevægelses-
handicappede i stigende grad har adgang. Men samtidig er tendensen, at indendørs offentlige rum, fx 
biblioteker, rummer en myretue af forskellige aktiviteter – og derved ses der bort fra akustiske og orien-
teringsmæssige kvaliteter for syns- og høresvækkede. 

Anbefalingerne retter sig overordnet mod tre forhold. Det første er behovet for at medtænke optimering 
af akustiske, lys- og orienteringsmæssige forhold i byggeri og indretning. Det andet er udvikling af vel-
egnede, brugervenlige teknologiske hjælpemidler med udgangspunkt i også gamle menneskers kroppe. 
Det tredje er behovet for at styrke samfundets forståelse af og indretning, ift. hvad det indebærer at leve 
med syns- og høresvækkelse i alderdommen, og at denne viden sidestilles med viden om andre kropsli-
ge funktionsnedsættelser i vores kulturelle forståelse, så udelukkelse, social isolation og stigmatisering 
reduceres. 

Skab rum, hvor man kan orientere sig, se og høre optimalt
Den første anbefaling er, at samfundets rum og institutioner indrettes med opmærksomhed på fænomenologiske 
aspekter af syns- og høresvækkelse, så også mennesker med disse funktionsnedsættelser gives plads til 
deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter. Det er særligt væsentligt at øge opmærksomheden på, at 
optimerede lysforhold understøtter høresvækkede mennesker i interaktion med omgivelserne, da 
orientering, mundaflæsning mv. er afhængig heraf.

Arkitekter, designere, bygherrer m.fl. skal have fokus på og viden om gunstige lys- og lydforhold i 
offentlige og private rum som biblioteker, biografer, teatre, sports- og fitnessområder, indkøbscentre, 
kulturcentre mv. – og ikke mindst i opholdsrum på plejehjem og i aktivitetscentre. Også ved indretning 
i private boliger er der behov for at have opmærksomhed på akustiske og lysmæssige forhold i gamle 
menneskers hjem – og i andre hjem som hos familie og venner, hvor det omhyggeligt må undersøges, 
hvor den syns- eller høresvækkede oplever sig bedst placeret for at kunne deltage.

Udvikl anvendelige teknologiske hjælpemidler til gamle mennesker
Den anden anbefaling er at inddrage erfaringer fra gamle menneskers hverdag i videreudvikling af teknologier. 
Det er beskæmmende at erfare, hvor mange der ser sig nødsaget til at undlade at bruge høreapparater 
eller tager dem ud, har smerter i ørerne, ikke kan skifte batterier mv. og derved skubbes ud af sociale og 
kulturelle sammenhænge. Blandt svagsynede kan det være nødvendigt at trække gardiner for og at lukke 
øjnene pga. dårlige lys- og orienteringsforhold, fx i fællesrum på plejehjem.

Udvikl værdighedsbevarende teknologiske installationer, der kan mindske ubehagelige overraskelser og 
chok i de sansesvækkede gamle menneskers liv. Fx når andre mennesker pludselig træder frem i deres 
hjem, som er deres intime sfære, fordi de ikke kan høre dørklokken, og fordi professionelle såvel som 
familie har nøgle til deres hoveddør, eller døren står åben for at sikre adgang. For synssvækkede ældre 
er der behov for løsninger til orientering om, hvem der træder ind i deres rum, som de ikke kan se – og 
måske ikke kender (fx sundhedsprofessionelle).

Teknologiudvikling bør også dreje sig om at forbedre funktionalitet og kvalitet i allerede kendte, måske 
mere ”bagudrettede” teknologier, som gamle mennesker er blevet fortrolige med gennem livet, fx cd-
afspillere og radioer, tv-apparater, læsemaskiner mv. 

Udbred viden om konsekvenser af syns- og høresvækkelse i alderdommen
Den tredje anbefaling er at udbrede viden til befolkningen om, hvad syns- og høretab indebærer for den enkelte 
og kræver af os alle i samfundet. Denne viden er desuden helt afgørende for, at personer, der indgår 
i gamle menneskers hverdag, dvs. familie, venner, naboer og professionelle i sundhedssektoren, kan 
understøtte, at de inkluderes i kommunikation, interaktion og fællesskaber. Her er viden om lys- og 
lydforhold afgørende, idet fx konstant kørende tv og radio med musik og nyheder, som måske er tiltænkt 
at skabe ”hygge og liv” i givne rum, er med til at gøre disse rum umulige for syns- og høresvækkede 
gamle mennesker at være og fungere i. Dette gælder i familiekredse og ikke mindst på plejehjem og i 
aktivitetscentre, hvor mange sansesvækkede ældre befinder sig.

Emma Gad skriver i sine etikettemæssige forskrifter i afsnittet ”De gamle i familien” i Takt og tone: Hvordan 
vi omgås (1918), at det på ét punkt er nødvendigt med ”fuld Eftergivenhed og Overbærenhed  hvor en 
Husstand rummer meget gamle Medlemmer”. Gad peger på, at de unge skal være opmærksomme på 
familiens gamle og møde dem med den største hjertelighed: ”Tal højere, naar en Gammel er døv, uden at 
blive demonstrativ. Søg efter Brillerne, hør paa de gamle Historier. Stræb altid at drage den Paagældende 
ind i Samtalen og ind i Livet” (Gad 2006, s. 41).

Som rapporten viser, imødekommes denne opfordring ikke altid. At tale højere hjælper nogle gange og 
i bestemte situationer, selv om det af deltagerne oftest understreges, at det er langsomhed, tydelighed i 
udtale, nærvær og øjenkontakt, der bedst bistår den verbale kommunikation. Gad skriver endvidere, at den 
gamle må ”vise Deltagelse for den Generation, der har arvet Livet, og med kærlighed og Aarvaagenhed 
vaage over dens færd” (ibid.). For de fleste høresvækkede gamle mennesker i studiet gælder, at der intet 
er i verden, de hellere vil, end selv at være tæt på og engageret i yngre menneskers optagethed. Problemet er, at deres 
deltagelse har utroligt dårlige vilkår, særligt når mange mennesker er forsamlet. 
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Så hvordan sørger vi bedst for den inddragelse, der er mulig? Det gør vi ved at se på vedkommende, når 
der tales, ved at tale langsomt og tydeligt, ved at skabe situationer, hvor færre mennesker er samlet, og ved 
fx at arrangere sociale begivenheder med mulighed for rolige ”samtalekroge” for at understøtte de vigtige 
samtaler. Overvej placering, personsammensætning, mulighed for mindre og afgrænsede situationer. 
Etablér samværsformer som formår at minimere den fortabthed, som sansesvækkede mennesker føler, 
når de skubbes eller trækker sig ud i periferien. Minimér enhver form for baggrundsstøj.74

Den sidste anbefaling baseret på erfaringer hos de studerede gamle mennesker er, at der i sundheds-
sektoren rettes opmærksomhed mod at tilpasse samtale og samvær med syns- og høresvækkede gamle 
mennesker til deres behov. En del fagpersoner taler for utydeligt, for hurtigt, af og til uden øjenkontakt 
og mulighed for mundaflæsning. Det har som konsekvens, at vigtig information går tabt, samarbejde 
besværliggøres, og de gamle mennesker oplever usikkerhed, utryghed, afmagt og fortabthed. En øget 
opmærksomhed er også nødvendig i sociale situationer, som fx ved måltider i de institutioner hvor san-
sesvækkede gamle mennesker regelmæssigt kommer – eller faktisk bor og lever.

74 Høreforeningen lister 10 gode råd til, hvordan man omgås mennesker med høresvækkelse i 
 hverdagen, bl.a. ved at spørge til gæstens behov, bruge mikrofon, evt. leje et teleslyngeanlæg,  
 lægge dug på bordet og serviet mellem kop og underkop, tænde lyset. Se PDF-filen:  
 https://hoereforeningen.dk/media/251276/10-gode-raad-til-hoerevenlige-arrangementer_print-a3.pdf.
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