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Forord

Sidst i halvfjerdserne lavede Ellen Gertz, 
Lis Volkman og Lars Kragsaa tre publi-
kationer om selvstændighedstræning. De 
omhandlede af- og påklædning, personlig 
hygiejne og spiseteknik.

Disse publikationer har været meget 
værdsatte som igangsættere for forældre, 
pædagoger osv.  – ikke mindst på grund 
af de konkrete anvisninger og illustrative 
billeder.

Synscenter Refsnæs har besluttet, at dette 
materiale bør opgraderes.

På baggrund af det tidligere materiales 
store anvendelighed bruges samme 
”opskrift” som udgangspunkt for det nye 
skriftlige materiale, som i tidens ånd sup-
pleres med en instruktionsvideo.

Hensigten er nu – som dengang – at vise, 
hvordan man kan lære synshandicappede 
børn de mest almindelige og nødvendige 
dagligdags færdigheder ved at sætte det 
lidt i system.
Billederne er taget af Kit Petersen, og 
børnene er Katja og Osman.
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Jette Pedersen
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ADL Aktiviteter i Daglig Livet

Det drejer sig om en lang række 
handlingsforløb, som tilsammen 
bliver alle de praktiske ting, 
mennesker gør som helt daglige 
selvfølgeligheder.

For eksempel vaske sig, telefone-
re, tage bussen, vande blomster, 
give katten mad, købe ind, gå 
til klavertime, spise en hotdog, 
låse døren, børste tænder, skrue 
ned for varmen, rede seng, sætte 
håret osv.

En del af disse ting bliver først 
for alvor akuelle, efterhånden 
som barnet vokser til, men her 
vil vi koncentrere os om nogle 
af de primære ADL-funktioner, 
som er meget aktuelle allerede 
fra de tidlige barneår.

Det dejer sig i dette hæfte om

personlig hygiejne og 
af- og påklædning

Der er forskel på 
synshandicappede børn 
og børn med fuldt syn
For fuldt seende børn tænker vi ikke særlig 
bevidst på at bibringe dem de færdigheder, 
som gør dem i stand til at klare alle de 
dagligdags funktioner selvstændigt.

Det, der kendetegner de seende børn, er 
selvfølgelig det at de ser. Det betyder, at 
de ser og lægger mærke til, hvordan andre 
– børn og voksne – klarer de dagligdags si-
tuationer. De tager selv initiativ til at efter-
ligne andre og lærer derigennem, hvordan 
man takler hverdagens praktiske gøremål.

Desuden har vi en forventning om, at 
børnene efterhånden  kan klare nogle ting 
selvstændigt, og vi presser på, hvis vi 
synes, at de er lidt for længe om at lære en 
bestemt funktion. Vi skæver også en hel 
del til, hvad andre børn kan.

Når barnet er synshandicappet, er det 
helt eller delvis forhindret i at se, hvordan 
andre klarer de dagligdags situationer, og 
dermed har de ikke muligheder for at gøre 
det efter, samtidig kan det virke begræn-
sende på barnets muligheder for at tage 
initiativer.

Der tages helt naturligt nogle specielle 
hensyn til det synshandicappede barn, men 
desværre sker der let det, at man forventer 
for lidt. Måske hjælper man barnet mere 
– eller længere – end det er nødvendigt.

Positive forventninger fra omgivelserne 
virker opmuntrende på barnet.
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Indlæring og træning
Når vi taler om synshandicappede og 
ADL, er det ofte sat sammen med begreber 
som indlæring og træning, mens man i for-
hold til seende børn ofte får den fornem-
melse, t det hele kommer af sig selv. Det er 
kun delvis rigtigt. Nok tager de selv mange 
initiativer, stiller krav om at ville selv osv., 
men også seende børn har brug for op-
muntringer og irettesættelser for at udvikle 
selvstændighed på ADL-området.

for de synshandicappedes vedkommende 
kræves der lidt mere af omgivelserne for 
at udvikle selvstændighed på ADL-om-
rådet – på nogen områder kan det være 
nødvendigt med decideret indlæring og 
træning, men langt hen drejer det sig om at 
få indarbejdet en bevidsthed om, hvordan 
man tilrettelægger hverdagssituationerne, 
således, at det synshandicappede barn kan 
få udbytte af det. Gennem konkrete ople-
velser, gennem sanser – fingrene i tingene, 
lugte og smage, føle og mærke på egen 
krop, lytte og lave lyde – altsammen ledsa-
get af korte præcise forklaringer, som giver 
disse sanseindtryk mening.

Således får barnet en idé om, hvad der 
foregår af ”spændende” ting i hverdagen, 
og det stimulerer lysten til selv at være 
deltagende. I 3-6 års alderen er børn ofte 
ivrige efter at lære og stolte af at kunne 
selv, så i denne periode er de meget modta-
gelige for at indlære praktiske færdigheder.

Det er vigtigt, at man lader barnet klare 
de ting selv, som det kan, og det giver det 
lyst til at lære mere ved at rose alle tegn på 
selvstændighed.

Hvis det er nødvendigt at rette noget, som 
barnet har klaret, så går det diskret, så det 
ikke mister lysten til at prøve igen.

Når barnet har behov for ekstra hjælp for at 
lære at klare en bestemt funktion, kan man 
tale om indlæring eller træning, hvor man 
må systematisere og målrette.

Det, barnet skal lære, kan deles op i min-
dre enheder, så det lærer en funktion lidt 
efter lidt – trinvis. Forsøg altid at slutte så-
danne indlæringssituationer positivt – altså 
helst med noget, barnet selv kan klare. Giv 
passende ros! 

Succes opfordrer til gentagelse, og mas-
ser af gentagelser skal der til, før man har 
lært en funktion fuldstændigt.
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Hvor og hvornår?
Bevidstheden om at give børnene konkrete 
oplevelser i forbindelse med alle hverda-
gens situationer foregår hele tiden, og fra 
barnet er ganske lille.

Indlæring og træning foregår i de situatio-
ner, hvor det er naturligt at bruge den fær-
dighed, man ønsker at træne og dermed det 
sted hvor dette foregår. Man tager jakken 
af, når man har været ude, og det går man i 
entreen, hvor den skal hænges op.

Er en funktion indlært, er det vigtigt, at 
den vedligeholdes, ved at barnet selv udfø-
rer den hver gang.

Hvem?
Alle, som omgås barnet, kan medvirke til 
at give det konkrete oplevelser gennem alle 
sanser ved at tage barnet med i de ting, der 
foregår omkring det – både i og uden for 
hjemmet.

Indlæring og træning må i første omgang 
varetages af én person for at sikre, at bar-
net får en ensartet instruktion. Der findes 
mange måder at binde sko på.

Når barnet så har lært funktionen eller dele 
af den, kan andre personer, som omgås 
barnet til at gåre det selv eller, hvis det er 
nødvendigt, stille krav om det.

Forældrene er dem, der har ansvaret for, at 
børnene får lært diverse ADL-funktioner.

Men det betyder ikke, at det er dem alene, 
der forestår al indlæring og træning.

Det følelsesmæssige bånd, der er imel-
lem forældre og deres børn, kan gøre det 
vanskeligt at befinde sig i indlærings- og 
træningssituationer.

Samtidig bør man også tænke på, at sam-
været forældre/børn ikke bliver domineret

af træning. Derfor kan det ofte være en 
fordel, hvis andre familiemedlemmer, dag-
plejemor, pædagogen eller andre, går ind 
og træner med barnet. Forældrenes ansvar 
er, at nogen gør det, og at de så selv følger 
op på de resultater, der opnås.

Hvordan?
I dette hæfte vil der blive præsenteret en 
række forskellige metoder, som kan være 
hensigtsmæssige for synshandicappede 
børn at anvende. Mange finder selv helt 
andre metoder – ikke mindst børnene selv. 
De systemer og metoder kan naturligvis 
være mindst lige så gode som de her fore-
slåede.

De metoder, som anvendes, skal udover at 
være effektive kunne udføres i et rimeligt 
tempo og være socialt acceptable. Frem-
gangsmåden skal være brugbar på længere 
sigt. Er det ikke tilfældet, bør man ændre 
på metoden.
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Trindeling
I dette hæfte er en del af handlingsforlø-
bene beskrevet ved en trindeling af funk-
tionen. Det er hensigtsmæssigt at systema-
tisere situationerne på denne måde, så man 
kan tage det lidt af gangen og samtidig få 
indarbejdetæ en fast rækkefølge.

Har barnet problemer med at indlære en 
bestemt færdighed, kan det være en idé at 
trindele funktionen ved at splitte den op 
i alle de små delfunktioner, det samlede 
handlingsforløb består af.

Således bliver det lettere at tilrettelægge 
en indlæringsstrategi og få præciseret, 
hvor vanskelighederne ligger, og hvilke 
delfunktioner barnet rent faktisk selv kan 
klare.

At lede barnets hænder
Når synshandicappede børn skal indlære 
en ny færdighed, er de nødt til at have 
”fingrene i det” helt konkret. Man må vise 
dem, hvordan man holder på redskaber, og 
hvilke bevægelser man skal bruge for at 
udføre en bestemt handling. 

Det falder naturligt at lede/føre barnet 
hænder – ledsaget af den mundtlige in-
struktion, men ofte er det en god idé at 
starte med at lade barnet holde sine hæn-
der ovenpå den voksnes hænder og føle 
håndstilling og bevægelse, så barnet ved, 
hvad det går ud på, inden man så eventuelt 
begynder at lede hans hænder.

Barnet får således mulighed for at imitere, 
og barnet skal selv være aktiv i sit forsøg 
på at eftergøre den voksnes håndstilling og 
bevægelser.

En del blinde og stærkt svagsynede børn 
får enten helt slappe eller helt stive hænder, 
når man forsøger at lede dem.

Begge dele gør, at barnets hænder ikke er 
særligt modtagelige for indtryk.

Normer
Hele ADL-området er et uhyre følsomt 
område, da det er så tæt forbundet med 
stærkt personlige og intime områder af 
menneskets liv, hvor meget forskellige 
normer gør sig gældende – i høj grad, når 
vi beskæftiger os med personlig hygiejne 
og af- og påklædning.

Hvor ofte går man i bad? Skifter man 
underbukser hver dag? Børster man tæn-
ger før eller efter morgenmaden? Må man 
rende rundt med bar numse om sommeren?

ADL er tæt forbundet med almindelig bør-
neopdragelse, hvilket ikke gør det mindre 
følsomt – her er der også tale om meget 
forskellige holdninger og normer.

Skal en treårig selv tage tøjet af? Hvordan 
tackler man det, hvis barnet ikke vil børste 
tænder? Har barnet selv indflydelse på, 
hvilket tøj han skal have på? Skal barnet 
selv smide sit tøj til vask?

Hver familie må naturligvis afgøre med sig 
selv, hvad der passer til deres holdninger 
og livsstil og tilrettelægge deres børneop-
dragelse derefter.

Men for de synshandicappede børn kan det 
være vanskeligt at forstå, at der er forskel 
på, hvad man kan tillade sig, når man er 
hjemme og ude. Derfor drejer det sig om 
at bibringe barnet nogle færdigheder, som 
kan anvendes i hjemmet og i sammenhæn-
ge udenfor hjemmet. Synshandicappet be-
tyder også, at barnet ikke kan kaste et blik 
på andre for at se, hvordan man gør i den 
aktuelle situation, samtidig med at de ikke 
kan aflæse de ansigtsudtryk, som ellers 
ville give signal om, at deres adfærd ikke 
er hensigtsmæssig i den givne situation.
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Selvstændighed
ADL-træning er træning i selvstændighed.

Det er dejligt at kunne selv – at opleve ens 
krop som et redskab, der kan udføre noget 
og ikke som en genstand i andre menne-
skers hænder.

Kontrollen over færdigheder befrier og 
ikke blot for fysisk afhængighed. Det 
bidrager også til en psykisk uafhængighed 
til bevidstheden om at være en selvstændig 
person – have sin egen identitet.

Når man kan klare de mest elementære 
ting omkring sin egen person, kan man 
også bedre disponere over egen tid, få 
større indflydelse på eget liv, og det kan 
frigøre energi til at lære nye ting.

Selvstændighed består i høj grad af at vide, 
hvad man kan gøre selv, og hvornår man 
har behov for hjælp – og hvilken form for 
hjælp man har brug for.

Hjælp
Barnet bør lære: – at bé  om hjælp
   – at afslå hjælp
   – at vente på hjælp

At vaske hænder
Det vigtigt, at blinde og stærkt svagsynede 
børn har rene hænder og korte negle af 
hensyn til følsomheden i fingerspidserne.

Børnene bør hurtigst muligt lære at vaske 
hænder da det er noget, der skal foregå 
mange gange dagligt. Synshandicappede 
børn får i løbet af en dag fingrene i mange 
forskellige ting, som nødvendiggør flittig 
håndvask. De bør lære altid at vaske hæn-
der både før og efter et måltid. 

Her er et eksempel på trindeling af en 
funktion:

At vaske hænder

•   Luk op for det kolde vand.

•   Tilsæt varmt vand, til temperaturen er 
•   passende (så brænder man sig ikke).

•   Gør så hænderne våde.

•   Tag sæben, og gør den våd.

•   Rul sæben mellem hænderne.

•   Læg sæben på plads.

•   Vask hænderne – båder over- og under
•   side og mellem fingrene (vrid hænderne 
•   rundt).

•   Skyl hænderne – på over- og underside 
•   og med spredte fingre.

•   Luk for det varme vand.

•   Luk for det kolde vand.

•   Find håndklædet.

•   Tør hænderne – både over- og underside 
•   og mellem fingrene.
 
Dette er de rent tekniske færdigheder, som 
indgår i processen at vaske hænder, men 
der er også andre ting.

For eksempel:

•   at vide, hvornår man trænger til at vaske 
•   hænder,

•   at vide, hvornår normerne foreskriver, at 
•   man vasker hænder – f.eks. efter toilet-
•   besøg, selv at kunne tage initiativ til at 
•   vaske hænder,

•   at kunne gøre det alene uden voksen
•   støtte,

•   at kunne gøre det på rimelig tid, 

•   at kunne gøre det uden at sprøjte hele 
•   badeværelset til osv.  
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Negle
Når barnet skal lære at klippe negle, er det 
mest hensigtsmæssige at bruge en tre-i én 
negleklipper. Negleklipperen holdes vandret 
lige i forlængelse af fingeren. Den presses 
ind midt under neglen, og der klippes. Der-
efter files siderne med en neglefil til neglen 
er rund og glat.

Det er vanskeligt at lære at klippe negle. 
Det kræver god koordination og styrke i 
fingrene. Man kan i stedet file negle ofte og 
derved undgå negleklipning.

Idé
•   Husk at små hænder skal have sæbe,
•   der passer i størrelsen.

•   Brug eventuelt flydende sæbe, hvor man 
•   ved et enkelt tryk kan dosere rigtigt.

•   Lær barnet at bruge neglebørste. 
•   Det er den nemmeste måde at holde 
•   neglene rene på.

•   Neglefilen ”Nu-Nale” kan købes hos
•   Kommuneservice. Den er effektiv og let 
•   at bruge, da der er en fordybning, som
•   neglen kan løbe i.

At tage bad
Det er forholdsvis let at lære at klare sit 
bad selv. Det vigtigste er, at der fra starten 
indøves en helt fast vaskerutine, så barnet 
er sikker på, at det nu er rent.

De ting, barnet skal bruge, skal være inden 
for rækkevidde og have helt faste pladser.
Desuden er det væsentligt, at der ikke er 
momenter, som gør barnet utryg.

Trindeling af badefunktionen:
•   Tjek om de ting, der skal bruges, er til 
•   stede: sæbe, vaskeklud, shampoo, hånd-
•   klæde osv. Hænderne vaskes grundigt.

Neglene vaskes med neglebørste.
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•   Luk op for vandet og find den rette tem-
•   peratur. Luk først op for det kolde og 
•   tilsæt så varmt, så undgår man at bræn
•   de sig. Husk temperaturen også kan 
•   mærkes på vandrør eller hane.

•   Gøre sig våd og vaske sig i en bestemt 
•   rækkefølge: 
•   Ansigt: pande, næse, kinder, mund, 
•   hage og ører. Hals: hele vejen rundt.
•   Arme: overside, underside, albuer, arm-
•   huler og hænder.
•   Ben: lår, knæ, underben og fødder.
•   Hale: gør barnet opmærksom på hud-
•   folder.

Hvilken rækkefølge, man vasker sig i, er 
ikke så vigtigt, men det skal være samme 
rækkefølge hver gang.

•   Luk for vandet - først det varme.

•   Tørre sig i samme rækkefølge, som 
•   man vasker sig.

•   De ting, man har brugt, lægges på plads.

I starten har barnet selvfølgelig brug for 
hjælp til det hele, men aftrap hjælpen i takt 
med, at barnet lærer at klare dele af funk-
tionen selv.

Indlær barnet en bestemt rækkefølge og 
rutine helt fra starten.

Lad barnet følge dine hænder, så det 
mærker, hvordan bevægelserne udføres. 
Fortæl hvad du gør, og hvad de forskellige 
legemsdele hedder - også dele som knæha-
ser, skinneben osv.

Det er oplagt her at tale om kropsfunktio-
ner og forskellen på drenge og piger.
Lad barnet bade sammen med mor, far, 
søskende og legekammerater, så barnet får 
lejlighed til at opleve forskellighederne, og 
hvordan andre gør.

Etage-vask
Hvis børnene ikke bader om morgenen, 
bør de vaske ansigt, hænder og armhuler.
Trænger man til yderligere vask, er det 
nemmeste at gå i bad.

Når børnene bliver så store, at de har 
behov for deodorant, bør de samtidig lære, 
at dette ikke kamuflerer manglende vask, 
og at overdreven brug af duftevand ikke er 
tiltalende for omgivelserne.

Desuden skal barnet lære, at uanset hvilke 
regler, der gør sig gældende inden for 
hjemmets fire vægge, så er der visse regler 
for almindelig blufærdighed i det omgivne 
samfund.

Ideer
•   I brusebadet kan det være en idé at 
•   bruge et stykke sæbe med snor, som kan 
•   hænge om vandhanen. Så undgår man
•   at skulle lede efter et stykke sæbe, som 
•   er smuttet fra én.

•   Læg en måtte med sugekopper i bruse-
•   kabinen eller bade karret, så man ikke 
•   glider.

•   Det er lettere at bruge en vaskehandske 
•   end en vaskeklud. En svamp er meget 
•   anvendelig, mens engangs skumgum-
•   mivaskeklude er meget vanskelige at 
•   mestre.

•   Udnyt, at man kan få sæbe, shampoo 
•   osv. med forskellige dufte. Det kan være 
•   en god motivationsfaktor, hvis interes-
•   sen for at bade og vaske sig ikke er 
•   overvældende.

•   Bruges der flere klude og håndklæder 
•   til barnet, skal de mærkes, så barnet kan 
•   kende forskel.
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•   I starten, hvor barnet skal lære selv at 
•   vaske og tørre sig, er det en god idé at 
•   aftale med barnet, hvilke dele af krop-
•   pen det selv skal klare. Resten ordner 
•   den voksne. Så bliver opgaven over-
•   kommelig, og barnet kommer ikke til 
•   at fryse.

Tandbørstning
Man bør starte med tandbørstning, når den 
første tand viser sig. Hvis barnet ikke kan 
lide tandpasta, så undlad at bruge det. Lad 
barnet lære sin tandbørste at kende ved at 
lade det lege med den i forbindelse med, at 
tanden/tænderne børstes. Brug sproget, så 
barnet ikke pludselig får puttet en ukendt 
våd genstand i munden.

Så snart barnet tager initiativ til at ville 
børste tænder selv, så lad det prøve og vis 
blidt tilrette.

Indøv fra starten en bestemt rutine f.eks. 
tændernes bagside, tændernes forside og til 
sidst tyggefladerne. Lad barnet være den, 
der børster efter, så situationen ender med 
en succes.

Udover en tandbørste i passende størrelse 
og med et godt greb bør barnet have et 
tandkrus og sin egen tandpastatube. Alt 
skal have sin faste plads, hvor barnet let 
selv kan få fat i det. Brug tandpastatube 
med vippelåg, så man ikke skal holde styr 
på en lille løs prop. For svagsynede kan 
man vælge en farvet tandpasta, som dan-
ner kontrast til børsten.

At skylle munden kan være vanskeligt, og 
barnet vil -som alle andre børn - i starten 
synke vandet. Lad barnet mærke på dine 
kinder og din mund, mens du selv prøver, 
så det bliver klar over, hvad det er, du be-
der det om at gøre. Overdriv gerne.

Idé
•   Det kan være svært at putte tandpasta 
•   på børsten, og man kan i stedet putte det 
•   direkte i munden. Det virker lige godt.

•   Lær de større børn at lade en hånd glide 
•   rundt i håndvasken for at fjerne eventu-
•   elt spildt tandpasta.

Vandet blandes til passende temperatur.

Så vaskes ansigtet. Husk at børnene får lært at 
vaske søvnen ud af øjnene.



11

Tandpastaen puttes direkte i munden – eller på børsten –

Så kan tænderne børstes!
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Hårvask
•   Reguler vandets temperatur (beskrevet 
•   under ”bad”).

•   Gør håret vådt over det hele og helt ind 
•   til hårbunden.

•   Dosering af shampoo:
•   Hæld shampooen ud i den hule hånd - 
•   gennem erfaring, vil barnet lære, hvad 
•   der er en passende mængde.

•   Vask:
•   Inddel hovedet i områder, så barnet 
•   får vasket hele hårbunden. Brug samme 
•   rækkefølge hver gang. Lad barnet 
•   mærke på dine hænder, hvilken hånd
•   stilling og hvilke bevægelser du bruger 
•   - overdriv gerne.

•   Skylning:
•   Brus håret og lav vaskebevægelser 
•   i samme rækkefølge, som når håret 
•   vaskes.

•   Kontrol:
•   Tag en tot hår mellem to fingre helt inde 
•   ved hårbunden. Lad fingrene glide over 
•   håret med et fast tryk helt ud til hårspid-
•   sen. Hvis der kommer en ”pibende” lyd, 
•   er håret helt fri for sæbe. Dette dur ikke, 
•   hvis man bruger balsam.

Idé
•   Brug hårbørste eller kam med skaft. Det 
•   er nemmere at styre.

Hårets udseende er en vigtig del af det at 
se ren og velplejet ud. Af en eller anden 
grund har blinde og stærkt svagsynede 
børn ofte lidt svært ved at frisere sig, så 
resultatet ser ordentligt ud.

Lav en fast rutine f.eks. nakken, højre 
side, venstre side og foran. Det er ikke 
nok at trække børsten igennem to gange. 

Lad barnet følge dine hænder, så det lærer 
bevægelserne, og hvordan man vrider i 
håndledet.

En praktisk og klædelig korthårsfrisure 
kan hjælpe meget, hvis barnet har proble-
mer med selv at ordne håret.

Ingen børn bør have håret hængende ind 
over ansigtet, men for svagsynede børn er 
det især vigtigt, at pandehåret ikke hænger 
ned i øjnene, og sidehåret ikke falde frem, 
når de sidder bøjet over noget, de skal se.

Håret skygger for lyset og kan nemt blive 
fedtet ind i mad eller lignende.

At frisere sig
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Idé
•   Brug i indlæringsfasen altid
•   samme mærke shampoo.
•   Det er nemmost, hvis flasken
•   ikke er for stor, har vippelag
•   og ikke for stort hul.

•   Bruges balsam, indøves samme
•   rutine som ved hårvask, men
•   det er betydeligt nemmere at
•   anvende en shampoo, hvor
•   balsam er tilsat.

•   Det er nemmest at vaske hår
•   under en bruser, der hænger
•   på væggen, så man har begge
•   hænder fri til skylning.

Det gælder om at få en passende portion shampo

Hvordan er det nu man gør? Håret kontrolleres for shampo
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Toiletbesøg
Toiletbesøg foregår som for alle andre 
børn. Barnet skal tidligt have lejlighed til 
at undersøge toilettet og føle sig frem til, 
hvordan det er indrettet - hvor vandet kom-
mer fra, hvor det forsvinder hen, og hvor-
dan man frembringer den brusende lyd, det 
giver, når man trækker.

Alle små børn vil på et eller andet tids-
punkt undersøge egen urin og afføring. 
Det blinde barn kan slet ikke vide, hvad 
det er, der kommer ud, hvis det forhindres i 
at føle efter. Undgå mishagsytringer. 

Lad barnet stifte bekendtskab med offent-
lige toiletter og deres forskellige indretnin-
ger med hensyn til sæbeautomater, hånd-
klædesystemer osv. 

Drenge bør lære at stå op og tisse, når de 
er modne til det. Det er hensigtsmæssigt at 
kunne stå op, når man er på skovtur og lig-
nende, men til daglig brug er det smartest, 
at de sidder ned, det sviner knap så meget 
rundt om kummen.

Lær barnet at vaske hænder efter toiletbe-
søg. Det er også hensigtsmæssigt at lære, at 
en vis blufærdighed hører sig til, for ek-
sempel at man lukker døren efter sig, når 
man er på toilettet, og man ifører sig tøjet 
helt, inden man kommer ud.

Idé
•   Køkkenrulle kan være lettere at hånd-
•   tere end toiletpapir, når barnet skal lære 
•   at tørre sig.

Menstruation
Mange piger starter allerede med at men-
struere i 10-12 års alderen. De bør vide, 
hvad menstruation er, inden den begynder.
Når pigen har menstruation, bør hun ind-

lære en fast rutine, hvor hun skifter bind 
ved hvert toiletbesøg. De første dage kan 
det være nødvendigt med ekstra toilet-
besøg. 

Pigen skal lære at holde regnskab med 
sine menstruations-perioder og ”lytte” til 
kroppens signaler. I dagene op til forven-
tet menstruation, kan hun gå med et tyndt 
bind eller trusseindlæg - for sikkerhedens 
skyld. Når man har fået lidt erfaring, kan 
man både mærke og lugte, når menstrua-
tionen starter og slutter.

Der findes et utal af forskellige bind, og 
den enkelte må prøve sig frem til hvilket 
et, de finder nemmest at anvende. Bind 
med vinger kan være vanskelige at hånd-
tere. Tamponer er ikke at anbefale til unge 
piger, men kan dog anvendes, f.eks. når 
man skal til svømning. 

Vær også opmærksom på, om de trusser, 
man bruger, er så små og fikse, at det gør 
det vanskeligt at ”montere” et bind. Indfør 
eventuelt nogle mere praktiske trusser i 
menstruationsperioden. De kan eventuelt 
være sorte, da de ikke bliver skjoldede, 
hvis man er blødt lidt udenfor. 

Pigen skal vide, at ekstra personlig hygi-
ejne er nødvendig i menstruationsperioden. 
Brug en engangsvaskeklud, som straks kan 
smides i spande til hygiejnebind. Brug ikke 
sæbe i skridtet. Det er skadeligt.

Lær pigen, at der findes forskellige affalds-
systemer på offentlige toiletter, og at det er 
en norm, at man er lidt diskret.

Briller
Bærer barnet briller, skal de selvfølgelig 
holdes rene og pudses for at gavne mest 
muligt.

Her som i alle andre situationer, er det hen-
sigtsmæssigt at indarbejde en fast rutine 
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- f.eks. fast at pudse briller efter hvert mål-
tid. Ofte lægger hverken børn eller voksne 
nemlig mærke til, at brillerne er fedtede.

Man skal helst selv kunne pudse sine bril-
ler, når man starter i skole. Men det kan 
stadig være nødvendigt med en opfordring 
for at få det gjort.

Brillerne holdes lettest rene, ved at man 
vasker dem under lunkent vand og derefter 
pudser dem i et rent viskestykke.

Bruger man læsebriller, bør de pudses 
hver morgen - som et absolut minimum og 
opbevares i et solidt etui.

Alle svagsynede børn, som bruger briller, 
bør medbringe ekstra briller, hvis de bril-
ler, de har på, skulle gå i stykker.

Øjenproteser
Børn, som har øjenproteser, skal så hurtigt 
som muligt lære at holde dem rene.

Det er naturligt, at man vasker øjnene, når 
man ellers vasker sig.

Det er meget forskelligt, hvor meget puds 
den enkelte danner, men ved forkølelse 
eller allergi dannes der altid ekstra puds, 
som kræver ekstra renholdelse. Barnet skal 
lære at føle efter, om der er puds ved øjet.

Rengøringen sker nemmest, ved at man 
med en godt våd éngangsvaskeklud vasker 
øjet - hen over øjet og ind i øjenkrogen.

Det er uhyre vigtigt at holde øjenprote-
serne rene, da andre mennesker meget let 
kan tage afstand fra barnet, hvis det har 
”anløbne” øjne.

Lidt om at tage tøjet af
Det er betydeligt lettere at klæde sig af end 
at klæde sig på! Børn er ikke ret gamle, 
når de begynder at eksperimentere med at 

hive tøjet af - begyndende med hue, vanter, 
sokker og hagesmæk.

Gør barnet det ikke af sig selv, så vis det 
hvordan. Det er nemlig de erfaringer, der 
bygges på fremover.

Når barnet bliver så stort, at det skal til at 
klæde sig helt af, er det vigtigt, at det fra 
starten får indlært nogle gode vaner, som 
gør det lettere på længere sigt.

1.   Tøjet tages altid af i den samme ræk-
1.   kefølge. Det kan begynde, længe før 
1.   barnet selv medvirker aktivt.

2.   Tøjet lægges altid i en pæn bunke, så 
2.   det er lige til at tage på igen. Tingene 
2.   bliver ikke så let væk, og det er en 
2.   enorm fordel at have en sådan god
2.   vane ind arbejdet, når man skal til at 
2.   gå til gymnastik og svømning.

3.   Lær barnet fra starten at tage tøjet af, 
3.   således at retten altid vender udad. 
3.   Det er også en god vane, som sparer tid 
3.   og energi, når man skal i tøjet efter
3.   sport og lignende.

Efterfølgende er vist, hvordan tøjet kan 
tages af, og hvordan hver enkelt funktion 
kan inddeles i trin.

Så snart barnet kan gøre noget selv, så lad 
det få lov!

Brug sproget, så barnet lærer navnet på 
de enkelte beklædningsgenstande og de 
enkelte legemsdele. Begreber som for/bag, 
ud/ind, højre/venstre og op/ned bliver 
efterhånden forståelige, når de bruges i 
dagligdags situationer.

Man kan tidligt lære barnet at trække 
bukserne op eller blusen ned, selv om de 
øvrige trin i påklædningen er for vanskeli-
ge. Benyt chancen, når barnet har været på 
potte eller i bad, til at lade det selv prøve at 
trække bukserne op.
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Jakke
Tag fat i ærmet og træk 
det ud over hånden. Så er 
man sikker på, at retten 
forbliver udad.

Idé
Sørg for at stroppen i 
nakken er nem at finde 
og få fat i. Sæt eventuelt 
en nøglering i.
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Træk armene ud. Hold fast forneden af ærmet med 
den anden hånd, så retten forbliver udad.

Træk blusen over hovedet ved at tage fat i skul-
dersømmen eller ærmerne – eller skub den over 
hovedet, som vist her

Drengemetoden – tag fat i nakken af blusen og 
træk den over hovedet.

Bluse
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Idé
Sørg for at barnet har mulighed for at sidde 
ned på en stol eller lignende.
Det er svært at holde balancen på et ben.

Tag fat i buksekanten og skub bukserne 
ned til knæene.

Bukser

Er det joggingbukser 
eller andre bukser 
i blødt stof, 
skubbes buksebenet 
hele vejen ud over foden, 
for at retten 
forbliver udad.
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Strømper Idé
Når man klæder om til svømning og gym-
nastik, kan man putte strømperne ned i 
skoene. Så ved man, hvor de er, når de skal 
på igen.

Stik tommelfingrene ned i strømpen bag hælen og 
skub strømpen ned over hælen. Brug begge hænder.

Tag fat i strømpens 
tå og træk den af. 
Ryst eventuelt 
strømpen, så den 
rettes helt ud.



20

Undertrøje

Tag undertrøjen i nakken 
med begge hænder

Tag den over hovedet. 
Husk at slippe grebet i nakken, 
så retten forbliver udad.
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Lidt om at tage tøjet på selv
Når barnet skal klæde sig på, skal det have 
sit tøj indenfor rækkevidde liggende i en 
bunke i helt fast rækkefølge.

Denne rækkefølge kan være indarbejdet, 
før barnet selv tager del i påklædningen. 
Det er lettere at lære noget, når det sker på 
samme måde hver gang.

Det er fortsat vigtigt at bruge sproget.

Barnet lærer sikkert at klare dele af på-
klædningen, før det kan tage alt tøjet af 
selv. Det er lettere at klare at få underbuk-
ser på, end det er at tage en bluse af.

Mærkning
Noget af det, der gør det svært at klæde sig 
på, er, at der er forskel på for og bag og ret 
og vrang. Det kan derfor blive nødvendigt 
med mærkning for at hjælpe barnet.

Ofte er der i tøjet et mærke med vaskean-
visning i nakken af f.eks. undertrøjer og 
bluser. En del tøj har også andre kende-
mærker f.eks. påsyede eller trykte figurer 
foran, lynlås i bukserne og snor i badebuk-

serne. Er det ikke tilfældet, kan det blive 
nødvendigt at sy et mærke i.

Mærkning kan også hjælpe til, at barnet 
kan kende sit tøj blandt andres - f.eks. i 
børnehaven eller skolen. Men ofte genken-
der de syndhandicappede børn deres tøj på 
lugten!

Idéer
•   Fortæl det blinde barn, hvilken farve 
•   jakken, gymnastikdragten, sweateren 
•   osv. har, så barnet kan beskrive den, 
   hvis den er ”forsvundet” - f.eks. i børne-

•   haven eller skolen.

•   Blinde børn kan også lære, hvilket tøj 
•   der passer sammen, især hvis det ind-
•   købes i sæt, og man i øvrigt snakker 
   om det.

•   Tøj, der er lidt rigeligt i størrelsen, er 
   lettere at få på.

•   Sørg for, at barnet sidder godt og kan 
   nå gulvet med flad fod, eller barnet kan 
   sidde direkte på gulvet, så det ikke skal 
   bruge energi på at holde balancen.

Tøjbunke 
klar til brug
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Undertrøje Idé
Når barnet har fået undertrøjen over hove-
det, ses eller føles langs k„*iten efter mær-
ket. Undertrøjen drejes, så mærket placeres 
i nakken.

Træk undertrøjen over hovedet.

Træk undertrøjen ned i siderne.

Hold ud i undertrøjen. Stik armene
gennem ærmehullerne - en af gangen
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Strømper

Ideer
•   Lær barnet at føle
   efter hælen på

•   strømpen, så den
•   vender rigtigt fra
•   starten.

•   Sy eventuelt et lille
•   mærke bag i 
•   strømpens øverste 
•   indvendige kant.
•   Det kan gøre det 
•   nemmere at vende 
•   strømpen rigtigt.

•   Man undgår at få to 
•   forskellige strømper 
•   på, hvis man kun har
•   én slags - f.eks. hvide.

•   Vær opmærksom på, 
•   at børnenes strømper 
•   ikke er for små.

Træk strømpen ind over tåen. Kontroller
hælens placering.

Træk strømpen op.Smukt!
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Bluse

Træk blusen over hovedet. Kontroller om mærket sidder i nakken

Hold ud i blusen. Stik én arm af gangen gennem 
ærmet

Træk blusen ned i siderne.
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Bukser

rigtigt.

Hold bukserne i kanten.

Er bukserne ikke med gylp eller andet, 
som tydeligt viser forskel på for og bag, 
kan man sy et mærke bag i linningen. Buk-
serne lægges på barnets knæ, så de vender

Stik én fod i af gangen.

Træk bukserne op, så fødderne er fri - ellers får 
man problemer, når man rejser sig for at trække 
bukserne helt op.

Så den vanskelige knap.
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Jakke

Halstørklæde
”Rullekrave” er nemmere end 
almindeligt halstørklæde.

Vanter
Luffer er nemmere at få på end 
fingervanter.

Det er til gengæld svært at mærke 
noget med store luffer på.

Tag først hætten på hovedet, så er det nemmere
at finde ærmerne.

Stik armene i ærmerne - én af gangen.
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Sko

Ideer
Snørebånd kan erstattes 
med: velcrolukning, spi-
ralsnøre, ”skubbere” eller 
elastisk snørebånd.

Find den rigtige sko 
og stik foden i.

Hold fast i pølsen, 
mens der trædes ned.
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Snørebånd
Det er motorisk krævende at binde sløjfer. Men når 
barnet er parat til at lære at binde sløjfer, er der en let-
tere måde at gøre det på end den gængse.

Først slår man en knude...

Læg enderne dobbelt...

Slå enenu en knude...

Stram til!
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De pokkers knapper, 
lynlåse og snørebånd
Store knapper i strikketrøjer er 
lettere end skjorteknapper. Lyn-
låse i bukser er lettere end delbare 
lynlåse i jakker.

Hvis barnet kan finde ud af at 
putte små ting i små huller, så kan 
det også lære at putte en knap i et 
knaphul. Lad det følge dine bevæ-
gelser med hænderne, og lad det 
få lov til at prøve, når det får lyst. 
Det er lettere at knappe lige, hvis 
man starter nedefra.

Hvis en bukselynlås er lidt svær 
at få hold på, så kan det hjælpe at 
sætte en større ”dims” i, så barnet 
har noget at holde fast på. Når du 
har samlet en delbar lynlås, så lad 
barnet selv trække den op. Det er 
lettest at lyne ned - og op, hvis 
lynlåsen holdes glat.

Det kan være sjovt at binde knuder 
og sløjfer - især på alt muligt andet 
end sko, og det er lettere med snor 
eller tyndt reb. Flade snørebånd er 
bedre end runde.
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