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Indledning
I	vort	arbejde	som	småbørnskonsulen-
ter	fra	Refsnæsskolen	møder	vi	dagligt	
forældre,	dagplejemødre,	pædagoger	og	
andre,	der	har	kontakt	med	svagsynede	
børn.	Disse	mennesker	har	i	høj	grad	
brug	for	information	om,	hvordan	man	
bedst	hjælper	barnet.
Der	findes	ingen	opskrift	på,	hvordan	
man	tilrettelægger	hverdagen	for	det	
svagsynede	barn,	da	mange	forhold	gør	
sig	gældende,	bl.a.	øjendiagnosen,	bar-
nets	alder	og	udvikling.
Vi	oplever,	at	det	ofte	er	små	ting,	der	
skal	ændres	for	at	hjælpe	det	svagsyne-
de	barn.	Desuden	drejer	det	sig	om,	for	
de	voksne,	at	tænke	i	andre	baner.
Vi	håber	at	du	i	denne	pjece	kan	finde	
ideer	til,	hvordan	du	kan	hjælpe	dit	
barn i dagligdagen.
Med synsstimulering mener vi at give 
barnet	de	optimale	betingelser	for	brug	
af	synsresten,	således	at	der	stilles	
rimelige	krav	til	barnet,	og	at	det	her-
ved	kan	opnå	succes,	og	desuden	lærer	
at udnytte sin synsrest ved almindelige 
alderssvarende	aktiviteter	som	f.eks.	at	
tegne,	klippe	og	sætte	perler	på	snor.	
Ved	synstræning	mener	vi	opgaver,	som	
kun	kan	løses	ved	hjælp	af	synet.
I	det	følgende	vil	vi	også	give	eksem-
pler	på,	hvordan	børnene	kan	bruge	de	
øvrige	sanser	(lugte-,	smags-,	høre-	og	
følesansen)	som	kompensation,	når	
synet	ikke	længere	rækker.
 

At omgås et 
svagsynet barn
For	de	fleste	forældre	og	andre	i	de	
nære	omgivelser	vil	det	være	en	ukendt	
og	uventet	situation	at	skulle	omgås	et	
svagsynet barn.

Nogle	vil	måske	overse	synsnedsættel-
sen	i	det	daglige.	Dette	kan	medvirke	til,	
at	barnet	ikke	får	tilstrækkelig	mulighed	
for	at	lære	sine	omgivelser	grundigt	at	
kende,	med	risiko	for	at	det	får	svært	
ved	at	forstå,	hvad	der	foregår	omkring	
det	og	kan	blive	utrygt.	Eller	barnet	
opfatter	det	som	om,	at	omgivelserne	
forventer,	at	det	kan	se	og	føler	sig	må-
ske	utilstrækkeligt,	fordi	det	ikke	lever	
op	til	forventningerne.
En	anden	reaktion	fra	omgivelserne	kan	
være,	at	barnet	næsten	behandles	som	
om	det	ikke	kan	se.	Barnet	får	ikke	stil-
let	krav	til	en	synsmæssig	formåen,	får	
»serveret«	alting	uden	at	skulle	bruge	
synsresten	og	lærer	derfor	ikke	at	ud-
nytte	den	fuldt	ud.
Hvis	barnet	overbeskyttes	af	angst	for,	
at	det	skal	komme	til	skade	og	forhin-
dres	i	at	udforske	omverdenen,	kan	det	
med-føre,	at	barnet	bliver	uselvstændigt	
og	kommer	til	at	mangle	selvtillid.
Disse	reaktioner	er	her	forenklet	be-
skrevet	og	forekommer	langt	fra	altid.	
Man	skal	blot	være	opmærksom	på	
dem	og	søge	at	finde	en	balance	mellem	
relevante	synsmæssige	krav	til	barnet	
og	en	kompenserende	indsats	fra	omgi-
velserne,	som	der	gives	eksempler	på	i	
det	følgende.
Vi	signalerer	meget	til	andre	mennesker	
med	vores	mimik	og	kropsholdning	
f.eks.	ser	på	den,	vi	henvender	os	til,	
»sender	et	advarende	blik«,	smiler,	vin-
ker,	ryster	på	hovedet.

Disse	signaler	kan	være	vanskelige	at	
opfange	og	anvende	for	et	svagsynet	
barn.	Det	er	derfor	vigtigt	at	vise	barnet,	
hvordan	mimik	og	kropssprog	bruges.	
For	at	kunne	gøre	det,	må	man	tæt	på	
barnet,	når	man	taler	til	det.	Mimiske	
lege,	hvor	udtrykkene	overdrives,	og	
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hvor	barnet	får	mulighed	for	at	røre	ved	
andres	ansigt	og	krop	samtidig	er	også	
en god ide.
I	situationer,	hvor	det	ikke	er	muligt	at	
komme	tæt	på	barnet,	må	man	via	sin	
stemme	udtrykke	sin	sindsstemning.	
Hvis	der	er	flere	tilstede,	er	det	vigtigt	
at	sige	navnet	på	den,	man	vil	tale	til,	
så	det	svagsynede	barn	ikke	skal	bruge	
kræfter	på	at	finde	ud	af,	hvem	henven-
delsen	gælder.

Hjemmet indendørs 
og udendørs
Lyse	vægge.
Ensfarvede	møbler	og	tæpper.
Dørkarme,	der	afviger	i	farve	fra	døre	
og	vægge.

Disse	ting	kombineret	med	god	be-
lysning	vil	være	ideelle	omgivelser	for	
mange	svagsynede	børn.	Barnet	vil	dog	
lære	at	klare	sig	i	de	kendte	omgivelser,	
selvom	forholdene	er	knapt	så	fuld-
endte.•	Derfor	behøver	forældre	ikke	at	
ændre	hjemmets	indretning	og	møb-
lement	totalt	på	grund	af	et	svagsynet	
barn,	blot	bringe	dets	behov	ind	i	over-
vejelserne,	f.	eks.	ved	nyanskaffelser.	
Derudover	kan	mindre	ændringer	være	
en	god	hjælp,	for	barnet	i	det	daglige,	
eksempelvis:
-ensfarvet	(voks)dug	eller	dækkeserviet	
og	tallerken/krus	i	kontrastfarve.	Mælk	
er	svært	at	se	i	en	hvid	kop.	Vand	er	
nemmere	at	se	i	et	glas,	hvor	lyset	kan	
reflekteres	i	det.
 
-	knagen,	hvor	barnet	skal	hænge	sit	tøj	
eller	håndklæde	op,	skal	være	i	kon-
trastfarve	til	væggen.
-	fjernsynet	skal	placeres	således,	at	
barnet	kan	komme	til	at	sidde	tæt	på	

skærmen	(dette	skader	ikke	øjnene).	Er-
faringen	har	vist,	at	skærme	på	14	tom-
mer	og	derunder	kan	være	en	fordel.	
Småbørnskonsulenten	har	mulighed	for	
at	udlåne	små	fjernsyn	til	afprøvning.

•			ved	leg	og	beskæftigelse	bør	tingene	
•			have	klare	farver	og	kontrastbag-
•   grund.

•			spil	kan	gøres	mere	overskuelige	
•			ved	at	tegne	felter	op	med	en	kraftig	
•			tuschstreg	eller	dække	den	del,	der	
•			ikke	anvendes	lige	nu.
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lampe.	Lad	barnet	selv	bestemme,	om	
det	ønsker	lys	om	natten.

Reflekser	fra	blanke	overflader	kan	
være	meget	ubehagelige.	Tænk	på	det	i	
forhold	til	vægge,	gulve,	bordflader	og	
tegnepapir.	Der	skal	også	kunne	afskær-
mes	for	generende	sollys.

Det	er	vigtigt,	at	barnet	fra	helt	lille	
deltager	aktivt	i	de	ting,	der	sker	med	
og	omkring	det,	så	man	sikrer	sig,	
at	barnet	forstår	sammenhængen	og	
derfor	senere	selv	kan	udføre	handlin-
gen,	f.eks.	bør	en	svagsynet	2-årig	selv	
finde	tandpastaen,	være	med	til	at	skrue	
hætten	af,	trykke	på	tuben	og	mærke	
indholdet	komme	ud	og	forsøge	át	putte	
det	på	tandbørsten.	Åbne	og	lukke	
for	vandhanen,	fylde	kruset	og	hælde	
vandet	ud	igen.	Være	med	til	at	skrue	
hætten	på	igen	og	sætte	på	plads.

En	have	kan	være	lettere	at	finde	rundt	
i	ved	hjælp	al"	kendemærker,	der	kan	
høres,	ses	eller	lugtes:

Bambus	og	lignende	der	rasler	i	vinden,	
og	planter,	der	dufter.
Hvidmalede	kanter	på	flisegange	eller	
trapper.

•			bøger	og	puslespil	bør	have	enkle	
•			billeder	og	klare	farver.

•   ved leg med mange smådele bør en 
•			bakke	anvendes	for	at	holde	tingene	
•   samlet.

•			ved	tegning	er	vandbaserede	tusch-
• 		penne	ofte	de	mest	anvendelige	på	
•			grund	af	de	klare	farver	og	den	kraf-
•			tige	streg.	Man	må	eksperimentere	
•			sig	frem	til	hvilken	type,	der	er	bedst	
•			egnet,	og	de	bør	jævnligt	udskiftes.

 

Barnets	mulighed	for	at	kunne	udnytte	
sin	synsrest	støttes	også	af	hensigts-
mæssig	belysning.	Børn	med	visse	
synslidelser	har	behov	for	ekstra	stærk	
belysning.

Lyset	bør	især	være	godt,	hvor	barnet	
skal	lege	eller	Idare	nogle	ting	selv.	Små	
børn	foretrækker	at	lege,	hvor	foræl-
drene	er,	så	belysningen	i	opholdsrum-
met	må	indgå	i	vurderingen.	Ellers	vil	
det	typisk	være	ved	spisebord,	i	entre,	i	
badeværelse,	i	børneværelse	og	på	trap-
pen,	at	behovet	er	størst.

For	en	del	svagsynede	børn	kan	det	
også	være	en	god	idé	med	en	tændt	nat-
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Hvidmalede	brosten	lagt	ned	i	græsplæ-
nen til at vise vej.

Urtepotter	eller	andet	lydgivende	op-
hængt	ved	hushjørnerne	eller	indgangs-
døre.

Glasdøre	og	store	glaspartier	til	gulvet	
kan	markeres	ved	at	klæbe	en	figur	på	
ruden	i	barnets	øjenhøjde.

I	etagebyggeri	kan	gadedøren	markeres	
med	en	særlig	farve	og	indgangen	til	
lejligheden	kan	ligeledes	markeres	med	
en	særlig	dørmåtte,	ét	iøjnefaldende	
navneskilt	eller	en	dørmærkat.	Terraz-
zotrapper,	som	er	særligt	vanskelige	at	
færdes	på,	kan	markeres	med	gule	eller	
sorte	striber	på	kanterne.

Daginstitutionen 
indendørs 
og udendørs
Ved	beskæftigelsestilbud	er	det	vigtigt	
at	være	opmærksom	på	gode	farve-
kontraster.	Hvis	man	forventer,	at	det	
svagsynede	barn	kan	klippe	efter	en	gi-
ven	streg,	er	det	nødvendigt,	at	stregen	
er	markeret	tydeligt	evt.	med	en	kraftig	
tusch.

Når	man	tegner,	vil	vi	fraråde	at	bruge	
glittet	papir	og	plasticlommer,	da	disse	
reflekterer	lyset	og	herved	gør	tegnepro-
cessen	umulig	for	det	svagsynede	barn.

Hvis	barnet	skal	save	i	træ	eller	sy	på	
gulvklude,	er	det	også	nødvendigt	med	
tydelig	markering.

Dette	gælder	iøvrigt	alle	beskæftigelses-
tilbud.

Vi	kan	kraftigt	anbefale,	at	man,	ved	
beskæftigelsestilbud,	lægger	vægt	på	

processen	og	ikke	på	resultatet,	der	jo	
ofte	er	afhængig	af	syn	og	øje/hånd-
koordination.	Herved	opnår	man,	at	det	
svagsynede	barn	også	får	succes	på	lige	
fod	med	de	øvrige	børn.
I	samlingsstund	med	højtlæsning,	hvor	
fremvisning	af	visuelt	materiale	indgår,	
er	det	vigtigt,	at	det	svagsynede	barn	
sidder	tæt	ved	det	visuelle	materiale,	
f.	eks.	bogens	illustrationer.
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Ved	teaterbesøg	og	filmforevisning	kan	
det	være	svært	for	det	svagsynede	barn	
at	få	det	fulde	udbytte	af	situationen.	
Barnet	bør	placeres	ved	siden	af	en	
voksen,	som	kan	give	løbende	informa-
tioner. Desuden er det vigtigt at tage 
hensyn	til	barnets	placering	i	forhold	til	
lærred	eller	scene.	løvrigt	bør

man altid ved besøg i »nye« omgivelser
sørge	for	fysisk	at	vise	barnet	rundt.

Ved	bevægelseslege	som	f.eks.	sang-
lege	og	rytmik	kan	det	være	svært	for	
det	svagsynede	barn	at	se	og	eftergøre	
bevægelserne.	Det	er	derfor	en	god	ide,	
at	barnet	er	i	nærheden	af	en	voksen,	
der	kan	vise	og	hjælpe	barnet	med	de	
forskellige	bevægelser.	Ved	givne	faste	
bevægelser	kan	barnet	evt.	få	gennem-
gået	bevægelserne	inden	gruppeaktivi-
teterne.

Boldspil	kan	gøres	lettere	med	en	
stærkt	farvet	bold,	om	nødvendigt	med	

en	bjælde	i.	Ved	gruppespil	bør	navnet	
først	siges	på	det	barn,	som	bolden	ka-
stes/trilles	til.

Det	kan	være	svært	at	skelne	kamme-
raterne	fra	hinanden	ved	udeleg,	især	
om	vinteren	på	grund	af	påklædningen.	
Dette	må	pædagogerne	være	opmærk-
somme	på,	således	at	det	svagsynede	
barn	får	lært	at	spørge	de	andre	børn	
om,	hvem	de	er,	og	hvor	de	er.	De	andre	
børn	skal	lære	at	svare,	når	de	bliver	
kaldt	på	eller	fortælle,	hvor	det	påkaldte	
barn	befinder	sig.

På	daginstitutionens	legeplads	bør	man	
være	opmærksom	på,	om	der	er	kon-
traster,	som	kan	hjælpe	det	svagsynede	
barn i orienteringen. Mange daginsti-
tutioner	har	stærktfarvede	rutche-	og	
klatrestativer	og	arealer	med	græs/
sand/fliser,	men	der	findes	også	lege-
pladser,	hvor	underlaget	udeluk¬kende	
består	af	fliser	og	sand,	og	legeredska-
berne	er	lavet	af	trykimprægneret	træ.
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Her	kan	stolperne	til	klatrestativ,	rut-
chebane	og	hængebro	afmærkes	med	
en	stærk	farve,	sandkassekanten	ligele-
des,	og	indtil	barnet	færdes	sikkert	på	
arealet,	bør	gyngen	markeres	med	en	
klokke.	Det	er	altid	en	god	ide	at	intro-
ducere	barnet	til	en	ny	legeplads	på	et	
tidspunkt,	hvor	der	ikke	er	andre	børn	
ude.	Barnet	kan	undersøge	og	mærke	
sig	tingenes	indbyrdes	placering	uden	
at	blive	distraheret	og	på	denne	måde	
hurtigere	blive	bekendt	med	indretnin-
gen	og	mulighederne	på	netop	dette	
legested.

Trafik
At	færdes	i	trafikken	kan	være	særdeles	
problematisk	for	en	svagsynet	person.	
Synsstyrken	kan	måske	ikke	udnyttes	
fuldt	ud	i	mørke,	hvor	kontrasterne	

også	udviskes.	Det	kan	være	nødvendigt	
at	kompensere	med	hørelsen,	hvis	man	
ikke	visuelt	kan	opfatte	lyssignalerne,	
måske	må	man	bede	andre	om	hjælp.

Små	børn	holder	de	voksne	i	hånden	
og	har	således	ikke	selv	noget	ansvar	i	
trafikken	før	de	nærmer	sig	førskoleal-
deren.	Når	man	går	på	gaden	med	sit	
svagsynede	barn,	er	det	vigtigt	at	gøre	
barnet	opmærksom	på	trafiklydene,	på	
de	markerede	fodgængerfelter	og	at	fin-
de	særligt	gode	visuelle	kendemær¬ker	
(en	postkasse,	en	speciel	havelåge	eller	
en	stærktfarvet	facade).	Man	bør	også	
lægge	mærke	til,	hvad	underlaget	be-
står	af,	og	øve	sig	i	at	»føle	sig	for«	med	
fødderne,	hvis	barnet	har	problemer	
med	synet	nedadtil,	og	derfor	ikke	kan	
se	trapper,	kantsten	og	andre	niveaufor-
skydninger.
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Kvikke,	svagsynede	børn	er	meget	gode	
til	at	kompensere,	uden	at	det	går	op	
for	os,	at	de	gør	det.	Når	mor	kræver,	
at	barnet	skal	fortælle,	hvornår	»der	er	
grøn	mand«,	vil	barnet	gøre	alt	for	at	
leve	op	til	forventningerne.	Hvis	ikke	
barnet	kan	se	trafiklyset,	vil	det	lynhur-
tigt	lære	at	tage	pejling	af	trafiklydene	
og	andre	folks	reaktioner,	og	sådan	kan	
mor	i	lang	tid	være	overbevist	om,	at	
»lille	Buller«	kan	SE,	når	lyset	skifter.
Gule	armbind	kan	være	en	fornuftig	for-
anstaltning	til	et	lille	stærkt	svagsynet	
barn,	idet	de	vil	gøre	voksne	opmærk-
som-me	på	noget,	som	de	ikke	umid-
delbart	kan	se.	Armbindene	vil	virke	
beskyttende	derved,	at	folk	i	højere	grad	
vil	undgå	at	puffe	og	støde	til	barnet	
på	gaden	og	i	butikker,	og	ligeledes	vil	
være	overbærende,	hvis	barnet	kommer	
til	at	forulempe	dem.

Definition af 
svagsynethed
Et	barn	defineres	som	hørende	til	svag-
synsgruppen,	hvis	synsstyrken	udmåles	
til	at	befinde	sig	et	sted	imellem	6/18	
og	6/60.

Disse	brøker	skal	forstås	således,	at	tæl-
leren	er	afstanden,	som	det	svagsynede	
øje	kan	se	en	given	genstand	på,	hvor	
nævneren	er	afstanden,	som	det	nor-
male	øje	kan	se	samme	genstand	på.
Eksempel:	6/18	-	den	svagsynede	ser	
genstanden	på	6	meters	afstand,	hvor	
det	normale	øje	ser	samme	ting	på	18	
meters	afstand.

Når det drejer sig om små børn (under 
4	år),	må	øjenlægen	basere	sin	bedøm-
mel	se	på	objektive	undersøgelser	
(d.v.s.	uden	barnets	aktive	medvirken),	

erfaring	og	kendskab	til	den	præcise	
diagnose.

Lige	så	vigtig	som	øjenlægens	undersø-
gelsesresultat	er	forældrenes/pædago-
gens	iagttagelser	af	barnets	synsfunk-
tion i det daglige.

Det	er	os,	der	får	den	umiddelbare	
oplevelse	af	barnets	brugssyn	og	derfor	
også	bedst	ved,	hvornår	der	er	behov	for	
støtte	i	form	af	stærke	kontraster,	ekstra	
lys	eller	sproglig	opmuntring.	

Vi	har	gavn	af	at	kende	diagnosen,	fordi	
den	fortæller	os	noget	om	de	vanskelig-
heder,	der	almindeligvis	er	forbundet	
med	netop	denne	lidelse,	selv	om	varia-
tionerne	inden	for	samme	sygdom	kan	
være	store.

Vi	vil	her	nævne	nogle	af	de	hyppigst	
forekommende	diagno¬ser	og	de	gener,	
som	de	sædvanligvis	fører	med	sig:	Grå	
stær	(cataract)	kan	opereres,	men	som-
metider må barnet leve med sygdom-
men	en	tid,	og	da	vil	det	se	verden	som	
gennem	en	mat	glasrude	d.v.s.	de	finere	
detaljer	som	f.eks.	mimikken	i	et	an-
sigt	går	tabt,	og	for	meget	og	for	stærkt	
lys	vil	genere	kraftigt.	Ved	operatio-
nen	fjernes	linsen,	som	er	et	brydende	
medie	og	erstattes	med	briller	(der	kan	
være	bifocale	=	dob¬beltslebne)	eller	
med	dag-	eller	døgnlinser.	Som	regel	er	
der	ingen	lysoverfølsomhed,	men	disse	
børn	har	heller	intet	sær¬ligt	lysbehov.
Synsnerveatrofi	(atrofia	nervi	optici)	
giver	ofte	synsfeltind¬skrænkninger.	
Børnene	har	undertiden	stort	lysbehov,	
og	synsresten	kan	være	af	meget	vari-
erende	omfang.	

Nystagmus	optræder	ofte	som	en	se-
kundær	lidelse	i	forbind¬else	med	
svagsynethed	-	barnet	mangler	evne	til	
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at	fiksere,	hvilket	medfører,	at	hovedet	
sommetider	holdes	skævt	for	at	»få	
styr«	på	øjnene.	Det	er	især	problema-
tisk	for	barnet	at	følge	ting	i	fart	(f.eks.	
en	fugl)	-	de	skal	bruge	lang	tid	til	at	
opfatte	visuelt.

Stærk	nærsynethed	(excessiv	myopi)	
kan	korrigeres	med	briller/kontaktlin-
ser	-	disse	børn	kan	have	glæde	af	gode	
kontraster,	men	hører	til	gruppen,	der	
generelt	klarer	sig	godt	ved	hjælp	af	
optikken.

Nethindelidelser	(tapetoretinale	dege-
nerationer)	kan	afstedkomme	mørke-
blindhed,	tab	af	perifert	synsfelt	(der	
giver	kikkertsyn)	og/eller	nedbrydning	
af	centralsynet,	dårlig	opløsningsevne	i	
nethinden	og	farveblindhed.

Albinisme/manglende	regnbuehinde	
(Aniridia)	kan	medføre	svagsynethed,	
lysoverfølsomhed	og	dårlig	opløsnings-
evne	i	øjets	nethinder
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