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Om synsudvikling

Forord
Dette er en beskrivelse af spædbarnets synsudvikling 
med en systematisk gennemgang af de forskellige syns-
funktioner. Det henvender sig til folk med en synsfaglig 
baggrund og som professionelt beskæftiger sig med små-
børn med synshandicap. Ikke mindst er det tænkt som en 
hjælp for synskonsulenter for småbørn og specielt nye 
indenfor området.

Det er udarbejdet for at få et overblik over de forskel-
lige synsfunktioner og hvorledes de normalt udvikler sig 
i barnets første leveår. Men også som en hjælp, når det 
gælder om at vurdere forsinket synsudvikling samt syns-
udvikling hos børn som er svært udviklingshæmmede. 
Svarer synsudviklingen til deres øvrige udvikling? Hvad 
er det næste trin i udviklingen?  Osv.

Hovedparten af materialet er hentet fra Lie, Warburg, 
Jangdin og Lindstedt, men der er tillige tilført informa-
tioner fra andre kilder.
Disse informationer er delvis bearbejdet og udvalgt på 
baggrund af vores erfaringer i arbejdet med synshandi-
cappede børn. 
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Den normale 
synsudvikling

Normalt seende børn indhenter mellem 75-85 
% af informationer via synet. Allerede i løbet af 
de første måneder er synet den vigtigste kilde 
til informationer. 
Vi er alle født med mindst 3 visuelle bearbejd-
ningssystemer: form-bevægelse,  dybdesyn og 
farvesyn. Barnets syn udvikles i et samspil mel-
lem erfaringer og modenhed.

Det nyfødte barn  
har en synsstyrke omkring 0,5/60. Det ser og 
anvender synet i korte stunder hvor det er helt 
vågent. Det opdager lyskilder, vender hovedet 
og blikket efter lyd og kan imitere enkle mimi-
ske bevægelser. 

2-6 uger gammel  
ser det bedst ting som bevæger sig og synsop-
mærksomheden fanges af ting i bevægelse.

6-8 uger gammel  
er det sociale smil godt på vej. Øjenkontakten 
udvikles og bruges i samspillet, barnet veksler 
mellem pauser og samspil. Det foretrækker 
gode kontraster, iagttager konturer og sort/hvi-
de figurer. Barnet er visuelt nysgerrigt efter at 
se objekter tæt på.

2 mdr. gammel
kan barnet følge en gul eller rød genstand 
på 20 – 30 cm.

3 mdr. gammel
opdager barnet sine hænder, først hånd og så 
fingerbevægelser. Øjnene arbejder bedre sam-
men og barnet kikker nøje på sine hænder eller 
ansigtet på én der taler.
En udviklingskæde starter hvor barnet igennem 
forskellige sanseoplevelser, lærer sig om form 
og overflade ved at kikke, føle med hånd og 
mund, smage, og gentage dette et utal af gange. 
Samtidig kan barnet nu fastholde blikket i 
længere tid af gangen.

3-6 mdr. gammel  
er barnet mere vågent, det ser på hænder, flaske, 
ske, mad mm. Synsinteressen kan skifte mellem 
forskellige objekter. Tingene bliver udforsket 
og samarbejdet mellem hænder og øjne ud-
vikles. Følesansen i munden og øjen- håndko-
ordination hjælper synet til at se størrelser og 
former.

6-9 mdr. gammel  
er barnet optaget af sit eget spejlbillede, det be-
gynder at genkende ting fra forskellige vinkler, 
og kan genkende vigtige personer og genstande 
over afstand.
Barnet ser på mere komplekse ting, genkender 
delvis skjulte objekter og drejer hoved og krop 
for at få bedre udsyn.

9-12 mdr. gammel
ser barnet i pegebøger med enkle billeder, 
reagerer visuelt på smil eller kendte stemmer og 
begynder at efterligne grimasser. Legetøj bliver 
undersøgt grundigt mens barnet selv holder det. 
Barnet kikker efter tabte objekter, får øje på 
dem og forsøger at samle dem op.

1-1½ år gammel  
er barnets syn næsten ligeså godt som en vok-
sens. Synsstyrken ligger mellem 6/18 – 6/12. 
Barnet kan pege på genstande og personer, se 
og genkende billeder i bøger. Begge hænder 
bruges og de styres visuelt. Barnet er på alle 
måder blevet mere bevidst i sit brug af synet.

Hvorfor skal vi beskæftige os med 
den normale synsudvikling?

en grundlæggende viden om den normale 
udvikling, er grundlaget for at konstatere, 
om der er afvigelser fra normaludviklingen i 
forhold til specifikke synsfunktioner.

for børn med en generel forsinket udvikling, 
kan synsudviklingen også være forsinket. 
Med et grundigt kendskab til den normale 
udvikling, er det muligt at sætte ”alder” på 
barnets synsudvikling.
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kender man den normale synsudvikling, ved 
man i hvilken rækkefølge synsfunktionerne 
udvikles, således at man kan være op-
mærksom på, hvad næste skridt er. Dette er 
vigtigt, da det ofte er meget små ændringer, 
som det kan være vanskeligt at få øje på.

med et grundigt kendskab til den normale 
synsudvikling, fremgår der også sammen-
hænge mellem de forskellige synsfunktioner 
og deres udvikling, som det er vigtigt at 
være opmærksom på, selvom barnet synsud-
vikling ikke er normal.

mange multihandicappede børn, har ud 
over deres basis diagnose også en langsom-
mere synsudvikling, og selv større børn 
kan forbedre deres synsfunktioner, man må 
altså have en viden om, hvordan og i hvil-
ken rækkefølge de normalt udvikles, for at 
kunne tilrettelægge de bedste udviklings-
muligheder.

Hvorfor skal vi lave en 
synsvurdering?

synet har stor betydning for hele barnets 
udvikling. Det er derfor vigtigt at vide på 
hvilket niveau det fungerer, i hvilke situa-
tioner, aktiviteter mm. det kan udnyttes og i 
hvilket omfang.

for at kunne indrette omgivelserne efter bar-
nets forudsætninger – også de visuelle. 

for at kunne indrette kravene til barnet efter 
dets forudsætninger – også de visuelle.

for at kunne analysere synets indflydelse på 
barnets totale udvikling.

for at kunne inddrage dette i handleplaner 
og det øvrige samvær med barnet.

for at kunne give en synsbeskrivelse, der 
sammenholdt med barnets øvrige formåen, 
giver et helhedsbillede af barnet.

Opbygning af dette 
materiale
Dette materiale beskriver forskellige synsfunk-
tioner hver for sig. Der vil i de fleste afsnit være 
tale om en definition, en beskrivelse af normal-
udviklingen. 
Hvor det er aktuelt beskrives relevante ”ob-
jektive test”, ”subjektive test” og ”fokuserede 
observationer”. 

1. Objektive test foregår fortrinsvis hos øjen-
lægen. De er beskrevet i begrænset omfang, 
blot for at give et indtryk af hvilke metoder og 
instrumenter der anvendes af øjenlægen.

2. Subjektive test kan foretages af professionel-
le med særlig viden om syn og synshandicap. 
På nuværende tidspunkt foretages subjektive 
test fortrinsvis af synskonsulenter for småbørn i 
Amterne og på Synscenter Refsnæs. Alle kan i 
princippet foretage synstest, men det forudsæt-
ter viden om de forskellige test og viden/erfa-
ring i hvorledes ”resultaterne” tolkes og beskri-
ves.

3. Fokuseret observation af barnets visuelle og 
generelle adfærd, foretages først og fremmest af 
synskonsulenten og de personer, som er om-
kring barnet i dagligdagen. Dvs. de som kender 
barnets helhedssituation, kommunikationsform, 
intellektuelle og emotionelle ressourcer m.m.
Ved fokuserede observationer tilrettelægges
situationer/aktiviteter, som gør det muligt at 
observere/vurdere udvalgte præcise synsfunk-
tioner.

Desuden er afvigelser fra normaludviklingen 
beskrevet, samt henvisninger til øjendiagnoser, 
man skal være specielt opmærksom på i forbin-
delse med den omtalte synsfunktion.
Der ud over vil der være en beskrivelse af den 
funktionelle betydning af nedsat funktion på det 
pågældende område.
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Synsstyrken
(Visus)
Definition:
Øjets evne til at se detaljer udtrykkes ved hjælp 
af synsstyrken.
Et givent symbol skal for at kunne ses være 
større, jo længere væk det er fra personen. 
Dette er grundlaget for opbygningen af syns-
tavler med bogstaver (Snellen) eller figurer 
(Østerberg), som består af bogstaver/ figurer af 
forskellig størrelse, med de mindste nederst og 
de største øverst. Den størrelse, som en per-
son med normalt syn kan se i 6 m‘s afstand, er 
anbragt nederst og den størrelse, som en nor-
maltseende kan se i 60 m‘s afstand, er anbragt 
øverst.
Den målte synsstyrke udtrykkes i forhold til, 
hvad den normaltseende kan se, Kan en person 
kun se det øverste bogstav, er synsstyrken 6/60, 
hvilket betyder, at det den normaltseende kan 

se på 60 m‘s afstands, skal den undersøgte have 
ind på 6 m‘s afstand, for at kunne se.
Tælleren angiver undersøgelsesafstanden, næv-
neren i hvilken afstand en normaltseende ville 
kunne se den.
Man kan også udtrykke synsstyrken som en 
decimalbrøk. Se bilag 1.
Brøken eller decimalen for visus er blot udtryk 
for øjets opløsningsevne i det centrale syns-
felt og fortæller ikke noget om hvorvidt der er 
defekter i synsfeltet eller andre problemer med 
øjnene.
Vigtigt: Tallet har intet at gøre med brille-styr-
ker, synsstyrken måles altid med bedste kor-
rektion.  

Normal udvikling:
Detaljesynet er knyttet til det område i nethin-
den, som kaldes makula eller den gule plet. Hos 
det nyfødte barn er dette område endnu ikke ud-
viklet, hvilket forklarer barnets lave synsstyrke. 
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I løbet af de første to måneder modnes øjets 
sanseceller, som fungerer ved højere belys-
ningsniveauer som dagslys og sollys. Barnet 
begynder at vænne sig til lys, og ved tappenes 
hjælp ser de farver og detaljer bedre og bedre.
I barnets første to levemåneder sker en ophob-
ning af tappe og en funktionsmodning af disse 
i makula, med deraf følgende synsstyrkefor-
bedring. Samtidig opfatter barnet farver stadigt 
bedre. 
Synsstyrken fortsætter med at udvikles hurtigt 
i løbet af det første leveår. Tidligere mente man 
at en normal synsstyrke først blev opnået i 6-7 
år alderen. Men efter nye undersøgelsesmeto-
der er taget i anvendelse, er aldersgrænsen for 
normalt syn blevet flyttet stadig nedad. 
Det er vigtigt at være opmærksom på at for 
tidligt fødte børn, gennemgående har dårligere 
synsstyrke end andre børn med samme leveal-
der. Når de sammenlignes på grundlag af und-
fangelsesalder, forsvinder forskellene.

Objektive test
Objektive synstest er hovedsageligt øjenlægens 
opgave. Til synsstyrke bestemmelse er VEP, 
OKN og PL de tre mest anvendte metoder når 
det drejer sig om helt små børn. De anvendes 
også i forhold til multihandicappede, da de 
kræver meget lidt medvirken fra barnet eller 
den unges side.
Disse test kan give en idé om barnets synsstyr-
ke, men ingen reel viden om barnets opfattelse 
af synsindtrykket.

PL – Preferential looking – er baseret på den 
opdagelse at nyfødte børn fikserer mønster-
stimulering oftere og længere end homogen 
stimulering, dvs. barnet kikker på striber frem 
for en ensartet overflade. 
Tellers acuity cards er særdeles velegnede til 
synsstyrkeudmåling indtil en vis alder/udvik-
ling. Hvert kort består af en solid grå papplade 
på 25x55. På den ene halvdel af pladen er der et 
stribemønster, hvor striberne på de enkelte pla-
der varierer i bredde således at striberne gradvis 
bliver vanskelligere at se, for til sidst at ligne 
den anden halvdel, som er ensfarvet. 
Undersøgeren viser barnet pladen, uden selv at 
have set hvor striberne er. Gennem et kikhul i 

midten af pladen observerer undersøgeren til 
hvilken side barnet iagttager. Stribebredden 
reduceres indtil barnets fokuseringsadfærd er 
ens for de to halvdele.
Udmåling med Teller´s synsstyrke kort, for-
tages af øjenlæger og synskonsulenter. For at 
opnå et pålideligt resultat, er det nødvendigt 
med erfaring i brugen af dem.
VEP – Visually Evoked Potentials som udfø-
res på hospitaler, er baseret på elektriske reak-
tioner fra hjernen ved synsstimulering. Elek-
troder placeres i hovedbunden over synscentret 
sådan at hjernens aktivitet kan aflæses, mens en 
testfigur (som regel skakmønstre) præsenteres 
i barnets synsfelt. Denne teknik kan indikere 
om en bestemt synsstimulering når frem til 
synscentret.
Den synsstyrke som fremkommer ved denne 
teknik ligger over den normalkurve som er teg-
net på baggrund af udmålinger med Tellerkor-
tene. Bl.a. opnås en synsstyrke på 6/6 allerede i 
6 måneders alderen.
OKN – Optokinetisk nystagmus frembringes 
ved at se på et lodret stående stribemønster som 
bevæges i en retning. Øjet følger refleksmæs-
sigt bevægelsen et stykke, for så at bevæges sig 
hurtigt tilbage til lige frem position osv. Dette 
giver en rykvis nystagmusbevægelse som let 
kan observeres. Synsstyrken kan måles ved at 
reducere bredden på striberne til nystagmus 
forsvinder. Denne teknik forudsætter kun, at 
barnet kan rette blikket mod striberne.
Testen udføres af øjenlægen.
Testresultaterne ligger indenfor normalkurven 
som er tegnet på baggrund af udmålinger med 
Tellerkortene – alle i den øvre halvdel af kur-
ven.

Subjektive test
Subjektive synstest forudsætter barnets medvir-
ken omkring opmærksomhed, interesse, intel-
lektuelle operationer og ofte også motorik og 
kommunikation.
Dvs. synsstyrkemålinger hvor man udpeger, 
sammenligner eller verbalt identificerer et 
bogstav, symbol, tal, eller en figur. Altså af-
prøvningsmetoder som anvendes i forhold til 
lidt større børn. 
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Til børn fra 11/2 – 2 års alderen kan benyttes 
BUST klodser, til en omtrentlig bestemmelse 
af synsstyrken. Når barnet bliver lidt større 
kan man anvende BUST kort eller LH kort, et 
svensk-finsk synsafprøvningsmateriale til små-
børn. Det kan anvendes til børn fra ca. 2-2½ års 
alderen.

Desuden kan anvendes synstavler med Øster-
bergs symboler, E-tavlen, bogstav tavlen m.fl. 
Disse anvendes både som tavler og enkeltsym-
boler.

Som et alternativ til Tellers card, kan bruges 
Leas Gratings Acuity Test (”slikkepindene” 
som findes i synstasken).

Fokuseret observation
Observationer kan ikke bruges til at visus-be-
dømme.

Afvigelser
Den hyppigste årsag til uskarp billeddannelse 
på nethinden skyldes refraktions anomalier/ 

brydningsfejl (langsynethed, nærsynethed eller 
bygningsfejl), som kan korrigeres med briller. 
De fleste brydningsfejl skyldes uoverensstem-
melser mellem øjets brydning og aksellængde. 

Er man nærsynet (myopi), dannes billedet foran 
nethinden. Med en spredelinse (minus glas) kan 
billedet flyttes tilbage på nethinden, således at 
der ses skarpt.

Er man langsynet (hypermetropi) dannes bille-
det bagved øjet. Med en samlelinse (plus glas) 
flyttes billedet således frem på nethinden.
Brillestyrken udtrykkes i dioptrier og angiver, 
hvor langt bagved (+glas) eller foran (-glas) 
brilleglasset billedet dannes.

Endelig kan man have bygningsfejl (astigma-
tisme), hvorved billedet ikke samles i et punkt 
på nethinden. Her kan et såkaldt cylinderglas 
samle billedet på nethinden, så billedet bliver 
skarpt.
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Synsfelt
Definition
Synsfeltet er den del af omverdenen vi kan 
overskue uden at bevæge hverken hoved eller 
øjne. Det normale synsfelt er 180 grader når 
begge øjne er åbne. Vi kan opfatte alt foran os, 
selv om vi ikke kan se detaljerne overalt.
Det centrale syn er skarpsynet eller læsesynet, 
og bruger kun ca. 5 grader af synsfeltet.
Det perifere syn er orienteringssynet, og bru-
ges når vi orienter os i vores omgivelser. Det 
perifere syn reagerer ikke på farve og detaljer, 
det opfatter svagere lyskilder end det centrale 
og bruges derfor når det er mørkt. Synsfeltet 
opleves med det perifere syn.

Synsfeltets normale udvikling
Undersøgelser af spædbørns synsfelt viser: at 
hos 1 måned gamle babyer må lyset være rettet 
mod midten af synsfeltet, mindre end 15 grader, 
samt at børn før 2 mdr. alderen kun reagerer på 
lys i den synsfeltshalvdel der er rettet mod tin-
dingen og ikke reagerer i den synsfeltshalvdel 
der er rettet mod næsen. For at fange barnets 
blik ud mod siden er det nødvendigt at lyset er 
stort eller at det bevæger sig. En voksens blik 
fanges af stationært lys når det vises 69 grader 
mod næsen eller 105 grader mod tindingen.

Synsfeltet øges efterhånden, som det ses på 
tegningen, bilag 3.

Objektive test
Hvis øjenundersøgelsen, sygehistorien eller 
diagnosen taler for det, foretages en synsfelts-
undersøgelse. Formålet med en synsfeltbedøm-
melse er at påvise mere omfattende synsfelt-
bortfald. 

Undersøgelser af synsfeltet kan foretages ved 
at undersøgeren sidder foran testpersonen, som 
så skal kigge undersøgeren i øjnene. Herefter 
vinker man med hænderne i forskellige posi-
tioner og bemærker om det opdages (synsfelt 
for hånd). Dette er naturligvis en noget usikker 
undersøgelsesform.

Synsfeltbestemmelsen sker ofte med Gold-
manns perimeter. Personen som skal testes 
fiksere i dette apparat et punkt og skal samtidigt 
angive når han opdager en genstand, som fra 
periferien nærmer sig centrum.

I dag udføres de fleste synsfeltundersøgelser 
ved computerstyret perimetre (et perimeter er 
en halvkugle, hvorpå lyspletter vises). Forsøgs-
personen sidder foran halvkuglen, ser på midten 
og trykker på en knap, når et lysglimt ses. Ved 
at dæmpe lyset, flytte rundt på lyspletten, gøre 
lyspletten mindre og mindre og ved at opbeva-
reresultatet på computer, kan synsfeltets udvik-
ling følges fra gang til gang.

Synsfeltundersøgelse kan også udføres ved at 
lyse med en lille lygte på væggen, mens for-
søgspersonen ser på en fast plet i midten (cam-
pimetri).

Komplette synsfeltmålinger er krævende og 
stiller store krav til koncentration og udholden-
hed hos den som testes. De gængse metoder 
bygger på et samarbejde mellem undersøger og 
testpersonen, som skal være i stand til at fiksere 
et bestemt punkt. 

Subjektive test
Synsfeltet kan bedømmes ud fra barnets adfærd 
ved andre synsafprøvninger.
Man kan observere, hvor langt til siden, barnet 
kan se. Det er en grov, men ofte tilstrækkelig 
undersøgelse. Dette kan gøres i forskellige 
legesituationer, med fingre, bold i snor, lomme-
lygter eller andre objekter, vist bagfra. Først i 
øjenhøjde- derefter lavere og højere. Prøv gerne 
både med kendte og ukendte objekter.

Fokuseret observation
Det er svært at undersøge børn med hensyn 
til synsfelt, fordi det kræver, at de skal kunne 
medvirke. En god mulighed er at observere dem 
i dagligdagen. Får de øje på tingene lige hurtigt 
hvad enten de kommer fra højre eller venstre, 
oppe fra eller nede fra? Kan de følge en gen-
stand i hele synsfeltet? Hvordan færdes barnet, 
kravler/går det ind i ting? Falder det over ting 
mm? Disse observationer må gerne foregå over 
længere tid.
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Afvigelser
Når en genstand fikseres anvendes den centrale 
del af nethinden (den gule plet), hvor synsstyr-
ken er størst, men også den øvrige del af net-
hinden formidler synsindtryk. Det perifere syn 
spiller en stor rolle for orienteringen.
Øjets nethinde indeholder to slags sanseceller: 
tappene som er bedst til detaljer og farver, samt 
stave som er bedst til konturer. Tappene kan øge 
lysfølsomheden 100 gange, stavene kan øges 
100.000 gange. I mørke anvendes derfor kun 
stavene, som ikke kan opfatte farver.

Indskrænkninger i synsfeltet kan berøre alle 
dele af synsfeltet, dvs. såvel det perifere som 
det centrale område, samt forskellige former for 
og kombinationer af udfald. Der findes syns-
feltudfald i form af skotomer, som kan optræde 
overalt i synsfeltet. Placeringen af synsfeltud-
faldene har stor betydning for synsevnen/visus.

Ved et synsfelt på mindre end 10 grader betrag-
tes man som social blind og ved mindre end 20 
grader som udpræget svagsynet.

Synsfeltdefekter kan inddeles i fire forskel-
lige hovedgrupper:

Centrale synsdefekter.
Perifere synsfeltindskrænkninger
Pletvise synsudfald. 
Halvsidigt og kvart bortfald af synsfeltet.

Øjensygdomme/komplikationer kan påvirke 
flere af de fire områder.

Nogle øjensygdomme som kan påvirke 
det centrale synsfelt:

Maculae degeneration (nethindeforandrin-
ger i den gule plet).

Cone dystrophies (forandringer i nethindens 
sanseceller tappene) Best’s disease Star-
gadt’s disease.

Achormatopsia/monokromasi (total 
farveblindhed).

Hemianopsi/kvadrant anopsi (halvt/kvart 
synsfelt udfald).

Retrolental fibroplasia.

Nogle øjensygdomme som kan påvirke det 
perifere synsfelt:

Retinitis pigmentosa (nethindesygdom).
Leber’s congenit amaurosis (nethindesyg-
dom).
Chorioretinitis (årehindebetændelse)
Retrolental fibroplasi/ROP (nethinde syg-
dom som optræder ved for tidligt fødte).
Hemianopsi/kvadrant anopsi (halvt/kvart 
synsfelt, med/uden maculasparing)
Glaucoma (grøn stær).

Aniridia (medfødt mangel af regnbuehin-
den).
Coloboma (spalteformede misdannelser i 
regnbuehinde, årehinde, synsnerve, øjen-
låg). 
Opticus atrofi, dysplasia, hypoplasia (syns-
nervesvind/forandringer).

Natteblindhed skyldes nedsat eller manglende 
funktion af stavene. Da disse overvejende 
findes i den perifere del af nethinden, kan der 
ved disse sygdomme også være indskrænket 
synsfelt.

Funktionel betydning af synsfelts problemer
Det funktionelle synsfelt er i høj grad kontrol-
leret af opmærksomheden som styrer og styres 
af øjen – og hovedbevægelser.

Enhver synsfeltdefekt kan reducere informa-
tion om enkeltobjekter og gangarealer og skabe 
orienterings- og forflytningsproblemer.
I dagliglivet er der også en lang række andre 
opgaver og gøremål som er tilsvarende afhæn-
gige af et intakt synsfelt for at kunne udføres ri-
sikofrit og effektivt. Særlig gælder dette typiske 
øjen-hånd-koordineringsopgaver.

Hvilke scanningsstrategier som benyttes og 
hvilke informationsproblemer der opstår ved 
reduceret synsfelt, afhænger naturligvis af syns-
opgavens art og synsfeltsudfaldets placering.

Ved centrale synsfelt udfald, vil man ofte se 
eksentrisk fiksation, hvor blikket fæstnes sådan, 
at synsobjektet afbilledes uden for makula. Ind-
byggede fiksationsreflekser sikrer normalt, at 
den mest synsskarpe del af nethinden benyttes 
som fiksationsområde. 
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Kliniske erfaringer fra læsetræning (med 
voksne), viser at man kan hente meget ved fx at 
instruere i at skifte fiksationsområde på nethin-
den eller ved at lære personen at flytte teksten i 
stedet for øjnene under læsning. 

Indskrænkninger i det perifere synsfelt, kan 
være så udtalte at man taler om kikkertsyn eller 
tunnelsyn, hvilket har afgørende betydning for 
orientering og mobilitet. Som nævnt kan der 
kompenseres for informationstabet ved hen-
sigtsmæssige scanningsstrategier. Ved kikkert-

syn opstår derfor i orienteringssammenhæng en 
stærk øgning af fiksationshyppigheden i forhold 
til hvad der er almindeligt ved normalt synsfelt.
Fx kræver et kikkertsyn på 10 grader ca. 150 
fikseringer for at dække et normalt binokulært 
synsfelt.

Brugsværdien af synsresten bestemmes i høj 
grad af kompensationsmulighederne.
Funktionel betydning af farvesynsproble-
mer:

Ukompliceret farveblindhed fx rød-grøn farve 
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Nogle øjensygdomme hvor farvesynet kan 
være påvirket:

Achormatopsia (total farveblindhed).

Macula degeneration (nethindeforandringer 
den gule plet). 

Opticus atrofi, dysplasia og hypoplasia 
(synsnervesvind/forandringer).

Colobomer (spalteformede misdannelser).

Farvesyn

Definition 
Kan defineres som evnen til at opfatte og ud-
skille farver.
Tapperne i nethinden er modtagelige for farver 
i 3 forskellige dele: en del der er modtagelige 
for det blå lysspekter, en del for det grønne lys-
spekter og en stor del der er modtagelige for det 
røde lysspekter. 

Normal udvikling af farvesynet
Efter fødslen forbedres en babys farvesyn hur-
tigt. Ved laboratorieforsøg har man fundet frem 
til at nyfødte kan adskille gul, orange, grøn 
og turkis fra grå, men ikke blå og lilla. De kan 
også se forskel på rød og grøn, hvis overfladen 
er tilstrækkelig stor.
Ca. en måned gammel kan barnet adskille blå 
og lilla fra grå. Ved ca. to måneders alderen 
kan han adskille gul fra grøn, ved tre måneder 
adskiller han også gul fra rød. 
Selvom spædbørn kan adskille farverne, ser de 
antageligt ikke farver som voksne gør eller som 
farveblinde personer gør.
Ved tre – fire måneders alderen kan barnet se 
og kategorisere farver, rød, blå, grøn og gul på 
samme måde som en voksen.

Objektive tests
Ishiharas farvetavler har i mere end en genera-
tion været den mest udbredte farve screenings-
test.
Denne forudsætter, at tal eller figurer som 
fremtræder i en mængde farvede prikker, kan 
benævnes.
Med mindre børn udføres farvesorteringsprø-
ver, for grov screening af farve anomalier. Dis-
se kan anvendes på børn ned til 3 års alderen. 
For yngre børn er der foreløbigt ikke fremstillet 
brugbare kliniske farvesynstest.

Subjektive test og observationer
Man må her forsøge sig frem, leg med klodser, 
farveblyanter, biler mm., kan bruges sammen 

med barnets tøj, kop og andre kendte objekter, 
som der snakkes om og kikkes på i dagligda-
gen. Ad den vej kan man efterhånden bede om 
den røde kop, de blå sko mm. Finde en rød bil 
mere, parre klodser efter farve og af den vej 
“fange” om barnet har farvesynsproblemer. 
Computer med spil som F.eks. stable klodser fra 
Refsnæs synsstimulerings-Cd, kan også bruges.
Observationer omkring evt. stærk lysoverføl-
somhed kan også tages med.

Afvigelser
Populationsundersøgelser har vist at hen imod 
8 % af den mandlige befolkning har forskellige 
former for svækket farvesyn. Farvesyns ano-
malier forekommer meget sjældent hos kvinder 
(mindre end 1 % ).
Farvesynet er et dagslysfænomen, som er knyt-
tet til tappenes funktion. Det er derfor normalt 
at farvesynet forsvinder hos alle under ophold i 
tilstrækkelig lav belysning, da det i mørke kun 
er stavene som fungerer. 

Total farveblindhed (achormatopsia), ses så-
fremt det kun er øjets sanseceller ”stavene”, 
som fungerer. Et sort-hvid TV kan give en 
illustration, af den totalt farveblindes farveop-
fattelse. Idet ”tappene” ikke fungerer, vil syns-
styrken samtidig være svækket. 
Alle farver forandres med afstand fra makula; 
de reduceres i mætning og farvetonerne adskil-
les vanskeligere fra hinanden. Små objekter 
mister farvetonen, objektet bliver akromatisk 
(lyset brydes uden farvespredning) i de ydre 
dele af synsfeltet. Blindhed, har ikke den store 
praktiske betydning.
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Er farvesynsdefekten mere udtalt, kan den få 
betydning i forhold til farvelægning og løsning 
af skoleopgaver hvor farverne er informations-
bærende. Udprægede farvesynsproblemer kan 
have betydning i forbindelse med erhvervsvalg.
Vi kan i princippet sagtens klare os uden farve-
syn, men farverne øger formentlig oplevelses-
kvaliteten.

Farver kompenserer effektivt for dårlige kontra-
ster. Den funktionelle nytte af gode kontraster 
er åbenbar i diskriminations og opmærksom-
hedssammenhænge.

Er der udprægede farvesynsproblemer, skal 
man være opmærksom på om der også er lys-
følsomhed.



15

Om synsudvikling

Kontrastfølsomhed

Definition
Synligheden af et synsobjekt afhænger blandt 
andet af farve- og lysstyrkeforskelle mellem 
objektet og omgivelserne. Den mindste lys-styr-
keforskel som skal til for at gøre synsobjektet 
synligt, udtrykker øjets kontrastfølsomhed. 

Normal udvikling af 
kontrastfølsomheden
Det er der tilsyneladende ikke forsket meget i, 
men kontrastfølsomheden hænger nøje sammen 
med synsstyrken – lave synsstyrker giver nedsat 
kontrastfølsomhed, som er lig med behov for 
gode kontraster.

Objektive test
Test af kontrastfølsomhed og farvesyn, findes 
ikke tilpasset børn på tidligt udviklingsniveau. 
Først når barnet opnår et udviklingsniveau på 
ca. 2 år eller mere kan man prøve med de stan-
dardiserede test.

Subjektive test
Som kontrastfølsomheds-test anvendes i nogle 
tilfælde ”Mr. Happy”, fra School of Optometry, 
University of California eller Lea Hyvärinens 
”Hiden Heidi” low contrast face picture. El-
lers foretages afprøvningerne fortrinsvis med 

rosiner, slikstykker samt andet strøelse på sort 
underlag.
Computeren med forskellige spil, og kontraster, 
kan også bruges.

Fokuserede observationer
Ses den hvide sæbe på en hvid vask, rød taller-
ken på rød dug osv. eller hjælper det med mørkt 
underlag til lyse ting og omvendt.
Detektiv leg hvor en ynglings bamse, bil eller 
lign. placeres forskellige steder, med mere eller 
mindre god kontrast til baggrunden.  

Afvigelser
Hos børn med okulære synsnedsættelser, hæn-
ger synsstyrken og kontrastfølsomheden nøje 
sammen. Hos børn med cortikalt betingede 
synsnedsættelser, vil der næsten altid være 
behov for ekstraordinært gode kontraster, da 
stærke stimuli tiltrækker opmærksomheden.

Funktionel betydning af nedsat 
kontrastfølsomhed
Synsformåen øges med øget kontrast, uanset 
alder og type af svagsynethed.
Kontrasttilpasning bør derfor indrettes med 
optimal kontrast, og samtidig undgå strølysef-
fekter i form af en glorie af lys som udvisker 
konturerne af synsobjektet. 
Nedsat kontrastfølsomhed medfører nedsat mu-
lighed for at aflæse eks. ansigtsmimik, mundbe-
vægelser o. lign.
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Lys
(lysafhængig, lysfølsom, blæn-
dingsfænomener)

Definition
Her defineres det som barnets synsreaktioner 
på alle former for lys – stærkt sollys, dagslys, 
lampelys, samt reaktion i nedsat belysning og 
mørke.Reguleringen af lysindfaldet i øjet sker 
dels ved at pupillen ændrer sig, dels ved hjælp 
af øjenlågene. Pupillens åbning ændres normalt 
i størrelse efter den mængde lys der kommer 
ind. I stærk belysning er pupillerne små og i 
svag belysning store.

Normaludviklingen
Visus øges med øget belysningsstyrke op til at 
vist niveau, for så at forblive uændret ved yder-
ligere belysningsstyrke.
Optimalniveauet øges med alderen, det kan 
variere meget hos svagsynede.

Objektive test
Øjenlægen kontrollere pupilreaktionen ved at 
lyse i øjet.
Barnets reaktion på lys observeres ved belys-
ning med en lommelygte.
Endvidere observeres reaktionen på lyset i un-
dersøgelseslokalet.
Information om eventuel lysfølsomhed fra 
barnets nærtstående voksne, tages med ind i 
bedømmelsen.

Subjektive test
Prøv med forskellige ”lyskilder” og lysskift 
både indendørs og udendørs. Se på barnets 
reaktioner på blænding og modlys.
Brug luxmeter til at måle lysforholdene, og 
beskriv barnets synsformåen under de forskel-
lige lysforhold. 
Når barnet bliver ældre, kan Leas cone adapti-
ons test benyttes.

Fokuserede observationer
Kniber barnet øjnene sammen eller lukker dem 
ved stærkt lys, dagslys, lamper m.m.?

Generes barnet af blænding?
Er barnet specielt interesseret i lys, kigger evt. 
direkte i lyskilder?
Er der adfærdsforandringer, når barnet kommer 
fra lyse rum til mørke eller omvendt, eller når 
lyset slukkes/tændes?

Afvigelser
Årsager til lysoverfølsomhed (fotofobi) kan 
være øjenforandringer, en nylig gennemgået 
hjerneoperation, medicin eller andet.
Hvis barnets pupiller ikke har evne til at trække 
sig sammen i stærkt lys, er synsevnen stærkt 
påvirket. Øjet har ikke mulighed for at udeluk-
ke det lys, som kommer gennem pupillen, dvs. 
barnet blændes. Synet kan da være helt eller 
delvis udslukt i flere minutter.
Pupillerne kan også være sammentrukne hele 
tiden, og barnet viser ingen reaktion ved stærkt 
lys. Lysindfaldet til nethinden er således bety-
deligt begrænset.

Nogle øjensygdomme hvor man skal være 
særligt opmærksom på blændingsfænome-
ner:

Albinisme (mangelfuld pigmentudvikling i 
øjet).
Cataract (grå stær).
Svær myopi (udtalt nærsynet).
Udtalt amblyopia (nedsættelse af synet pga. 
skelen).
Aniridi (mangel af regnbuehinden).
Achormatopsia (total farveblindhed).
Glaukom (grøn stær).
Hornhindelidelser.
Ved alle former for synsfelt udfald.

Funktionel betydning af problemer med lys:
Blænding reducerer visus både hos normalt 
seende og svagsynede.

Da fotofobiske (lysfølsomme)  børn har tendens 
til at sænke blikket konstant i stærkt lys, har 
lysfølsomhed i de fleste tilfælde indflydelse på 
deres visuelle effektivitet.
For at udelukke det overflødige og generende 
lys, vil der ofte være behov for filterglas i bril-
len og det er en god idé at bære kasket. Det kan 
også være nødvendigt med lette gardiner for  
vinduerne eller persienner.
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Tilpasning af belysning  til børn med størst 
lysbehov. Lysfølsomme børn kan også have et 
stort lysbehov, og man må derfor være op-
mærksom på lyskvaliteten, lysfarven og place-
ringen af lyskilderne.

Nogle børn tiltrækkes af lys, deres opmærk-
somhed er på lyskilden frem for genstande og 
personer i omgivelserne. Dette kan til dels af-
hjælpes ved at man placere dem, så de har lys-
kilden bag sig, således at de kigger med lyset.
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Øjenmotorik og øjenbevægelser
(Fiksation, tracking, saccader, konvergens, akkomodation, 
nystagmus, samsyn)

Normaludviklingen:
Øjenmotorik er en meget sammensat størrelse, 
som styrer mange synsfunktioner, At fæstne 
blikket og holde det stille for at granske en gen-
stand med synet, er en grundegenskab i synssy-
stemet. Adfærden er refleksmæssigt betinget og 
normal for et nyfødt barn.

Barnet fæstner blikket på et objekt og så forsø-
ger det synsmæssigt at registrere hvad det er. 
En baby fiksere først genstande meget tæt på, 
ca. 20 – 30 cm. Når babyen indstiller øjet til 
denne afstand, er mange genstande i omgivel-
serne så langt borte, at de sjældent fanger dets 
opmærksomhed.

Undersøgelser af udvikling af akkommodation 
(øjenlinsens evne til at fokusere afbildningen 
på nethinden) hos nyfødte har vist hvor vigtig 
undersøgelsesafstanden er for resultatet. Blandt 
nyfødte viser ca. halvdelen korrekt fokusering 
af synsobjekter i 60-70 cm afstand, mens ingen 
viser korrekt akkommodation for afstande ud 
over 1,5 meter. Optimal akkomodationafstand 
ved fødselen syntes at ligge omkring 30 cm.
Først ved ½ års alderen synes akkommodatio-
nen at være normalt udviklet.

Definition
Øjenmotorik er her en samlet betegnelse for 
alle øjenmuskelaktiviteter som er involveret i 
etablering og opretholdelse af samsyn og bedst 
mulig synsskarphed.
Øjenmuskulaturen er sammensat af flere typer 
muskelfibre, og forskellige typer øjenbevæg-
elser styres af separate muskelgrupper, som ind-
byrdes samarbejder på en dynamisk og meget 
velorganiseret måde.
Omkring hvert øje findes seks forskellige 
muskler. De har bl.a. betydning for at barnet 
skal kunne styre sin blikretning og samordne 
begge øjne. Det er vigtigt at både ydre og indre 
øjenmuskler fungere og er samstemte, eftersom 
synsfunktionen og øjenmotoriske funktioner 
gensidigt er afhængige af hinanden i udviklin-
gen. Fiksation er at kunne fæstne blikket og 
stille skarp og er dermed en forudsætning for at 
en genstand kan blive afbilledet på en bestemt 
del af nethinden og nå at blive opfattet. Normalt 
er synsskarpheden i centrum af nethinden bedst.

Når barnet fiksere stiller øjnenes muskler ind i 
samme vinkel. Øjenene konvergerer, bevæger 
sig mod hinanden. 

Tracking
er at kunne følge genstande i bevægelse.

Scanning
er at kunne afsøge et rum/flade med en glidende 
bevægelse, se detaljer og få en opfattelse af 
rummets/genstandens størrelse, placering mm.
Linsen i øjet formes så billedet bliver tydeligt 
på nethinden og pupillerne i øjet trækkes sam-
men.

Øjet akkommoderer
Ved akkommodation stilles øjets brydningskraft 
ind så det passer med fikseringen af genstan-
den på forskellige afstand, akkommodation og 
konvergens er sammenkoblede.

Saccader
eller saccadiske bevægelser: Øjet er aldrig i ro, 
det søger hele tiden efter kontraster i synsfeltet.

Ved følgebevægelser er der en 
udviklingsrækkefølge:

følger genstande som vises lige foran, mod 
øjet – bort fra øjet.

følgebevægelser til siderne, fra midten til 
højre og venstre.

følgebevægelser i retning fra midten, opad 
og nedad.

følgebevægelser diagonalt: fra midten skråt 
opad til højre tilbage i retning nedad mod 
venstre, tilbage til midten. det samme genta-
ges diagonalt opad mod venstre, nedad mod 
højre og tilbage til midten

følgebevægelser i cirkler
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Objektive test
Foregår via øjenlægens observationer.

Subjektive test
Egentlige tests findes ikke til en direkte test af 
de øjenmotoriske bevægelser. Men når man 
bruger Tellers card eller Leas Grating, er det 
muligt at iagttage øjenbevægelser, følgebevæ-
gelser, se på barnets fiksation mm. 
Start med barnets øjenbevægelser når det ser 
på dit ansigt, derefter kendte objekter, bolde på 
kuglebane, batterilegetøj, og objekter på nær og 
afstand.

Fokuserede observationer
Observationer er et meget vigtigt redskab for 
at indkredse de øjenmotoriske bevægelser el-
ler mangel på samme. Det kan gøres ved at se 
barnet i leg og aktiviteter: spille med bolde, 
lege fiskespil, kikke på billeder, følge ting i 
bevægelse fx. kuglebane, aktivitetscenter, lave 
sæbebobler mm. Med små børn eller motorisk 
handicappede børn, er forskellige synsmæssigt 
interessante objekter som, vores eget ansigt, 
grineansigter, neonfarver, lys i forskellige for-
mer anvendelige. Både i Refsnæs synstasken og 
i meget legetøj er det muligt at finde spændende 
objekter.

Ved afprøvninger gøres der notater om øjen-
motorik, som afviger fra det normale: skelen, 
nystagmus, etc. Da barnet ved afprøvningerne 
af synskonsulenten ses over længere tid end de 
normalt gør ved et besøg hos øjenlægen, kan 
man i nogen tilfælde se øjenmotoriske proble-
mer, som ikke før er noteret.

Det er også værdifuldt for os at have kendskab 
til barnets øjenmotorik, og hvilken betydning 
den har for barnets synsfunktion, specielt i 
forhold til bevægelseshæmmede, hvor det er 
almindeligt at koordinationen mellem øjnene 
ikke fungere optimalt. Ofte har de uregelmæs-
sige rullende øjenbevægelser en stor del af 
tiden 
og det kan være svært at observere, hvad de 
egentlig gør, her kan videooptagelser være en 
stor hjælp.

Spørgsmålene kan være:

Kan barnet bevæge sine øjne i alle retnin-
ger?
Hvor roligt følger øjnene objektet?
Bevæger øjnene sig parallelt?
Bliver de ved med at bevæge sig samlet?

Hvis ikke, ligger årsagen så i øjenkoordination-
en eller i hele den motoriske koordination?
Er det muligt, at der ligger opmærksomhedsfor-
styrrelser eller andre funktionsforstyrrelser, som 
påvirker de motoriske responser?
Hvordan indvirker de motoriske forstyrrelser på 
observationen af barnets synsfunktion?

Hvor godt har man kunnet måle akkommoda-
tio-nen (hos øjenlægen)? Er der mulighed for at 
akkommodationen varierer? Hvilken betydning 
har det, hvis barnet har nystagmus eller nystag-
muslignende øjenbevægelser?

Afvigelser
Nystagmus er ukontrollerede øjenbevægelser 
– de kan være små, men også meget kraftige 
og kan variere i forskellige blikretninger. Børn 
med nystagmus kan have svært ved at fiksere. 
Ofte lærer børnene sig at blokere deres nystag-
mus, f.eks. ved at finde en hovedstilling, hvor 
nystagmusbevægelserne bliver så små som 
muligt. Hos mange bliver bevægelserne mindre 
med årerne og ses så f.eks. kun ved træthed og 
anstrengelse.
Samsynsproblemer ses først og fremmest ved 
skelen (strabismus) og ved forskelligt syn på de 
to øjne (anisometropier og aniseikonier). Øjne-
nes indbyrdes placering og begrænsede syns-
felter gør, at det samsyn kun forekommer inden 
for den fælles del af synsfeltet (ca. 129 grader).
Mange spastiske børn har ikke isolerede øjen- 
og – hovedbevægelser – dette kan have stor 
betydning for synsfunktionen. Kramper og 
epileptiske anfald virker også ind, og alt efter 
hjerneskadens omfang og placering, kan opfat-
telsen og forståelsen af synsindtrykkene være 
så diffuse, - at øjenmotorikken virker usikker, 
ukoordineret og meget varierende.
Fiksation, kan være meget forskellig; nogle 
forsøger slet ikke at fiksere – nogle forsøger at 
fiksere; men har svært ved at få 
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øjenbevægelserne med. Nogle har en meget 
hurtig fiksation – andre meget langsom. Nogle 
fikserer med forskellige nethindeområder på 
forskellig afstand og forskellig genstand.
Nogle har krydsfiksation (anvender f.eks. 
venstre øje for at se mod højre). Nogle har en 
autistisk undvigende måde at fiksere på. Andre 
har eksentrisk fiksation, således at synsobjektet 
afbildes udenfor midten af nethinden. Dette 
skyldes almindeligvis at synsevnen i makula er 
reduceret.. 
Det kan være meget vanskeligt at se om børne-
ne fikserer, hvordan de fikserer og hvordan de 
i det hele anvender deres øjne. Blandt de børn 
som har et lavt synsfunktionsniveau, kan man 
opleve en større intensitet i deres blik, når de 
fiksere. Det kaldes utydelig fiksation. En krops-
bevægelse kan forstærke en utydelig fiksation 
og være et svar på at en synsreaktion er sket.

Nogle øjensygdomme som har indflydelse på 
øjenmotorik/bevægelser:

Ocular-motor apraxia (problemer med mo-
torisk planlægning).

Retinitis pigmentosa (nethindesygdom).

Coloboma (spalteformede misdannelser i 
regnbuehinde, årehinde, synsnerve, øjen-
låg).  

Hemianopsi/kvadrant anopsi (halvt/kvart 
synsfelt).

CVI (hjernemæssige synsnedsættelser).

Opticus atrofi, dysplasia, hypoplasia (syns-
nernesvind/forandringer).

Svær myopi, hypermetropi og astigmatisme 
(nærsynethed, langsynethed og bygnings-
fejl). 

Funktionel betydning ved problemer med at 
skifte fokus
Problemer med at skifte fokus og genfokusere 
er sædvanligvis relateret til en af de følgende 
ting:

øjenmotoriske problemer.

manglende elasticitet i øjets linse.

refaktionsfejl på grund af langsynethed, 
nærsynethed eller skelen.

Nogen mennesker kan ikke undgå at skulle 
skifte briller, for at tilpasse mellem lang af-
stand, mellem afstand og nærarbejde.

Hvis man skal bruge kikkert, kan det ikke 
undgås at det tager lidt tid og megen øvelse, 
før man kan fokusere et objekt eller en person 
gennem den, også selvom man nogenlunde ved 
hvor man skal kigge hen.

Hvis man har indskrænket synsfelt, kan proble-
met være at finde den ting eller person man skal 
fokusere på.

På bestemte afstande, må man måske finde sig i 
at have et sløret syn, især hvis den person eller 
ting det er lykkedes at fokuserer på i mellemti-
den har flyttet sig.
Dette nedsætter ens tempo og slider gevaldigt 
på koncentrationen.

Fokusering og refokusering er meget trættende 
og situationer med mange skift i fokuseringen 
hjælper ikke. Hvis miljøet er meget travlt, og 
belysningsforholdene ikke er optimale kan det 
ofte forværre situationen. Det er her vigtigt at 
give barnet mere tid.

Funktionelle problemer med at følge bevæ-
gelige objekter.

Hvis man har indskrænket synsfelt, og aktivi-
teten/bevægelsen starter udenfor synsfeltet og 
pludselig bevæger sig ind i synsfeltet, kan det 
give problemer med at følge bevægelsen visu-
elt. 
Det kan give problemer ved retningsændringer, 
da det bliver vanskeligt at kompensere ved at 
holde objektet indenfor synsfeltet, eller man 
kan helt overse det og blive overrasket over en 
person eller genstand, der pludselig befinder sig 
i ens synsfelt.

Først skal man lokalisere det man skal se og 
derefter følge dets bevægelse, fx en fugl.
Er der problemer med muskulaturen/øjenmo-
torikken, kan man måske få øje på objektet, 
men det kan være vanskeligt at holde det i den 
centrale del af synsfeltet, hvor detaljer og farver 
er mest præcise. 
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Hvis problemet er at bevægelserne er for hurti-
ge til at barnet kan følge dem, taber man objek-
tet, personen eller aktiviteten af syne. Hvis der 
er aktivitet flere steder på en gang, er det svært 
at registrere, at noget vigtigt finder sted, og bar-
net får derfor ikke fokuseret på det hurtigt nok.

Hvis en aktivitet er for hurtig, kan den optages 
på video og afspilles langsomt eller flere gange.
Vær opmærksom på at barnet får tilstrække-
lig tid til at genfokusere, demonstrer evt. flere 
gange og giv gode og tidlige verbale clues om, 
hvad der skal/vil ske.
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Øje-hånd koordination
Definition
Øjets og håndens mulighed for at samarbejde 
og koordinere deres bevægelser.
Øje-hånd koordination har stor betydning for 
barnets håndtering af redskaber/objekter.

Normaludvikling
Som nyfødt
er barnets mønstre præget af reflekser. 

1-2 mdr. gammel
er der medbevægelser i hænderne når barnet ser 
på et objekt.

3-6 mdr. gammel
bliver objektet udforsket og samarbejdet mel-
lem øje og hånd udvikles: den første øje-hånd 
koordination hjælper, sammen med følesansen i 
munden, synet til at se størrelser og faconer.

6-9 mdr. gammel
rækker barnet bevidst ud og kigger vedvarende 
på objekter. 

9 mdr. gammel
bliver legetøjet vendt og drejet og undersøgt 
grundigt, mens barnet selv holder det. 

Ved 1 års alderen
kan begge hænder styres visuelt – derefter er 
det hele tiden en finjustering i forhold til de 
objekter der leges og arbejdes med. 
Og sådan er det faktisk videre frem, hele livet 
igennem.

Test og observationer  
Næsten alle observationer og test kan bruges til 
at observere barnets øje- håndkoordination. 
Hos helt små børn, eller børn som er motorisk 
handicappede, er det vigtigt at få dette beskre-
vet, så barnet får de bedste muligheder for at 
bruge hænder og øjne sammen, dette er vældig 
godt at gøre i samarbejde med fysioterapeut el-
ler ergoterapeut.
Det er vigtigt at se på om barnet har medbevæ-
gelser i krop eller arme og hænder, som kunne 
tyde på at det gerne vil have fat i det foreviste 
objekt.

Man bør også vurdere barnets mulighed for 
hovedkontrol, for refleksaktiviteten, for vågen-
hedsgraden hos barnet, evnen til at se, række ud 
og for gribebevægelser.
Dette kan gøres med forskellige spændende 
synsobjekter: f.eks. stærkt farvede ting, spejl, 
lys mm.
Ved større børn ses på bevægelser, når de spiller 
bold, spiller keglespil, leger fiskespil, rækker ud 
efter ting, peger, tegner, maler og lignende.

Afvigelser
Alle øjensygdomme kan have indflydelse på 
øje-hånd koordinationen.
 
Funktionel betydning af problemer 
med øje-hånd koordination
Alle finmotoriske funktioner og handlinger, 
hvor syn er styrende, kan blive besværlige eller 
mindre præcise. Fx ved spisning, forskellige 
spil og når der skal skrives, tegnes og klippes.

Gyldendals boghandel. Nordisk forlag A/S. Kø-
benhavn 2002. 
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Warburg, Mette: ”Synets udvikling”
Ugeskrift for læger, p. 1571-1574, nr. 153/22, 
1991.
Om PL-testen.

Warburg, Mette:
diverse kopimateriale.

Hyvärinen, Lea; Lindstedt, Eva;
”Synsprövning av barn”
SIH Läromedel Solna 1981
En gennemgang af synsafprøvningsmetoder til 
identificering af synsnedsættelser hos småbørn 
og børn med yderligere handicap. 
En ældre bog, hvilket den bærer præg af.

Hyvärinen, Lea, m.fl.:
”Synsbedömning av barn och ungdomar på 
tidig utvecklingsnivå”
ala, Stockholm, 1994
Sammen med manualen en grundig og rigtig god 
bog om synsafprøvning. Den er også anvendelig 
som opslagsbog. En god grundbog at have som 
synskonsulent.

Bjørkman, Jan og Lindquist, Owe: 
”Manual & Testblad til Synsbedønming av 
barn og ungdomar på tidig utvecklingsni-
veau”. 
ala. Stockholm, 1994.

Lie, Ivar:
”Syn og synsproblemer”
Universitetsforlaget, Oslo 1986
Meget teoretisk grundig bog.

Ehlers, Niels:
”Synssansen”
Berlingske forlag, 1974
Bog af ældre dato, men stadig gældende.

Karen Altshul:
”Basisoptik for synspædagoger”.
IBS .
Grundbogen om optik

Testmateriale:
www.lea-test.sgic.fi/pedtests.ttml

”Checklister vedrørende svagsynede små-
børns synsudvikling”. 
Synscenter Refsnæs, Rådgivning.

Den danske synstaske.
Synscenter Refsnæs - Rådgivning

Litteraturliste:

Rigtig god bog som synliggør at syn og opmærk-
somhed hører tæt sammen. Rigtig god, tydelig 
og læseværdig bog, som også kan bruges i det 
daglige arbejde som konsulenter.

Jangdin, Gunilla:
”Synstimulering. Den tidiga synutvecklingen 
– teori och paktik”
SIH läromedel, Umeå, 1994
Rigtig god bog. Omhandler synsudvikling og 
praktisk synsstimulering. Beskæftiger sig også 
med børn med yderligere handicap. God  at 
vende tilbage til.

Jensen, Hanne og Møller.H.U.:
”Børn og øjne”
Leo temabog 1998.
Kort beskrivelse af børn og øjenproblemer. Om 
synsprøver, synsudvikling, refraktionsproblemer, 
øjensygdomme mm. God kort gennemgang og 
god som opslagsbog.

”Barns syn” 
udgivet af Tomtebodaskolans resurscenter 
i juli 2001. 
Kan bestilles på Resurscenter syd, Tomteboda 
tlf.: 08-4 700 700.
Publikation på svensk – let læselig. Om øjet, 
syn og samspil med de andre synsdele. Om 
brydningsfejl. Om at være synshandicappet. 
Beskrivelse af 4 forskellige øjensygdomme også 
med case. Hjælpemidler mm. God, kort; også til 
forældre.

”Mit barns øjne – fra baby til skolealder”  
Udgivet af Øjenforeningen – Værn om synet. 
E-mail vos@vos.dk. 
Dansk publikation om synsudvikling og hvad 
man som forældre skal være opmærksomme på 
og hvad man så gør. Letlæselig.

Hansen, Mogens: 
”Børn og opmærksomhed - om opmærk-
somhedens psykologi og pædagogik.” 
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Tælleren angiver den afstand hvori testpersonen kan se et givent testsymbol.
Nævneren angiver på hvilken afstand en normalt seende person vil kunne se det samme testsym-
bol.

Eksempel: Synsbrøken 6/18 fortæller, at en person ved en synsprøve på 6 meters afstand lige 
netop kan se de testsymboler som en normaltseende kan se på 18 meters afstand.

Decimaltallet fremkommer ved at man dividerer nævneren op i tælleren.
Eksempel: 6/18 = 6:18 = 0,33
Decimaltal anvendes ofte af øjenlæger.

De sidste brøker, fremkommer når man anvender preferential looking som synstest. Denne test
anvendes ofte til helt små børn og udviklingshæmmede uden verbal sprog.

           

Bilag 1
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