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Oppmeldingsskjema: 

 



Oppmeldingsskjema 

 Hjemmesiden –syn – oppmeldingsskjema. 

 Synsundersøkelse er gratis. 

 Besøk i barnehage , skole eller hjem ved behov. 

 

 Etter test eller besøk legges ett Notat inn i Journalen og dere 

får en kopi av notatet i post hylla.  
 Spørsmål – ring! 

 



Hvem skal henvises? 
 Vanskelig? 

 Er du usikker så henvis – magefølelse? 

 Sjekk ut om de har vært til øyelege optiker før. Epikrise. 

 

 Tommelfinger regel: 
 Magefølelse. 
 Sene lesere – men alt annet er på plass……. 
 Rare ansiktsuttrykk ved lesing 

 Holder foran det ene øyet. 

 Grimaser som mysing. 

 Logos. Vet vi at øynene fungerer som de skal? 
 Dårlige resultat på den visuelle delen. 

 Visuell analyse (oppgavesett 3-5) 

  Visuelt Korttidsminne (oppgavesett 6-10) 



Symptomer på leseproblemer 

 

 - Lav lesehastighet  

 - Manglende interesse for lesing og annet nærarbeid  

 - Barn som viser uro  

 - Barn som leser feil (bytter om på bokstavene når de leser, 

husker ikke ordbilder som en kan forvente på dette 

alderstrinnet)  

 



Øyets anatomi: 



Nervebanene:  



Sammenheng mellom syn og lesing. 

• For spesielt interesserte  side 19-35 

 

• https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32123/

masteroppgavenx22.05.09.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Plageskjema 
 Enkelt skjema med spørsmål som kan avsløre om synet kan være 

årsak til problemer. 

 Synsrelaterte forhold kan være en medvirkende faktor til 
lese/skrive vansker. Mennesker som har slike vansker opplever 
sine vansker forskjellig.  

 Noen har plager og sier fra om disse, mens andre har plager som 
har blitt en del av hverdagen og kan være årsak til problemer som 
nedsatt ferdighet i flere forskjellige fag fra norsk og matte til gym.  

 Konsentrasjonsvansker og urolig adferd kan være resultat av 
synsvansker. 

 Plageskjema er vedlagt på neste side og kan brukes som 
kartlegging av synet.  



Plageskjema: Alltid Ofte Av og 

til 

Sjelden Nei 

Svie eller / kløe i øyne ? 

Tårer i øyne ved lesing eller på avstand (Tavle)? 

Smerte i øyne? 

Blunker mer enn vanlig? 

Gnir seg i øyne ved lesing? 

Lager grimaser ved lesing? 

Skjev hodestilling ved lesing? 

Lukker eller holder handa foran det ene øyet? 

Trøtt/sliten i øyne ved lesing eller ved TV/tavle? 

Tåkesyn ved lesing? 

Urolig eller skjelvende tekst? 

Tekst flytter seg eller bokstaver hopper under lesing? 

Problemer med å holde linja eller ved linjeskift? 

Peker på linja ved lesing? 

Er ukonsentrert eller lett å forstyrre under skole/lekse arbeid? 

Hodepine? (Hvor og når på dagen?) 

Nakke eller skuldre smerter? 

Kvalm? 

Svimmel? 

Andre observasjoner? 



 Synsundersøkelse 
 Synsundersøkelse skal tas av personer med relevant utdannelse. 

 Medisinsk utredning: Øyeleger. 
 Skjeling, nyoppstått dobbeltsyn og synsfeltutfall skal utredes av øyelege. 

 Utredning av barn med lese og skrivevansker bør foretas av en 
optiker som foretar tester av Visuell ferdighet. (Hvordan fungerer 
øynene i lesesituasjon?) 

 Runar: Tilrettelegging etter at beste synskorreksjon er 
funnet. Kan foregå på skole, barnehage eller i hjemmet. 

 ”Det er ikke syn i øynene, øynene er kun ett redskap for at 
hjernen kan se.” 



Hva kan du se etter? 
1) Plageskjema: (vedlagt) 

 Flere kryss i ”alltid” eller ”ofte”. 

2) Øynenes evne til å fokusere på nært hold:  
 Klarer personen å se på en blyant i 10 cm avstand uten at det ene øyet skifter 

stilling. Utføres tre ganger på rad. 

3) Øynenes evne til fokusering:  
 Klarer personen å se tydelig 10 punkts skrift på 15cm. 

4) Øynenes evne til å følge ett objekt:  

 Klarer øynene å følge tuppen av en blyant når den føres sakte rundt i ett 8 tall 
foran begge øynene i 30 cm avstand. Skal bare følge med øynene – uten å 
bevege hodet. 

 Om ett eller flere av disse punktene ikke mestres bør personen 
utredes videre. Ta kontakt! 

 



Kan du lese dette på 10 cm avstand? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hun     er    y   han    vi     a     vil    en    og     inn      p     t 

 

Blank     plate    endre    kanskje    måler     person 

 

 

En   drikk    ringer    saft    varm    g      gløder    oftere 

Pæretre    finner    velbehag    fore    addere    krysse 

Utenfor    gatebarna     importere    politikken 

 

 

Den unge mannen vil ha ett glass vann for han er veldig tørst. 

 

 

 

 



Visuell støy! 
 Hvordan bør ett klasserom være utformet? 

 Er det mye lys? Er det lite lys? Er vi blendet av sol? 

 Hva har vi på veggen? 

 Bør vi dekorere veggen med informasjon og bilder. Har vi alfabetet, tallrekka, 

engelske gloser, klokka, årstider, beskjeder, melkeliste, ordensvakter, 

gjennomgått pensum………… på veggen samtidig? Kan dette organiseres  

og bare tas frem når det skal brukes aktivt i undervisningen.  

 For svaksynte, personer med redusert oppmerksomhet eller barn 

med konsentrasjonsvanker er riktig og mest mulig ryddig informasjon 

på veggene av stor betydning. Dette er også av stor betydning for 

velfungerende barn. 

 Ryddig arbeidsmiljø = rolig arbeidsmiljø. 



Noe å tenke på! 

 Hodepine.  
 Sitter nærme TV eller Tavle 
 Fokuseringsproblemer, ser utydelig på nær.  
 Ting skjer med teksten når eleven leser. 
 Redusert øyemotorikk  ex) mister linja. 
 Bruker feile farger. 
 Myser, kløe rundt øyne, grimaser. 
 Lukker ett øye ved lesing.  

 Liker ikke undervisning. (hater norsk!) 

 Matte er ok – når det er tall (ikke tekst og farge). 

 Problemer i gym eller generelt klumpsete.  

 Urolig (klassens klovn). 

 

 



Langsynthet 

 Ser dårlig på nær. 

 Moderate styrker ser godt på avstand 

 Store styrker ser dårlig på avstand og nær 



Nærsynthet 

 Ser relativt godt på nær 

 Dårlig avstand syn 



Skjeve hornhinner eller 

astigmatisme  

 Uklart bilde på avstand og på nær 



Er briller/Kontaktlinser eneste løsning.  

 Ved synsfeil korrigeres disse, og problemet kan være løst. 

 Andre problemer 

 Samsynsproblem. Hvordan fungerer øynene sammen? 

 Fokuseringsproblem. Er teksten tydelig? 

 Utholdenhetsproblemer.  

 Lærevansker. 

 Udefinerte problemer som konsentrasjonsvansker. 

 Koordinerings problemer kan i gym (dybdesyn). 

 



Ved spørsmål ta kontakt! 

 Er det ønskelig med mer informasjon om syn og synsvansker, 

stiller vi gjerne opp på ett personalmøte eller i andre 

sammenhenger hvor dere ser det passer. 

 

 Bestilling av oppdrag: 

Runar Alstad, optiker  

Telefon: 922 95 723 

E post: runar.alstad@pptnordmore.no 

Epost: runar.alstad@synsam.com 
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Litt om synets betydning ved lesing! 

 

 http://www.statped.no/nyupload/94092/GunvorW_Syn_

bok-nett.pdf 
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