
Viktig for den som ser godt og de som har 

utfordringer med synet. 

Tilrettelegging for synssansen i 

skolemiljøet.  



Kommentar 

Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren 

stryk. Mye tekst på hver plansje, lite bilder, men…………. 

Som informasjonsskriv håper jeg den kan være nyttig. Ikke bare 

for eleven som ser dårlig, men for alle elever.  

Mange  selvfølgeligheter som vekker oss litt fra de daglige 

rutinene. 



Fysisk tilrettelegging 
 Fysisk tilrettelegging 

 Barn og unge med nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid 
tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil blant annet variere ut fra 
barnets eller den unges synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker. 

 De som har noe syn vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens de 
som ikke ser har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er 
viktig for alle med nedsatt syn. 

 Et god tilrettelagt miljø gjør at barn og unge 

 får bedre oversikt 

 kan bevege seg tryggere og sikrere 

 blir mer selvstendig 

 blir mer uavhengig 

 slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt 

 får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet 

 På sidene om fysisk tilrettelegging kan du lese mer om tilrettelegging med hensyn til lys og 
lyd, farger og kontraster og viktigheten av å få oversikt over omgivelsene. 

 



Belysning og blending 
 Belysning og blending 

 Barn og unge som er svaksynte, bruker mye krefter på å se. Gode og riktige lysforhold 
kan derfor være av stor betydning med tanke på hvor godt de kan utnytte 
synskapasiteten sin. Når lyset er tilrettelagt ut fra barnets/ungdommens synsfunksjon, er 
det lettere for dem å være aktivt deltakende sosialt og i aktiviteter. 

 Synsfunksjonen varierer ut fra synsdiagnose, grad av synsnedsettelse og lysforhold. 
Mange andre faktorer spiller også inn. Noen barn og unge har nedsatt syn i skumring og 
mørke og har behov for økt belysningsstyrke og mye lys. Andre er lysømfintlige og har 
behov for lysskjerming. Lysforholdene må av den grunn tilpasses den enkelte. 

 Allmennbelysning 

 Sørg for jevn og god allmennbelysning i hvert enkelt rom. Det bør ikke være store 
forskjeller i belysningsstyrken i ulike rom, fordi øyets evne til å tilpasse seg ulike lysnivå 
(adaptasjon) kan være svekket. 

 Det kan være en fordel om belysningen er regulerbar slik at den kan varieres med 
hensyn til påvirkning av sollys/dagslys utenfra, og type aktivitet som skal utføres. 



Belysning og blending 
 Punktbelysning 

 Noen har behov for ekstra punktbelysning ved aktiviteter der det stilles ekstra krav til å se detaljer. 

 Ved punktbelysning må lyset falle på det barnet/ungdommen skal se på og ikke på personen. Det er 
viktig at lyset ikke gir gjenskinn fra blanke flater slik at man blir blendet. 

 Blending 

 Blending skaper ubehag og vanskeliggjør det å se. Dette gjelder både direkte og indirekte blending. 
Både allmennbelysning og punktbelysning må derfor ha god avskjerming. 

 Direkte blending 
når en får sollys eller lys fra taklamper og vindu direkte mot øynene 

 

 Indirekte blending 
Skinn mot øynene fra blanke flater som: 

 plastduker 

 lakkerte og nybonede gulv 

 bøker med blanke ark 

 Det er viktig at barn og unge med nedsatt syn blir besvisste på sitt eget lysbehov og lærer seg å 
formidle dette til omgivelsene. Denne informasjonen kombinert med generell kunnskap om 
svaksyntes behov, kan gjøre det enklere å finne frem til den beste lystilpasningen for hver enkelt 

 



Farger og kontraster 
 Farger og kontraster 

 Bevisst bruk av farger og kontraster kan ha stor synsmessig betydning for barn og unge 
med nedsatt syn. Det kan lette orienteringen både ute og inne, og hjelpe 
barnet/ungdommen med å ta seg fram på egenhånd. 

 Når det skal velges farger for å skape gode kontraster i miljøet, er det viktig å tenke på 
metnings- og lyshetsgraden i fargene. Kontrast er ikke synonymt med fargeforskjeller. 
Lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn gir god kontrast. 

 Noen eksempler 

 bruk kontrastfarge på dører og dørkarmer 

 marker øverste og nederste trappetrinn slik at en ser hvor trappen begynner og slutter 
både når en går oppover og nedover 

 god kontrast mellom bokstaver/tall og bakgrunn på skilt o.l. 

 interiør bør skille seg ut fra vegg og gulvflate 

 marker frittstående stolper både inne og ute 

 marker glass i glassdører 

 



Kontraster 



Lydmiljø 

 
 Lydmiljø 

 For barn og unge med synshemning er lyd en viktig informasjonskilde. 

 Ved hjelp av hørselen kan de: 

 identifisere ulike lyder, personer og hendelser 

 lokalisere lyd: er lyden langt borte eller nærme, ute eller inne? 

 orientere seg ved hjelp av lyder og akustikk 

 diskriminere lyder og gjenkjenne en spesiell lyd blant mange 

 oppfatte ulike sinnsstemninger 

 Lytteforhold, lydmiljø og akustikk 

 Det er viktig å skape gode lytteforhold og et godt lydmiljø med god akustikk. 

 Lyd kan oppleves som støy og gjøre det vanskelig å skille vesentlig informasjon fra 
uvesentlig. Det kan oppfattes ekstra slitsomt å utnytte synsresten sin ved synskrevende 
aktiviteter når det er mye støy i omgivelsene. 

 Vær bevisst på bruk av for eksempel TV, radio eller musikk, og ikke la det bli 
bakgrunnsstøy som ingen egentlig hører på. 

 Noen ganger kan det være nødvendig å lyddempe rom 



Orden og oversikt 

 
 Orden og oversikt 

 Barn og unge med synshemning bruker både tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og 
utendørs. Jo større synstapet er, jo mer krevende kan det være. 

 Dersom de har oversikt over hvor ting er vil de bli mer selvstendige og mer aktive på egen hånd. 

 Godt tilrettelagt inne- og utemiljø bidrar til 

 trygghet 

 selvstendighet 

 delaktighet 

 samspill med andre 

 Orden og struktur er nøkkelord i denne sammenheng: 

 faste plasser til klær og ting 

 ikke overfyle hyller og skap  

 faste plasser til møbler, tepper osv – kan brukes i orientering. Gi beskjed når noe flyttes på 

 merking av for eksempel dører, skap, hyller, bøker ved behov 

 taktil merking: punktskrift og/eller taktile symboler eller gjenstander som kan gjenkjennes ut fra struktur og/eller form. 

 visuell merking: tydelig skrift, enkle bilder eller symboler/gjenstander i tilpasset størrelse med gode farger og kontraster til bakgrunnen. 
Skolebøker med forskjellige farger på bokomslag for lettere gjenkjenning i for eksempel sekken 

 



 

 

 Når man tilrettelegger for den som ser «dårligere» 

tilrettelegger man for alle elever. Alle har nytte av godt lys, 

riktig lys, gode kontraster og gode presentasjoner. 

 

LÆRINGEN BLIR BEDRE! 



 Det meste i denne informasjonen er hentet fra: 

http://www.sansetap.no/ 

 

 Hjelpemidler 

http://www.sansetap.no/barn-unge-

syn/tilrettelegging/hjelpemidler/ 

 

 Synssimulator 

http://www.sansetap.no/barn-unge-syn/om/synssimulator/ 
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Spørsmål 

 

 Runar Alstad 

Optiker / PPT 

runar.alstad@synsam.com 

mobil 922 95 723 
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