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Resum6

Der er megen fokus pi bseproblemer i folkeskolen'

men problemer med samsynet, ojnenes evne til at ar-

bejde sammen, kender lxrere,lrseveiledere og oienle-

ger ikke rigtig til.
Problemer med samsyn viser sig ved, at ojnene ikke

kan fokusere pga. stivhed og ogsi kan have svart ved

at dreje indad, konvergens. Det betyder i praksis, at

barnet oplever, at bogstaver flyder ud og linjer hopper'

Bogstaver og ord bliver herved opfattet og last forkert

"f 
ileuett. Det gar lesningen hakkende, fordi ordene i

srtningerne ikke hanger rigtig sammen. Selvom elevens

lasning bliver rettet, vil barnet blive ved med at opfatte

mange ord anderledes, end de reelt stir' og det giver

lasefroblemer men ogsi problemer med at huske det

kste. Indlrringen Pivirkes.
Det anslSs. at L5-20 % af befolkningen har pro-

blemer med samsynet. De fleste mennesker kan dog

optrcne ojnene. I Danmark findes der oienklinikker,

som laver screening og samsynstrrning.

Beretning om rr-5rig drengs samsynstraning

Vi henvendte os i foriret 2009 til Dine Oine' som har

erfaring i individuelt tilrettelagt samsynstr€ning.Vores
11-irige son Christian havde lange haft problemer med

lasning og stavning. Selvom vi bide svede- hiemme,

og skolen havde givet ekstra lasetrrning i IVz &t, var

der ikke rigtigt fremskridt i lrsningen, og Christians

motivation for at lrse var ikke sarlig stor, selvom han

udmerket var klar over, hvor vigtigt det var at kunne

lase.
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Tror at Christian havde denne folelse: "Nir man gang

pi gang mi afbryde sin lesning, bliver det en pest

at l€se, fordi man hele tiden bliver mindet om, hvor

dirlig man er til det. Og nir lasetrcningen i skolen

ikke hjrlper 6n ordentligt, er det sv€rt at se formilet

med den".
For at finde forklaringen pi Christians dirlige lr-

seevner blev han testet for bide ordblindhed, IQ, ar-

bejdshukommelse og syn. Alt var fint.
Derfor var det oplagt at fi testet Christians samsyn'

Og Christian havde problemer med sit samsyn' Han

havde svart ved at fokusere, kunne ikke si godt dreje

ojnene indad, blandede ord som De, Der, Den' Det og

Dem sammen og kunne ikke se, om der stod D eller

O.Vi oplevede ogsi, at Christian grttede ord i teksten,

ligesom han mange gange mitte starte forfra pi en tekst,

som han ofte endte med ikke at kunne huske' Og det

hjalp ikke, at han blev rettet. Vi mritte derfor i gang

med at optrene synet.
For Christian var det sv€rt at forsti, at vi skulle

starte med at lave en lang rrkke motoriske ovelser' og

han klagede i lang tid over svelserne. Men bide vi og

traneren holdt fast og forklarede, at motorik og syn

hang sammen, og at trrning gor mester. Ovelserne blev

lsbende iusteret, og Christian har bide hoppet pi et

ben, giet pi bom, kigget pi en bold, som har drejet i

mange forskellige retninger, skullet huske ordbilleder,

skullet klare sig gennem labyrinther pi tid i PC-spil

mv.
Efter tlz ir niede Christian sit mil. Han kunne nu

lrse og falge med i undertekster pi film. Inden havde

vi dog kunnet marke fremskridtet. Vi oplevede, at
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Christian pludselig begyndte at lrse hojt op af skilte,
tekster og reklamer, og skolen fortalte os efter et irs
tid, at Christians lesning var blevet meget bedre.

Det bedste i hele denne proces har nrsten vtret at
opleve, hvordan Christians selvvrrd er vokset. Han
foler sig ikke bngere si dum og kommer ikke til kort
men har mod pi tilvarelsen. Men fulelsen af ikke at
have sliet til, sidder stadig dybt i ham.

Hvad kan der gores for at forbedre samsynet?

Det anslis, at ca. L5-20 % af befolkningen har proble-
mer med samsyn pi forskellig vis. Ojnenes evne til at
arbejde sammen kan oftest tr€nes. Sanserne hanger
sammen) og specielt motorisk traning og visualiseringer
er fundamentale for at udvikle og styrke synssansen.
Foraldre og padagoger kan satte tidligt ind med sti-
muli og trcning. Smi born bor eksempelvis stottes i
at kravle og klatre ogbar ikke gi med givogn, og der
bsr tales med og lases meget op for born i alle aldre
og ses pi billeder.

Stsrre bsrn skal undgi at spille for meget Nintendo,
IJfii og PC og se for meget fjernsyn, fordi medierne
danner billeder for dem frem for at bornene danner
deres egne billeder inde i hovedet. Netop evnen til at
kunne danne sine egne billeder er en forudsatning for
at kunne Iere at stave og for siden at kunne lrre at
lase. Bsrnene skal kunne huske i billeder.

Huordan motiverer foraldre og larere barnet?

Hvis det viser sig, at et barn har samsynsproblemer, er
det vigtigt, at alle forstir, at det tager tid at optrrne
ojnene ogtid for fremskridtet markes. Traningen kan
tage fualz Ar op tll 1lz Ar,og det bor bamet vide. Barnet
bor fastholdes i, at de daglige svelser pA ca.Yz time som
regel skal gores. Processen er lang og hird for barnet,
og derfor skal der holdes fokus pi motivationen. For-
aldrene kan f.eks. motivere barnet ved at sige, " at svel-
serne er vigtige" og "det her hjrlper vi hinanden med",
og i ovrigt rose barnet. Ovelserne kan gores til en form
for leg, ligesom der kan indgi belonning, eksempelvis
en stierne, nir dagens ovelser er lavet, og miske ekstra
lommepenge. Lereren kan ogsi rose eleven, bide for at
eleven laver sine ojenovelser og for fremskridt.

Det er v€sentligt, at bsrnehave og skole fokuserer
pi at fange born med synsproblemer fsr skolealderen,
da barnet ikke kan folge med i undervisningen, hvis
det ikke kan opfatte bogstaver og ord korrekt, og det
satter sig pi selvtilliden og selvvrrdet. Risikoen er, ar
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barnet helt opgiver at fi lut at lese - og at lrreren
resignerer. t
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