Registreringsark
Synsvanskeligheder hos unge/voksne
med multiple funktionsnedsættelser

Navn: ________________________________

Dato:________

HUSK!
Husk neutral baggrund (ensfarvet mørk beklædning), når du bruger Lea Gratings Paddles
og andet, hvor fokus skal være på objektet og ikke på dig.
Tag gerne billeder af situationen.
Beskriv kort hvilket lysniveau der er i lokalet.
SYNSNIVEAU 0
Borgerens reaktioner på lyd, lys eller reflekser?
Borgerens reaktionstid og vedholdenhed.

Materiale

Viser
borgeren
interesse

Ja eller nej Uden lyd

1. Guldpladen

2. Sølvpladen

3. Lygte med lys

Obs på at lyset fra lommelygten
ikke blænder borgeren!
4.

Perlekæde i guld og sølv

Reaktioner og afstand

Med lyd

Hvor
Hvor Objektet
tæt på langt fra i bevægelse

Reaktionstid/pauser.
Objektet
stationært Se på, se
væk, og se
igen.

5. Stjerne i guld og sølv

6. Julekugler

7. Elektrolight m/lys

8. Træpind og elastikker er til
at sætte guirlander, stjerner
og kugler på.

Egne notater:

SYNSNIVEAU 1
Skelne mellem om der noget, og om der ikke er noget.
Og borgerens reaktion på ansigter og eget ansigt.
På hvilken afstand viser borgeren interesse for tingene?
Notér den længste afstand med + i felterne ½ - 4 m. Kun sikre svar noteres.
Materiale

Viser
borger
interess
e

+ el. 1. Hiding Heidi ansigt sort/hvid
(bag på LH paddles)

2. Pink ansigt

3. Neon grønt ansigt

4. Stort gult, sort, blåt, grøn og rødt
Grineansigt

Farve

5. Mellem gult, sort eller
rødt grineansigt

Farve

Afstand

½m

1m

2m

3m

4m

6. Lille gult, sort eller rødt
Grineansigt

7. Low vision pind

8. Brød

9. Tandbørste

10. Citron

11. Rød læbestift

12. Mande-/kvindeansigt

Farve

13. Store clipsøreringe

14. Briller med farve

15. Bold med lys

16. Spejl

17. Kopper

18. Holger ansigt

19. Reflekser

20. Lea Gratings Paddles
(slikpinde i sort/hvid), samt scorrings liste
med synsbrøk og decimaler

21.

22.

23.

Egne notater:

TIL VURDERING AF BORGERENS SYNSFELT

Husk at notere, om det er begge øjne eller om det er et øje ad gangen, der måles synsfelt på.
Brug fx:
Øjne

Fiskestang

Stangtennisbold - Bolde

Pepcillygte, diodelygte

Foliekvaste

Vertikalt:
Før genstanden
oppe fra og ned og markér
med tal på buen evt. indskæringer,
når borgeren reagerer?
Fortsætter borgeren med
at følge genstanden?
Rækker borgeren ud
efter genstanden?

Horisontalt:
Før genstanden ind fra siderne
og markér med tal på buen,
når barnet ser/reagerer.
Egne notater:

SYNSNIVEAU 2

Følger borgeren bevægelige ting? Observér øjenmobilitet, øjenbevægelse og hoveddrejning.
Lokalisere – er at søge og finde, hvor er det?
En træsliske kan anvendes.

Genstand
1. Stor bil

2. Mindre/lille bil i samme
farve, som den store bil

3. Sort/hvid bold

4. Bolde i neonfarver

5. Gennemsigtige bolde

6. Glaskugler i tre størrelser

Ja

Nej

Hurtigt
objekt

Langsomt
objekt

Øjenbevægelser

Hovedbevægelser

7. Sort træsliske

8.

Rose i langsom bevægelse

9.

Terninger i bevægelse

10. Terning stor/lille i bevægelse

11. Cylinderformet mascara i
bevægelse

12.

13.

14.

Kan også afprøves på bord eller gulv? Beskriv afstand.
Kan borgeren ikke følge genstanden i bevægelse, præsentér da genstanden i den ene hånd,
mens du rækker begge hænder frem.
Egne notater:

SYNSNIVEAU 3

Kan borgeren se meget små ting med dårlig kontrast på urolig baggrund?
Vis borgeren tingene i hånden eller på hvidt papir, inden du gemmer dem.
Genstand vises i afstand: ______________________
Kan borgen genkende og identificere en konkret genstand?
Underlag
Hvidt papir
Hvidt og brunt

Stribet sort/hvidt

Prikket sort/hvidt

Farvet med striber og
figurer

Store smarties

Små smarties

Rosiner

Sukkerkugler

Kagekrymmel

Centricubes 2 cm

Hverdagsting fx tandbørste,
tallerkner, kopper

Terninger

Madvarer fx brød,
grøntsager i plastik

SYNSNIVEAU 4
Borgerens interesse for billeder, former, farver og symboler afprøves.
Ved en reaktion på det konkrete plan, at udlede af og forstå visuelt input.
Vi går fra det tredimensionelle til det todimensionelle.
Materialer: konkreter fra tasken og fotografier af disse.
Ja
Kan borgeren pege på nævnte konkreter?
Kan borgeren finde to ens konkreter?
Ex. (Fisk, glaskugler, stjerner i guld/sølv, store chokolade smarties)
Kan borgeren matche konkreter med tilsvarende billeder?
Kan borgeren matche to ens billeder?
Billeder af fx Obama, dronningen
med og uden crowding
Kan borgeren på et billede med flere ting udpege eller benævne bestemte
ting?
Find Holger bogen:
Går på jagt efter Holger. Hvad laver han?
Hvor mange Holger er der på en side?
Ser borgeren Holger bedst på de sort/hvide sider,
eller på de farvede sider?
Kan borgeren genkende ansigtsudtryk?
Evt. ansigter fra KAT-kassen kan anvendes

Tage billeder af udvalgte konkrete ting fra synskufferten

Nej

Billeder med enkelte ting på og billeder med flere ting på.
-

På billederne med flere ting på, skal der være en udgave, hvor tingene
ligger pænt og en udgave, hvor tingene ligger oven i hinanden.

Egne notater:

Lea Puzzle med fire former i sort/hvid og farvet
Lægger alle fire former på sort/hvid siden

Lægger alle fire former på farve siden

Kan udpege/benævne de fire farver (orange, blå, gul, rød)

Ja

Nej

Kan udpege/benævne de fire former (rund/cirkel, firkant, hus,
æble/hjerte)

Kay Pictures pixi bøger i to størrelser
Hvilken størrelse foretrækker borgeren?
Hvilke symboler udpeges eller benævnes?
Kop, fisk, hus, æble, and, bil, ur, støvle

Kan borgeren skelne og matche former, farver og symboler?

Egne notater:

Størrelse

Symboler

