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FÅ ADGANG OG DOWNLOAD MATERIALET
Du har højst sandsynligt allerede logget ind på ballastcph.dk for at få adgang til dette hæfte. Ellers kan du altid følge denne vejledning for at få 
adgang til videoerne og materialet til eleverne:

1. Log ind med de brugeroplysninger du har fået tilsendt fra Ballast en mail. Klik på følgende link for at komme til log ind: 

Log ind til Undervisningsmateriale

2. Du kommer nu ind på siden med adgang til undervisningsmaterialet til “Færdigheder i Syn og Gerontologi”. Her kan du frit downloade 
materiale til dig som underviser, samt til din elever. 

3. Når du skal se videoerne, skal du bruge det andet password som også er blevet sendt til dig i en mail. Skriv passwordet - så er du klar til at 
se videoerne. 

DET HAR DU YDERLIGERE BEHOV FOR TIL UNDERVISNINGEN

■ Projektor / skærm til videovisning
■ Evt. printer til elevernes reflektionsspørgsmål
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INTRODUKTION TIL MATERIALE
Formålet med dette undervisningsmateriale er at give eleverne en bedre indsigt i de ældre borgere med nedsat syn, som de kommer til at møde i 
deres praktik og senere hen i deres arbejdsliv. Eleverne får et indblik i den hverdag, som mange borgere har. Dette skal ses som et forsøg på at 
mindske risikoen for det såkaldte “praksis-chok”, ved at forberede eleverne på, bl.a. hvor plejekrævende nogle ældre er. Inspireret af transferbegrebet 
anvender vi en kombination af metoder, så eleverne får arbejdet med emnet og reflekteret over det på forskellige måder, da det er med til at sikre, at 
de mange pointer bliver overført til praksis.

INDHOLD
Undervisningspakken består af følgende tre dele:
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Ballast råder til, at alle tre dele bruges sammen for at opnå den bedste forståelse. På næste side er udbyttet af de tre dele beskrevet.

LÆRINGSSPILLET INDSIGTREFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL VIDEOERNE3 x VIDEOER
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INTRODUKTION TIL MATERIALE
Undervisningspakken indeholder forskellige typer af materiale, der alle giver forskellige perspektiver på livet med nedsat syn:

■ Der findes tre videoer: 
A) Når Synet Driller
B) Synet og Det Sociale Liv
C) Mødet Med Sundhedsvæsenet

I videoerne har de ældre selv ordet. Her fortæller de om, hvordan deres synsnedsættelser påvirker både hverdag og fest. Videoerne viser 
små bidder af borgernes virkelighed og har til hensigt at skabe empati og forståelse for de borgere, som eleverne kommer til at møde i 
praktik og som færdiguddannede.

■ Refleksionsspørgsmålene bruges undervejs til at sætte ord på de ting, som de ældre fortæller i videoerne. Refleksionerne leder op til, at 
eleverne selv kan være med til at omforme pointerne fra videoerne til konkrete huskeregler og måder at imødekomme de ældre med nedsat 
syn på, så den nye viden kan overføres fra refleksioner til praksis. I denne vejledning findes også underviserens svar på spørgsmålene.

■ Med læringsspillet Indsigt får eleverne en kropslig forståelse af, hvad det vil sige at leve med nedsat syn. Med simulationsbrillerne på spiller 
de sig igennem almindelige hverdagsaktiviteter, som de opleves af karaktererne Ingrid og Osman. Personaerne er med til at øge indlevelsen i 
spillet.
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TIDSPLAN

1. Underviser introducerer kort til emnet 5-10 min.

2. Video A: “Når Synet Driller” 2 min. 37 sek.

○ Eleverne svarer på spørgsmål til video A 10 min.

3. Eleverne spiller Indsigt med karakteren “Ingrid” 40 min.

4. Video B: “Synet og det sociale liv” 2 min. 22 sek.

○ Eleverne svarer på spørgsmål til video B 10 min.

5. Eleverne spiller Indsigt med karakteren “Osman” 30 min.

6. Video C: “Mødet med Sundhedsvæsenet” 2 min. 32 sek.

○ Eleverne svarer på spørgsmål til video B 10 min.

7. Afrunding med huskeråd 10 min.

TOTALT TIDSFORBRUG 2 timer og 10 min. (uden pause)
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Dette er et forslag til rækkefølge og brug i undervisningen. Ved hvert punkt er det angivet, hvor meget tid aktiviteten forventes at tage. Ark med 
opfølgende spørgsmål til videoerne findes også som tre separate pdf’er, navngivet med A, B eller C, hvis de ønskes printet og udleveret til eleverne. 
Er tiden knap, kan punkt 5 springes over.
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UNDERVISER INTRODUCERER
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Som underviser kan du tage udgangspunkt i nedenstående, når du skal introducere til dagens aktiviteter:

Blandt gruppen af ældre, plejekrævende borgere er nedsat syn ofte et grundvilkår. Der lever ca. 65.000 personer i Danmark med en alvorlig 
synsnedsættelse (blindhed og stærkt svagsynethed), heraf er 50.000 over 70 år (Socialstyrelsen). Nedsat syn er dog et handicap, der er let at glemme, 
da det ikke altid er synligt. Derudover er ældre borgere ofte komplekse patienter med flere sygdomme og problemer på én gang. Det gør det svært at 
adskille, hvad der er årsag til hvad, og det er dermed let at overse, at fx et løbende forværret syn kan være en risikofaktor for faldulykker. Derudover kan 
kombinationen af de ældres medicinske præparater også påvirke hinanden og give nye bivirkninger, hvorfor synet til tider overses.

At leve med nedsat syn har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet og muligheder i hverdagen. Mere viden om livet med nedsat syn i 
undervisningen er første skridt på vejen mod at sikre, at eleverne bliver bevidste om, hvordan man kan sikre og øge livskvaliteten for denne gruppe 
borgere, når de kommer ud i praksis.

OBS! Du kan evt. lægge spillene klar til eleverne jf. side 11, inden undervisningen begynder.

SPØRGSMÅL TIL INDDRAGELSE AF ELEVERNE
■ Hvilke øjensygdomme har I hørt om?  (eksempler: grå stær, grøn stær)

■ Kender I nogen i jeres egen omgangskreds, der har en øjensygdom?

1
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NÅR SYNET DRILLER
I den første film møder vi Ruth og Birte 
som begge kommer på et 
aktivitetscenter. Derudover møder vi 
Kirsten, som bor på plejehjem. De har 
alle tre nedsat syn og andre udfordringer 
med deres helbred. I videoen fortæller de 
om de udfordringer, de som ældre har i 
hverdagen.

Tid: 2 min. 37 sek.

NÅR SYNET DRILLERVIDEO A2
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SPØRGSMÅL TIL VIDEO A
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INDLEDENDE SPØRGSMÅL
■ A.1  Hvilken øjensygdom har Birte?

Birte har AMD (aldersrelateret macula degeneration med 3% restsyn på venstre øje og ingen restsyn på højre øje).
■ A.2  Hvorfor har Ruth badges på?

Ruths badges viser andre, at hun har et stærkt nedsat syn.
■ A.3  Hvilke udfordringer nævner borgerne ved at have et nedsat syn?

At spise, at undgå at spilde, at lære folk at kende og genkende folk, at forblive positiv.

KOMPLEKSE PATIENTER
■ A.4  Hvilke andre diagnoser har Kirsten udover grøn stær? 

Sclerose som mærkes i benene.
■ A.5  Hvad kan indikere, at mange ældre har nedsat syn?

Vi kan se efter deres adfærd, hvor tæt de sidder på avisen eller fjernsynet og fx huske på at diagnoser som diabetes og blodpropper også 
kan give nedsat syn, ud over at vores øjne bliver trætte med alderen. 

Note til underviser: Mange ældre har flere forskellige diagnoser og er komplekse patienter. Derfor er det nemt at glemme, at synet også er en stor 
udfordring i hverdagen og kan være en udløsende faktor for anden sygdom og fx faldulykker. Når I går videre til at spille læringsspillet Indsigt med 
Ingrid i hovedrollen, vil de studerende udvikle den kropslige forståelse for, hvorfor nedsat syn også skal huskes. 

NÅR SYNET DRILLER

Flere spørgsmål på næste side
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SPØRGSMÅL TIL VIDEO A
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SKJULT HANDICAP
■ A.6  Kan man se på borgerne at de har et nedsat syn? Hvis, ja hvordan?

Ikke alle borgere med et nedsat syn bruger briller eller badge. Faktisk kan man ofte slet ikke se, at personen har en øjendiagnose. I 
videoen har Ruth både gule kontrastbriller og badges på, som indikerer hendes nedsatte syn.

Note til underviser: Øjensygdomme og nedsat syn er ofte skjulte handicap. Men det er et handicap med stor betydning for borgernes liv og 
hverdag - så hvordan husker vi på synet? 

RELATION TIL BORGERNE
■ A.7  Hvordan vil Ruth gerne have, at man hilser på hende?

Man skal huske at fortælle, hvem man er, når man kommer og siger goddag - altså sige sit navn som hvis man ringede til hende.
■ A.8  Hvordan sørger vi for, at de ældre ved, hvem vi er, når de ikke kan se os?

Ved at sige sit navn og sin titel, når man kommer ind ad døren. Det kan være nødvendigt at gentage det, mens man står helt henne 
foran borgeren for at være sikker på, at de ved, hvem man er, da mange ældre også døjer med nedsat hørelse.

NÅR SYNET DRILLER

Flere spørgsmål på næste side
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SPØRGSMÅL TIL VIDEO A
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MÅLTIDERNE
■ A.9  Hvorfor er det svært at spise?

Det er svært at se, hvor tingene ligger på tallerkenen og derfor også svært at skære det ud og få det på gaflen.
■ A.10  Hvorfor er det vigtigt, at fortælle de ældre, hvad de skal have at spise?

Det er svært at se, hvad der er hvad. At beskrive maden på en indbydende måde kan også hjælpe appetitten, som ellers ikke bliver 
stimuleret ved synet af maden.

■ A.11  Hvad oplever Birte tit i forbindelse med sine måltider? 
At hun spilder ned af sig og ikke selv kan se det.

Note til underviser: Måltidet er vigtigt rent ernæringsmæssigt, men for de ældre handler det at spise i lige så høj grad om sanselighed - og 
bevidstheden om, hvad man putter i munden, selvom man ikke kan se det, samt om forfængelighed og det at deltage i sociale fællesskaber. 
Ingen har lyst til at være ham eller hende, der altid har sovs ned ad blusen. Hvis vi på en afbalanceret måde kan hjælpe de ældre i 
spisesituationerne, kan vi øge deres livskvalitet og værdighed i de små, gentagne hverdagssituationer.

NÅR SYNET DRILLER
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INGRID
Eleverne skal nu spille første del af læringsspillet Indsigt og 
borgeren Ingrid. Lad eleverne lægge spillet op som vist th. 
men med de orange pointbrikker ved siden af. Kortbunken 
skal ligge i rækkefølge og starte med kort nr. 1. 
Simulationsbrillen der hører til Ingrid vil have hendes navn på 
elastikken.

Følg reglerne til spillet og sørg for at eleverne følges 
nogenlunde ad gennem spillet. Det sidste kort i bunken 
(‘Reflektion’) kan evt. gennemgås i plenum.

Klik på linket her hvis du vil se en kort video om 
læringsspillet Indsigt. Videoen findes nederst på siden.

SPIL LÆRINGSSPILLET INDSIGT (INGRID)3
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SYNET OG DET SOCIALE LIV
Hvilke konsekvenser har det for ens 
sociale liv, når man lever med et nedsat 
syn? Det skal I nu høre Kirsten, Bertha, 
Birte og Ruth fortælle om fra hvert deres 
perspektiv.

SYNET OG DET SOCIALE LIVVIDEO B4

Copyright Ⓒ 2019 Ballast CPH IVS



SPØRGSMÅL TIL VIDEO B
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INDLEDENDE SPØRGSMÅL
■ B.1  Er der noget I undrer jer over ved Bertha?

At hun har solbriller på indenfor, hvor det er meget mørkt. Det har hun fordi, hun er meget lysfølsom og føler ubehag ved det mindste 
skarpe lys.

■ B.2  Hvilke hjælpemidler bruger Bertha i videoen?
Bertha bruger en lup med lys, og derudover kan der i baggrunden ses en lydbogsoplæser samt en telefon med meget store taster.

■ B.3  Hvorfor kan det være en fordel for Birte at have boet i den samme lejlighed i mange år?
Birte har ikke altid haft nedsat syn, så hun har lært sin lejlighed godt at kende, mens hun har fået mere og mere nedsat syn. Det lyder 
derudover som om, hun bor for sig selv, og derfor er der ikke andre, som flytter rundt på tingene, så hun ikke kan finde dem.

DET SOCIALE
■ B.4  Hvordan er Birte social?

Birte lufter sin hund i parken sammen med nogle andre fra hendes nabolag.
■ B.5  Hvad er med til at sørge for, at Kirsten ikke bliver ensom?

Arrangementerne på plejehjemmet med musik fra hendes ungdom, som hun kan synge med på, hvor der også serveres rødvin og middag.
■ B.6  Hvad er grunden til, at Bertha holder jul for sig selv i sin egen lejlighed?

Bertha er meget lysfølsom, og det årlige juletræ med lys på er for skarpt for hendes øjne, så hun kan ikke holde det ud.
■ B.7  Hvem hjælper Ruth, når hun er på restaurant? Hvordan hjælper de hende?

Ruth har sine to børn og fire børnebørn, som sørger for at hjælpe hende, når de er ude og spise. De hjælper hende bl.a. med at øse op.

Flere spørgsmål på næste side

SYNET OG DET SOCIALE LIV

Copyright Ⓒ 2019 Ballast CPH IVS



SPØRGSMÅL TIL VIDEO B
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BORGERNES BEHOV
■ B.8  Birte fortæller, at hun har mødt nogle i samme situation som hende - hvorfor tror I, det er vigtigt for hende?

Hun kan spejle sig i andre, som har samme udfordringer som hende, og ved at hun ikke er alene om det. 
■ B.9  Hvordan kan vi lave lave aktiviteter for borgerne, der tager hensyn til dem, der har brug for lys og dem, der får ondt i øjnene af lyset?

Her må reflekteres frit. En idé kunne være at lave aktiviteter, hvor synet ikke er i fokus, fx hvor der skal lyttes, synges kendte sange eller 
føles. 

■ B.11  Kan vi som plejepersonale lave sociale fællesskaber og aktiviteter for dem, der ikke har så mange aktive pårørende? Og hvordan?
Her må reflekteres frit. 

Note til underviser: Ved at tale om synsnedsættelserne finder de ældre ud af, at de ikke er alene med deres udfordringer. Det kan gøre det nemmere 
at acceptere diagnosen og være en vej til et mere positivt livssyn. Derudover kan det være grobund for nye venskaber mellem de ældre. Som 
personale kan vi være med til at spørge ind til de ældres syn og starte en snak mellem borgere med synsnedsættelser - ligesom Birte har oplevet det 
med sin vennegruppe. Ved at spørge ind til synet hos den enkelte kan eleverne lære borgerne at kende og vide hvilke særlige hensyn, der skal tages, fx 
ved at undgå stearinlys ved borgere med lysfølsomhed ligesom Bertha.

SYNET OG DET SOCIALE LIV
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OSMAN
Eleverne skal nu spille anden del af læringsspillet Indsigt og 
borgeren Osman. Borgerkortet skiftes ud til Osman, og 
simulationsbrillen, der hører til Osman, vil have hans navn på 
elastikken. Ligeledes skiftes kortbunken til Osmans kort, 
som igen skal ligge i rækkefølge med kort nr. 1 øverst.

Følg reglerne til spillet og sørg for at eleverne følges 
nogenlunde ad gennem spillet. Det sidste kort i bunken 
(‘Reflektion’) kan evt. gennemgås i plenum.

SPIL LÆRINGSSPILLET INDSIGT (OSMAN)5
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MØDET MED SUNDHEDSSYSTEMET
I den sidste video møder vi Gurli, der 
stadig bor i eget hjem og får 
hjemmehjælp, samt Ruth, Birte og 
Kirsten fra de foregående film.

Borgerne italesætter nogle af de ting, de 
får hjælp til gennem sundhedssystemet 
og nogle af de ting, som de synes kan 
være en udfordring som ældre borger 
med nedsat syn. 

MØDET MED SUNDHEDSSYSTEMETVIDEO C6
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SPØRGSMÅL TIL VIDEO C
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BEHOV FOR SUNDHEDSSYSTEMET
■ C.1  Hvad nævner Gurli af ting, hun får hjælp til?

At få hende op af sengen, at få morgenmad og at finde tøj frem og få det på. 
■ C.2  Hvorfor tror du, at Gurli er glad for, at hjemmehjælperne har styr på, hvad de skal hjælpe hende med?

Fordi hun ikke selv kan. Hun har ikke meget styrke tilbage i musklerne og kan ikke se til at finde det tøj frem, som passer sammen.
■ C.3  Hvordan får man et godt og professionelt forhold til borgerne? Og hvorfor er det vigtigt - særligt for de ældre uden et stort netværk?

Her må reflekteres frit. Man skal huske, at nogle af borgerne ikke har megen anden kontakt med andre, end den kontakt de har med det 
plejepersonale, der kommer på besøg.

■ C.4  Hvorfor har Ruth en alarm om halsen? Hvad bruger hun den til?
Ruth har valgt at have en faldalarm om halsen, da hun er i risikogruppen for faldulykker. Hvis hun falder, så trykker hun på den, hvorefter 
der kommer nogle fra hjemmeplejen og hjælper hende op igen. Lige netop for Ruth giver alarmen hende tryghed.

■ C.5  Hvorfor er det vigtigt for Kirsten, at man spørger ind til, om maden smager godt?
Kirsten savner det menneskelige element og høfligheden i at have en dialog, om end en kort én, med dem hun omgås og derfor også 
plejepersonalet.

■ C.6  Hvorfor skal blinde have hjælp, som Kirsten fortæller?
Kirsten kan fx ikke se, hvis en af personalet fjerner hendes tallerken uden at sige det. Derfor er det vigtigt at italesætte, hvad der sker 
omkring hende.

Note til underviser: Det kan være en god ide at italesætte den hjælp, man giver. Faktisk lidt som at lade som om man taler i telefon med borgeren. En 
anden vigtig pointe er, at der er en kobling mellem utilsigtede faldulykker og borgere med nedsat syn. Dette må ikke glemmes i en udredning af 
borgeren efter en sådan hændelse.

MØDET MED SUNDHEDSSYSTEMET
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AFRUNDING MED HUSKERÅD
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I har nu været igennem tre videoer, tre gange refleksionsspørgsmål og én eller to runder af læringsspillet Indsigt. Her samles op på de tanker og 
huskeråd, som er blevet til i løbet af undervisningen. Læg gerne op til at eleverne selv kommer med deres gode pointer. Måske har de skrevet nogle 
ned i forbindelse med refleksionsspørgsmålene til videoerne. 

MERE INFORMATION
Hvis eleverne er nysgerrige på at dykke mere ned i nedsat syn, kan følgende links bruges:

Ældre og synshandicap

Demens og nedsat syn

7
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Flere ting kan indikere et nedsat syn hos borgeren 
fx badges, briller (evt. med farvede glas) og måden, 
han/hun læser på.

Alle vil gerne se præsentable ud uden pletter på 
tøjet. Du kan hjælpe borgeren i spisesituationer ved 
fx at forklare, hvor maden ligger på tallerkenen. 

Husk at sige “Hej det er Kamilla, fra hjemmeplejen” 
når du hilser på en borger med nedsat syn - højt og 
tydeligt, og gerne når du står lige foran borgeren. 

Venskaber og fællesskaber stopper aldrig med at 
være vigtige. Sørg for at alle kan være med, hvis du 
planlægger en aktivitet. 

For nogle borgere er du den eneste kontakt til andre 
mennesker, de har i løbet af dagen - ja måske ugen 
eller endnu længere. Du spiller en vigtig rolle. 

Et overblik over og en forståelse for borgerens 
måske flere diagnoser giver dig det bedste grundlag 
for at hjælpe borgeren.

Nogle borgere har brug for ekstra lys for at kunne 
udføre dagligdagsaktiviteter, mens andre er 
lysfølsomme - spørg borgeren og prøv jer frem i 
fællesskab.

Find gerne selv på flere gode huskeråd...

HUSKERÅD

Start en dialog med borgeren hvis der er noget, du 
er i tvivl om - fx deres syn. De fleste vil gerne 
fortælle, og ellers siger de som regel selv fra. 


