
Perseptuelle synsvansker 
og matematikk 



Lise, 4. trinn 

 Fungerer bra i de fleste fagene på skolen, men har 

vansker i matematikk 

 Læreren er usikker på hva hun egentlig kan, i det ene 

øyeblikket mestrer hun, det neste ikke 

 Kan tilsynelatende regnetabellene, i hvert fall muntlig 

 Har ikke lært klokken 

 Tekstoppgaver er vanskelig 

 Glemmer innholdet i oppgaven 

 Rotete oppstillinger i kladdeboken, liker ikke rutenett 

 Blir fort sliten og frustrert 

 



Cerebral Visuel Impairment, CVI 

 CVI medfører vansker med å oppfatte og bearbeide 

visuell informasjon 

 Skyldes en dysfunksjon eller skade i hjernen, ofte i 

forbindelse med fødselen 

 CVI er hovedårsaken til synshemning blant barn i den 

vestlige verden 

 Funksjonsbeskrivelse, ikke diagnose 

  



Syn og synsfunksjon 



Syn og synsfunksjon forts. 

Visuell kognisjon -todelt system: 

 Dorsalstrømmen  

– oppfatte visuelt komplekse situasjoner 

– oppmerksomhet 

– initiere visuelt 

styrte bevegelser 

 Ventralstrømmen 

– gjenkjenne former 

og ansikter 

– ”stedsans” 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ventral-dorsal_streams.svg


Synsfunksjonsutredning  

 Normalt farge- og kontrastsyn og moderat nedsatt visus 

(synsskarphet), men problemer med crowding. 

 Synsfeltutfall  

 Øyemotoriske vansker: 

– Skjeling 

– Upresise øyebevegelser  

– Nystagmus 

 

 



Synsfunksjonsutredning forts.   

 Ujevn kognitiv profil med bedre resultat på verbale 

tester enn på de aritmetiske og visuo-spatiale. 

 Oppmerksomhetsvansker 

 Vansker med å tolke sammensatte visuelle inntrykk 

 Ofte vansker med å danne et meningsfullt helhetsbilde, 

men kan være god på å se detaljer 

 Visuomotoriske vansker 

 Vansker med å vurdere helning av linjer og 

tredimensjonale konstruksjoner 

 Redusert simultankapasitet 

 

 

 



Oppsummering 

Visuell kognisjon - prosessene i hjernen der synsmessige  

inntrykk blir bearbeidet og blir til forståelig synsmessig  

informasjon. 

 

Dysfunksjoner kan medføre: 

 Vansker med visuell kompleksitet 

 Vansker med å gjøre flere ting samtidig 

 Vansker med visuell orientering i forhold til rom og 

retning 

 Vansker med å gjenkjenne objekter og personer 



Oppsummering (matematikk) 

Dette kan medføre utfordringer med å: 

 identifisere symboler når de står tett 

 oppfatte detaljer i en helhet, og omvendt 

 finne og gjenkjenne mønstre 

 bedømme avstander og nivåforskjeller 

 orientere seg i rommet  

 forholde seg til flere informasjonskilder samtidig, for 

eksempel oppgavetekst, figurer og kalkulator 

 

 



Begrepsforståelse og matematisk 

tenkning 

 Grunnleggende matematiske begrep 

 Tid og rom 

 Tall og mengder 

 Telle baklengs og orientering på tallinjen 

 Posisjonssystemet 

 Hoderegning 

 Matematisk problemløsning 

 Geometri 



Matematiske arbeidsmåter 

 Bruk av lærebok og ulike matematiske verktøy 

 Oppstilling i rutenett 

 Skrive, tegne, kopiere og konstruere 

 Bruk av digitale verktøy 

 Arbeidsmiljø 

 



Matematikkarbeid ved Huseby ks 

Vi fokuserer på matematikkopplæring for elever med 

synsvansker. Arbeidet består blant annet i å: 

 veilede lærere som har elever med ulike synsvansker, 

inkludert elever med CVI - om praktisk og pedagogisk 

tilrettelegging i matematikk 

 utvikle metodikk på PC for elever som har vansker med å 

bruke vanlig lærebok i faget og vansker med å skrive for 

hånd 

 veilede i bruk av alternativ metodikk, for eksempel abakus 

 utvikle alternative kalkulatorløsninger  

 tilrettelegge lærebøker og eksamensoppgaver 

 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 


