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Gjennom Noras øyne



Barn med synshemninger har rett til 
tilrettelagt undervisning på sin nær-
skole. Les mer om skole og rettigheter 
i Blindeforbundets brosjyre «En skole 
for alle» som kan lastes ned eller 
bestilles på blindeforbundet.no.

Assistanse som var en forening av 
og for foreldre til synshemmede 
barn, er nå innlemmet i Norges 
Blindeforbund. Foreldrene kan bli 
medlem av Norges Blindeforbund 
og et eget foreldreutvalg ivaretar 
interessene til disse familiene.

Norges Blindeforbunds barne- og 
ungdomsavdeling arrangerer leirer 
og aktiviteter for barn og unge med 
synshemninger. De har også egne 
lydaviser og radiosendinger. 
Se blindeforbundet.no.

I denne brosjyren forteller 
svaksynte Nora Bæverfjord 
Rye om sin hverdag.
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JENTEPRAT: – Beste-
venninna mi Ingvild 
og jeg går i samme 
klasse. Vi sitter alltid 
ute og prater i fri-
minuttene.

HEI!
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Jeg heter Nora Bæverfjord Rye. Jeg er ni år og går i fjerde 
klasse. Søstrene mine heter Eli og Lisa. De er 20 og 23 år og 
studerer i Oslo. Så jeg er en skikkelig attpåklatt! Jeg bor på 
Grøa i Sunndal sammen med mamma og pappa. Jeg liker 
å synge, spille i korps, prate med venninnene mine og 
spille spill på Ipad og PC.

Jeg har noe som heter akromatopsi. Det er en øyesykdom 
som gjør at jeg er helt fargeblind. Jeg har også nedsatt 
skarpsyn og er veldig lyssky. Derfor må jeg løse noen ting i 
hverdagen på andre måter enn andre.



FAKTA:
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LINSE: – Her har jeg 
linse bare på høyre-
øyet, så du ser forskjell.  
Med linsene ser øynene 
mine brune ut, men de 
er egentlig grønne. 

Det bor omkring 1400 personer mellom 0-20 år som har synshemninger i 
Norge. De som er blinde, opplever verden gjennom de andre sansene. De 
som er svaksynte, bruker synsresten og andre sanser til å lese omgivelsene. 
Hva svaksynte ser, varierer. Noen, som Nora, ser best når det er litt mørkt. 
Andre må ha mest mulig lys for å se. 
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Akromatopsi er noe jeg ble født med. Det er 
en øyesykdom som er veldig sjelden – maks 
25 personer i Norge har den. Da jeg var liten 
var det flere som trodde jeg var helt blind. 
Jeg måtte ta mange rare tester av synet. 
Sitte med masse ledninger på øynene, for 
eksempel. De fant ikke ut at jeg hadde 
akromatopsi før jeg var sju år. 

Mamma, pappa og jeg reiste til en spesial-
klinikk for akromatopsi i USA. Der sa de at de 
aldri hadde sett noen så lyssky som meg. Jeg 
fikk spesialtilpassede linser. Det finnes bare 
ett par av dem i hele verden! Med dem ser 
jeg mye bedre. Det var veldig rart å se seg i 
speilet første gangen jeg hadde linsene på. 
Jeg hadde jo ikke sett speilbildet mitt skikkelig 
før – i alle fall ikke uten svære briller!

Men jeg ser likevel bare noen prosent av det 
andre ser. Jeg klarer ikke å kjenne igjen ansikt, 
for eksempel. Og så ser jeg ikke hvilken hår-

SER LITT: – På skolen spiller vi yatzy med store 
terninger med følbare prikker, slik at jeg kan 
kjenne og se dem.

Verden i svart-hvit

farge folk har. Jeg ser jo at noen farger er lysere 
enn andre, men vet liksom ikke helt hva farger 
er. Jeg har jo aldri sett det! 

Det er mange ulike årsaker til at barn og unge er blinde eller svaksynte. 
Noen barn blir født med en synshemning, andre mister synet senere. Hos 
noen er synstapet del av en mer omfattende funksjonsnedsettelse. Hva 
personen ser og hvilke teknikker vedkommende bruker for å kompensere 
for synstapet, vil derfor være individuelt.



FAKTA:
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SKOLEVEI: – Her øver 
mamma og jeg på 
skoleveien som starter 
gjennom en tunnel.

Synet utgjør 80 prosent av sanseinntrykkene våre. Hvis du mangler syn, må 
du kompensere med å bruke andre sanser aktivt. Det finnes mange hjelpe-
midler og triks som gjør det lettere å utføre hverdagslige aktiviteter uten 
syn. Til matlaging kan man for eksempel bruke kjøkkenutstyr med tale eller 
store tall. For at det skal bli enklere å finne fram i ting hjemme, lønner det 
seg å holde orden og ha systemer. 
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Når jeg er ute, bruker jeg filterbriller som 
beskytter mot dagslyset. I Sunndal er det 
veldig fint å gå tur. Det går bra å ta seg fram. 
Jeg bruker det synet jeg har og hørselen til å 
orientere meg. 

I byer og på ukjente steder er det litt vanskeli-
gere å finne fram. Neste år er jeg for gammel for 
SFO, og da må jeg gå til skolen. Mamma hjelper 
meg med å øve på ruta, så jeg husker den.

Hjemme liker jeg å holde på med Ipad og PC. 
Men ikke TV. Der er det så mye teit. På PC-en 
har jeg et program som inverterer fargene. 
Det betyr at fargene blir motsatt. Svart på 
hvit, blir hvit på svart. Da er det lettere for 
meg å lese det. Jeg har en leselist som over-
setter teksten til punktskrift (blindeskrift) og 
en daisyspiller til å høre lydbøker med.

Jeg ønsker meg en talende klokke som leser 
opp tiden, eller en punktklokke der jeg kan 
lese klokkeslettet med fingertuppen. Nå 
pleier jeg bare å spørre folk hva klokka er.

ZOOM: – På PC-en har jeg et program som gjør 
at det er lettere å se det som er på skjermen.

Smarte dingser

Synshemmede bruker mobiltelefon, PC, internett, TV og nettbrett – men 
gjerne med ekstra utstyr eller programvare som oversetter tekst til tale, 
punkt eller forstørret skrift. For å orientere seg ute og kjenne etter hindre i 
bakken, kan man bruke hvit stokk. De som er over 18 år, kan få førerhund.



FAKTA:
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KLASSEROMMET: – Jeg 
går i fjerde klasse på 
Løykja skole. Det er en 
veldig koselig skole.
I klassen min er vi bare 
11 elever. Fem gutter
og seks jenter.

Blinde og svaksynte elever har krav på hjelpemidler og at skolen er tilrette-
lagt hensiktsmessig. Om eleven får opplæring i punktskrift (blindeskrift), 
vanlig skrift eller begge deler avgjøres etter en grundig utredning av synet. 
Punktskrift er et skriftspråk som ble funnet opp av en 16 år gammel blind 
gutt i 1825. 
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En skoledag for meg er som en skoledag for 
alle andre. Jeg gjør akkurat de samme 
oppgavene og har de samme leksene, men 
med andre hjelpemidler. Og så har jeg en 
ekstra lærer i noen fag. 

Jeg har en giga-svær skrivepult i klasse-
rommet med masse datautstyr. Jeg har de 
samme skolebøkene som andre. Men for å 
lese hva som står, må jeg legge boka under 
en lese-TV. Da blir siden forstørret. Svaret 
på oppgaver kan jeg skrive inn på PC-en. 

Til lese-TV-en er det også koblet et tavle-
kamera. Da ser jeg bedre hva læreren gjør. 
Men læreren min, Liv, er veldig flink til å for-
klare med ord. Dessuten er jeg vant til å huske 
ting. Jeg har hukommelse som en elefant! 

I førsteklassen lærte jeg punktskrift, siden 
de trodde at jeg var blind. Nå som jeg ser 
mer, bruker jeg vanlig skrift også. Men jeg 
fortsetter å øve på punktskrift. Jeg har på 
en måte to skriftspråk!

PUNKT: – Jeg leser både punktskrift og vanlige 
bokstaver. Håndskriften min er ikke så fin, men 
jeg øver hele tiden på at den skal bli bedre.

To skriftspråk 

Punktskrift-alfabetet er en direkte oversettelse av det vanlige alfabetet. 
Men istedenfor å lese bokstavene med øynene, føler du dem med finger-
tuppen. Bokstavene er satt sammen av følbare prikker i ulike kombina-
sjoner. Det finnes leselist til PC som oversetter skjermteksten til punktskrift. 
Blinde og svaksynte kan også installere et program på datamaskinen sin 
som leser opp all tekst med tale. 



FAKTA:
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GYM: – Her leker vi 
«virus» i gymmen.  

For hundre år siden gikk få barn med synshemninger på skole. I 1925 fikk 
blinde og svaksynte barneskoleelever fra hele landet et felles bo- og 
skoletilbud på en internatskole i Trondheim. I 1975 ble loven endret, og 
målet ble at alle barn skal gå på ordinær skole der de bor. Nå har synshem-
mede elever krav på tilrettelagt undervisning på sin nærskole. 
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Favorittfagene mine er matte og kunst- og 
håndverkfag. Jeg er glad i å lage fysiske 
former. Og fingerstrikking! På SFO holder 
jeg på å lage en fingerstrikk som nå er over 
40 meter lang. Jeg har lyst å lage verdens 
lengste fingerstrikk! Kanskje jeg kommer i 
Guinness rekordbok da? 

Før var det noen gutter på skolen som sa at 
jeg ikke kunne bli med på ting, fordi jeg er 
svaksynt. Men de har sluttet å si sånt nå. 
Jeg kan være med på alt. Men ikke hvis vi 
for eksempel har volleyball i gymmen. Da 
får jeg trene noe annet. Men sura, haien 
kommer, step og sånt går veldig bra. 

I friminuttene pleier vi jentene å sitte på 
den grønne kassa i skolegården og prate. Vi 
prater om alt mulig. Bestevenninna mi 
heter Ingvild. Vi har vært bestevenninner 
siden førsteklassen. Hun er veldig snill og 
tålmodig. Hvis jeg gjør dumme ting som jeg 
angrer på, så blir vi alltid venner igjen.

VENNINNENE MINE:  – Ingvild, meg og Marit 
foran. Ane og Amalie bak.

Friminuttene er best 

I tillegg til det faglige, er det viktig at skolen er bevisst på å skape grunnlag 
for aktiviteter og et sosialt miljø som involverer alle. Det fysiske miljøet på 
skolen må også tilrettelegges slik at den synshemmede eleven kan orien-
tere seg ut fra sin synsfunksjon. Slik planlegging bør foregå i god tid før 
skolestart. Les mer i Blindeforbundets brosjyre «En skole for alle».

Til deg som har en synshemmet elev på skolen:
•	 Si	hvem	du	er	når	du	snakker	til	personen
•	 Bruk	ord	til	å	beskrive	ting,	istedenfor	å	peke	
•	 Si	fra	når	du	forlater	personen
•	 Ikke	legg	sekken	midt	på	gulvet,	da	kan	man		
 snuble i den
•	 Småsumming	og	bråk	i	klasserommet	er		
 forstyrrende for alle, spesielt for den som må  
 bruke hørselen aktivt!



FAKTA:
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ØVING: – Jeg bruker 
ikke noter, men lærer 
ved at jeg får en tone, 
lytter, husker og spiller 
selv. Jeg skal egentlig 
øve hver dag, men det 
skjer jo aldri da.

Mange barn og unge med synshemninger får en passiv fritid fordi de ikke 
finner aktiviteter som er tilrettelagt for dem. Det kan igjen føre til at man 
faller utenfor det sosiale fellesskapet. Det er særforbundene innen hver 
idrettsgren som har ansvar for å tilrettelegge slik at barn og unge med funk-
sjonshemninger kan delta. 
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Jeg spiller eufonium i korpset. Det er en 
slags mellomting mellom tuba og baryton. 
Søsteren min Eli spiller også det. Lisa spiller 
trombone. Søstrene mine er skikkelig gode, 
og har deltatt i NM i brass flere ganger. Hvis 
jeg øver nok, kan jeg også komme dit. Pappa 
spiller også trombone. Mamma spiller ikke, 
men hun stryker uniformer. Jeg spiller piano 
også, men det er kjedelig. En dag blir jeg 
kanskje glad for at jeg kan det. Og så elsker 
jeg å synge! 

Hobbyene mine ellers er PC, Ipad og nabby-
perler. Jeg har drevet ufattelig mye med 
perler. Jeg har sortert fargene og lært dem 
utenat. Sånn kan jeg lage fine mønstre selv 
om jeg er fargeblind. 

Lørdag er den beste dagen i uka. Da har jeg 
helt fri og kan slappe av. Det beste jeg vet 
da er å høre på lydbøker på daisyspilleren 
min og spille på Ipad og PC eller være 
sammen med venner. Jeg får tilsendt bøker 

AKTIV UKE: – Mandager er jeg både på piano-
øving og korpsøving på Kulturskolen. 

Spiller på gehør

hver måned fra Norsk lyd- og blindeskrift-
bibliotek. Favoritten er Harry Potter. Jeg har 
sikkert hørt alle bøkene 50 ganger!

Synshemmede kan delta i stort sett alle idrettsgrener, bortsett fra ordinære 
ballspill. Blindeforbundet arrangerer lokale aktiviteter, bl.a. ballspill, som er 
tilrettelagt for blinde og svaksynte. Som for alle barn, er det viktig at blinde 
og svaksynte får følge sine interesser. Ved å bli med i korps, kor og lignende 
kan barna dessuten få venner gjennom en felles hobby.



FAKTA:
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PLASK: På 
Blindeforbundets 

sommerleir får barna 
boltre seg i vann og på 

land. Leder Susanne 
Lunde har jobbet på 

leiren i mange år.

Blinde og svaksynte barn har ikke alltid andre jevnaldrende synshemmede 
der de bor. Derfor tilbyr Norges Blindeforbund hvert år sommerleir for barn 
og ungdom. Her kan de unge komme sammen og utfolde seg i fartsfylte, 
kreative og sosiale aktiviteter i et trygt miljø. Lignende opphold arrangeres 
også høst og vinter. 
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Noen ganger tenker jeg at jeg skulle vært 
som alle andre. I gym for eksempel. Men 
egentlig, hvis jeg hadde fått valget, ville jeg 
hatt akromatopsi faktisk. Det har en del 
fordeler. Som leir, treningsopphold på Beito-
stølen, kurs på Tambartun og sånt. Der har 
jeg fått så utrolig mange gode venner som 
jeg ikke hadde møtt hvis jeg ikke hadde 
vært svaksynt. 

Jeg er jo vant med å være svaksynt. Jeg vet 
ikke hvordan det er å se. Mamma og jeg har 
snakket litt om hva jeg kan og ikke kan bli 
når jeg blir stor. Jeg kan ikke bli pilot, men 
det hadde jeg jo aldri villet bli heller. Egentlig 
kan jeg gjøre alt jeg har lyst til. Akkurat nå 
har jeg lyst til å bli barnehagetante når jeg 
blir stor. Men det kommer sikkert til å for-
andre seg. Jeg er jo veldig ung ennå. 

Til andre barn som opplever å miste synet, 
vil jeg si at de ikke trenger å være lei seg. 
Livet blir egentlig ikke så veldig forskjellig. 
Du kommer til å gå samme skole som alle 

LEIR: – Sommerleir i Hurdal er den beste uka i 
året! Bortsett fra jul da. Der bader vi, står på 
vannski, ror, rir på hester, drar på Tusenfryd og 
synger. Men det aller beste er godteriet! På 
bildet: Nora og Abelone Marie Norum Morkemo.

Hvis jeg kunne se 

Blindeforbundet gir ut lydavisene Minimix til barn 3-10 år og Ultramix til 
ungdom 10-14 år. På blindeforbundet.no har Radio Z egne sendinger for 
barn. Synshemmede mellom 14 og 35 år kan bli med i Norges Blindefor-
bunds ungdom (NBfU) som er en landsdekkende organisasjon av og for 
unge synshemmede.

andre og kan være som alle andre. Kanskje 
du må lære punktskrift. Kanskje blir det litt 
ekstra lekser. Men det innebærer ikke sååå 
mye. Du kan ha det veldig bra!



I denne brosjyren forteller Nora Bæverfjord Rye om hverdagen sin. Hun er ni år, går i fjerde klasse og elsker 
korps og dataspill. Hun har en øyesykdom som heter akromatopsi som betyr at hun er helt fargeblind, 
veldig lyssky og svaksynt. Hun forteller om hvordan det er å være svaksynt på skolen og i fritiden.

www.blindeforbundet.no

Ser 
mulighetene


