
Christians synstræning hos Dine Øjne 

Vi henvendte os i foråret 2009 til Dine Øjne. Vores dengang 11-årige søn Christian havde i lang tid haft 

problemer med læsning og stavning. Selvom vi både øvede herhjemme, og skolen havde givet ekstra 

læsetræning i 1 ½ år, var der ikke rigtigt fremskridt i læsningen, og Christians motivation for at læse var ikke 

særlig stor, selvom han udmærket var klar over, hvor vigtigt det er at kunne læse. 

Når man gang på gang må afbryde sin læsning, bliver det pest at læse, fordi man hele tiden bliver mindet 

om, hvor dårlig man er til det. Og når læsetræningen i skolen ikke hjælper éen ordentligt, er det svært at se 

formålet med den. 

For at finde forklaringen på Christians dårlige læseevner blev han testet for både ordblindhed, IQ, 

arbejdshukommelse og syn. Alt var fint. 

Derfor var det oplagt, at få testet Christians samsyn. Og Christian havde problemer med sit samsyn.  

Han havde svært ved at fokusere, blandede ord som de, der, den, det og dem sammen, kunne ikke se om 

der stod d eller o, gættede ord i teksten, måtte starte mange gange forfra på en tekst og klagede over 

hovedpine. 

Vi måtte derfor i gang med at optræne synet.  

For Christian var det meget svært at forstå, at vi skulle starte med at lave motoriske øvelser, og han klagede 

i meget lang tid over øvelserne. Men både vi og Bettina holdt fast og forklarede, at motorik og syn hang 

sammen, og at træning gør mester. Heldigvis var Christian meget glad for Bettina. Bettina var god til at tale 

med ham, inddrage ham, høre på ham og øvelserne blev justeret efter ”hvor Christian var mentalt”. 

Efter 1 ½ år nåede Christian det mål, han havde, da han startede hos Dine Øjne. Han ønskede at kunne 

følge med i undertekster på en engelsk film. Inden havde vi dog kunne mærke fremskridtet. Skolen fortalte 

os efter et års tid, at Christians læsning var blevet MEGET bedre, og herhjemme oplevede vi, at Christian 

pludselig begyndte at læse højt op af mælkekartoner og reklamer. 

1 ½ år er lang tid at træne, men vi har måttet træne lidt anderledes andre mennesker. Det skyldes, at 

Christian har autisme og ADHD. Hans udviklingsforstyrrelser gør, at han sanser og oplever anderledes. Han 

ser alle detaljer og registrerer alle bevægelser og lyde. Det er meget trættende at have det sådan, og det 

påvirker koncentrationen og hermed også indlæringen. Derfor har Christian lavet øvelser i kortere tid, end 

andre mennesker normalt gør og haft et længere forløb. 

Men Christian, vi og Dine øjne har bevist, at det kan lade sig gøre! Noget er det bedste i hele denne proces, 

har været at opleve, hvordan Christians selvværd er vokset. Han føler sig ikke længere dum og kommer ikke 

til kort men har mod på tilværelsen. 

Vi håber på, at Christian med tiden bliver i stand til at tage en uddannelse, og vi er Bettina dybt  

taknemmelig for den støtte, opmuntring og rummelighed, hun har mødt Christian med. 
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