
  

Den Danske Synstaske Forhandlerliste -                                                
samt link til diverse synsmaterialer og ideer til alternative materialer                  

Materialer fremstillet på Refsnæs bestilles via hjemmesiden https://synref.dk/ 

                   
Synsniveau 0 - (synsniveau hvor barnet sanser og registrerer)  

                                                             

Til iagttagelse af barnets synsopmærksomhed i forhold til lys, reflekser og lyd, samt reaktionstid, vedholdenhed 
og vekslende synsformåen (synspauser) 

Guld og sølvplader: Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket https://synref.dk/ 

Lygter med lys og lyd (dyremotiv): den viste er fra Fischer Prices men lignede findes i andre legetøjsmærker 

Prinsessestav og/eller Lyssværd med lys og lyd: www.maj-isenkram.dk -  
https://www.ligedetdumangler.dk/vare/prinsessestav/ 

Til inspiration henvises desuden til andre typer lyskilder: LED lys ting ex. fingerlygter, glimmerlampe, 
Julekugle m/blinkende næse og Puff Puff kylling m/lys: 
https://www.kalendergaver.dk/kalendergaverne/ting-der-lyser/led-lys-ting.html 

Rain stick – evt. Baby Rainbow Hourglass Montessori: www.fruugo.dk 

Perlekæder i guld og sølv: Supermarkeder ved juletid, Tiger, Normal og online køb 

Guirlande guld og sølv:  Supermarkeder ved juletid, Tiger, Normal og online køb 

Julekugler (som ikke kan gå i stykker): Supermarkeder ved juletid, Tiger, Normal og online køb 

Træpind m. krog: Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket https://synref.dk/ 

Plast, mat lamineret sort/hvidt mønstret på rund træ plade: Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket   
https://synref.dk/ (hvis træpladen haves, leveres m/selvklæbende tape) 
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Synsniveau 1 - (synsniveau hvor barnet begynder at søge og finde) 

                                                                          
Til iagttagelse af barnets interesse og reaktion på ansigter, det såvel nære omsorgsgiveres og barnets eget 
ansigt. Samt ansigter i gode farvekontraster og sort/hvide 

Hidden Heidi ansigt til at klæbe på bagsiden af LH Paddels: Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket 
https://synref.dk/ 

Neon ansigter med neon rødt og grønt hår på rund træ plade: Synscenter Refsnæs Hjemmeside 
Mediateket https://synref.dk/ (hvis træpladen haves, leveres nyt tryk m/selvklæbende tape) 

Grineansigter - 3 forskellige størrelser og farverne gul, sort og rød): desværre pt. ikke på lager eller 
leveringsdygtig i. Men farvet ansigter i karton der mat lamineret kan også anvendes. På nettet findes flere 
anvendelige, men vær opmærksom på ophavsret 

Sort/hvid handske dukke: desværre pt. ikke på lager eller leveringsdygtig. Men der findes en del lignede 
småbørns legetøj, hvor der både sort/hvidt mønster og farver 

Cirkeline: div. Legetøjsbutikker, Supermarkeder og online   

Low vision pind: der haves et vist antal på lager, Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket 
https://synref.dk/ 
 
Stort spejl brudsikkert m/sort – hvidt mønster på bagsiden: Manhattentoy.com u-buy.dk eller 
www.manhattentoy.com/wimmer-ferguson 
  
Spejle med håndtag til småbørn (Lidt mindre spejl end ovenstående, men et godt alternativ): 
www.regnbueleg.dk 

Refleksbrikker runde i flere farver: https://wintherfirmagaver.dk/refleks-64020?search=reflekser 

Lea Greatings Paddles, (Lea Hyvärinen synstest /materiale): LEA GRATINGS® a Preferential Looking Test – 
Good-Lite (good-lite.com) 

Til vurdering af barnet synsfelt og pupilreaktion 

 

  

Fiskestang m/ farvede fisk: Trælegetøj Lars Jensen design. www.billedleg.dk                                 

Stangtennisbold: Køb en løs bold til stangtennis her (hyggeonkel.dk)                                                                                                    
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Pop – up dukke: https://www.askeladen.dk/legetoej/dukkertilbehoer/pop-op-dukker#menu                                
Foliekvaster, diodelygte rød og pencillygte/:  : Byggemarked, supermarkeder og online                                               

Synsniveau 2 – (synsniveau hvor barnet søger, finder og mere bevidst lokaliserer genstande, 

personer, det ofte noget frem for andet) 

 
Til iagttagelse af om barnet følger genstande i bevægelse  
 

 

  

 

      

Div. legetøjsbiler, bolde, glaskugler og træk op figurer, større bolde, biler eller andet der kan trille eller køre 
kan også benyttes: Legetøjsbutikker, supermarkeder, Tiger, Normal og online 

Træslisken: Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket https://synref.dk/ 

 

Synsniveau 3 -                                         
til iagttagelse og vurdering af barnets Kontrastsyn  

 

Farvet med striber og figurer, mat laminatet A3, og bagside med hvidt/brunt: Synscenter Refsnæs 
Hjemmeside Mediateket https://synref.dk/ 

Stribet og prikket sort/hvid, mat laminatet A3: Synscenter Refsnæs Hjemmeside Mediateket 
https://synref.dk/                                   

Hiding Heidi Low Contrast Test, (Lea Hyvärinen kontrastsynstest kan også benyttes Hiding Heidi Low 
Contrast Face Test – Good-Lite (good-lite.com) 

 

https://www.askeladen.dk/legetoej/dukkertilbehoer/pop-op-dukker#menu
https://synref.dk/
https://synref.dk/
https://synref.dk/
https://www.good-lite.com/products/253500
https://www.good-lite.com/products/253500


  

Synsniveau 4 - (synsniveau hvor barnet kan skelne, vælge og identificere konkrete genstande, 

samt begynder at kunne se, forstå, det at udlede mening af symbolsk materiale, som foto, 
farvebilleder og tegninger)                                    

Til iagttagelse af barnets interesse og forståelse af billeder – symbolskmateriale og figur – 
formsans 

 

 

 

 

 

Fotografier i farver af diverse konkrete genstande i den DK Synstaske: Synscenter Refsnæs Hjemmeside 
Mediateket https://synref.dk/ 

Cirkeline bog: Boghandel eller online f.eks. SAXO   

Lea Puzzle med 4 former og farver, samt andre af Lea Hyvärinen synstest /materialer:                   
https://www.good-lite.com/ 

Kay Picture Pixi bøger i to størrelser, det med henholdsvis 8 eller 6 symboler: Synscenter Refsnæs 
Hjemmeside Mediateket https://synref.dk/ 
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