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Abstrakt 
 

Syfte: Att utreda förekomsten av ögonrelaterade läs-och skrivsvårigheter hos skolbarn.  

 

Metod: Studien bestod av en enkät med ögonrelaterade frågor, ett läsförmågetest och kliniska 

tester. 45 barn i årskurs 5 och 6 deltog från en mellanstadieskola i Växjö. De kliniska testerna bestod 

av fri synskärpa på avstånd och nära, +1-metoden för utredning av dold hyperopi, forier på nära håll, 

ackommodations amplitud, konvergens närpunkt, stereotest och ögonmotilitet. Läsförmågan 

undersöktes med ett screeningstest så kallade Läskedjor, ett test för att bedöma elevernas lästekniska 

förmåga, ordigenkänning samt ordavkodning. 

 

Resultat: En signifikant korrelation hittades mellan bokstavskedjor och ordkedjor (r = 0,4 , p < 0,05). 

Eleverna ansåg sig inte ha ögonbesvär. En jämförelse mellan Läskedjor och ögonbesvär visade en 

signifikant korrelation hos ordkedjor (r=0,44 , p < 0,05) men inte hos bokstavskedjor (r=0,083 , p=0,6). 

Det framgick att större delen av eleverna hade en esofori (35%) samt en ortofori (56%) på nära håll. 

Inga signifikanta värden hittades mellan Läskedjor och forier (ordkedjor; r=0,05 , bokstavskedjor; 

r=0,24). Inga signifikanta värden kunde hittas mellan de övriga kliniska testerna med Läskedjor (KNP: 

bokstavskedjor r=0,004 , ordkedjor: r=0,17 , Ack amplitud: bokstavskedjor: r=0,04 , ordkedjor: 

r=0,03). I jämförelse med fri synskärpa och +1-metoden visade sig, utifrån medelvärdet, att eleverna är 

emmetropa samt hyperopa. ANOVA för en faktor visade ingen signifikant skillnad mellan upprepade 

mätningar av KNP (p=0,4) samt ackommodations amplitud (p=0,8). Medelvärdet för KNP (cm) var 

4,17 ± 1,80 och för ackommodations amplitud (D) 15,91 ± 4,38.  

 

Slutsats: En signifikant relation hittades mellan Bokstavskedjor och Ordkedjor. Ordkedjor är 

relaterade till ögonbesvär. Ingen relation hittades mellan de kliniska testerna och Läskedjorna.   

 



 
 
 

 

 

Summary 

 

The aim of this study was to investigate the existence of eye-related reading and writing 

difficulties in school children. 

 

The study contained an eye related questionnaire, a reading comprehension test and 

clinical measurements.  45 children, 12-13 years of age, participated from a school in 

Växjö. The measurements were carried out in the school. Clinical measurements 

consisted of visual acuity at distance and near, the +1-test for the assessment of latent 

hyperopia, phoria at near, amplitude of accommodation, near point of convergence 

(NPC), stereo test and eye motility.  

 

The reading comprehension test is called Readingchains, and consists of Letterchains 

and Wordchains. This test is mainly used to assess a child’s word recognition and 

decoding. The test has been shown to be useful for identifying children with dyslexia or 

other reading disabilities. 

 

The main results found in this study was a significant correlation between Letterchain 

and Wordchains (r=0.4 , p < 0.05). The children did not experience any eye symptoms. 

A significant relationship between eye symptoms and Wordchains was found (r=0.44 , p 

< 0.05) but not with Letterchains (r=0.083 , p=0.6). Most of the children had an 

esophoria (35%) and an ortophoria (56%) at near. No significant correlation was found 

between Readingchains and the clinical measurements. With a comparison of visual 

acuity and +1-test, it showed that the children are either emmetropic or slightly 

hyperopic.  One way ANOVA demonstrated no difference between repeated 

measurements of NPC and amplitude of accommodation. The mean for NPC (cm) was 

4.17 ± 1.80 and for the amplitude of accommodation (D) 15.91 ± 4.38. 

 

The conclusion from this study is that a significant relationship was found between 

Letterchains and Wordchains. Wordchains is related to eye symptoms. And there was 

no significant relationship between the clinical measurements and Readingchains.  
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Bakgrund 

 

Idén till arbetet uppkom under min 5 veckors praktik i utbildningen. Jag träffade på ett 

fall där en femtonårig kille visade sig ha dålig ackommodationsförmåga och hade en 

historik på problem med ögonmotorik. På grund av läs- och fokuseringsproblem hade 

han skickats från skolan till optikern för en synkontroll.  

 

Det här fick mig att undra, finns det fler barn där ute med liknande besvär och ger dessa 

besvär en inverkan på deras skolprestation?  

 

En nyligen genomförd studie i Österrike visade sig att barn med läs- och 

skrivsvårigheter hade flera visuella dysfunktioner jämfört med en kontrollgrupp av barn 

med normal synkapacitet och med inga läs- och skrivsvårigheter. Det visade sig även att 

de besvärade barnen hade en lägre läshastighet jämfört med kontrollgruppen (Dusek, 

Pierschinek & McClelland, 2010).  

 

På grund av intresset för detta vill jag utreda om synförmågan kan ha ett samband till 

läs- och skrivsvårigheter. Arbetet innefattar kliniska syntester, en enkät samt ett 

läsförmågetest så kallade Läskedjor. 
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Introduktion 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

För att klara sig i dagens samhälle krävs det att kunna läsa och skriva. Det här är en 

uppgift som barnen lär sig i tidig skolålder i skolan. Under skolperiodens gång finns det 

en grupp barn som av någon anledning inte lär sig läsa tillräckligt bra (Carlström 2007, 

s. 91). Dyslexi är ett exempel, men det finns även barn som läser och skriver dåligt av 

andra skäl (Frisk 2007, s. 65).  

 

Att vara läs- och skrivsvag kan för ett barn kännas väldigt frustrerande då allt kan 

upplevas svårt i skolan. Att misslyckas ständigt genom att utsättas för uppgifter som 

man inte klarar av och som anses vara mycket viktiga för skolan och i samhället kan 

vara skrämmande samt att barnet kan utveckla ett dåligt självförtroende, som kan ge en 

inverkan i inlärningsprocessen (Carlström 2007, s. 91). Om man bortser från dyslexi, 

kan det finnas olika faktorer till läs- och skrivsvårigheter. Språket kan vara en 

grundorsak. Barn som lever i en miljö med främmande språk eller fattig språkmiljö, får 

inte chansen att lära sig språket som man läser och skriver i skolan. Sociala problem kan 

även orsaka svårigheter i skolan. I en studie kom det fram att familjeproblem var en av 

de främsta bakomliggande orsakerna till skolsvårigheter i allmänhet (Frisk 2007, ss. 66-

67).  

 

Genom tiderna har flera studier gjorts för att se om synen kan vara en faktor till läs- och 

skrivsvårigheter. Det har visats att barn med visuella besvär kan ha en nackdel i sin 

inlärning jämfört med klasskamraterna med normal visuell kapacitet (Dusek et al, 

2010). I en studie av okorrigerade barn visade sig att de som var närsynta var bland de 

bättre läsarna jämfört mot de översynta barnen eftersom de är mer anpassade och vana 

att läsa och utföra uppgifter på nära håll. Det har även visats att okorrigerade översynta 

barn kan ha svårare att anpassa sig till skolan, särskilt när man har kommit till det 

stadiet där arbetsuppgifterna på nära håll blir mer krävande (Grosvenor 2007, s. 69). 
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Avkodning, en grundsten till läsprocessen 

Läsprocessen består av två komponenter: avkodning och förståelse. Avkodning är 

processen att tyda bokstäver och översätta dem till rätt språkljud i rätt ordning från 

vänster till höger när man läser. För flytande och effektiv läsning krävs en automatisk 

ordavkodning. Om automatiseringen inte sker, påverkas läsningen som på så sätt 

påverkar förståelsen. Barn som har problem med avkodning får svårigheter som börjar 

synas längre fram i skolåren när textinnehållet blir mer krävande. Det är vanligt att 

dessa barn får läsa om ett stycke flera gånger innan de kan förstå innehållet i texten 

(Carlström 2007, s. 104). Studier har visat att dyslektiska barns primära anledning till 

lässvårigheter är på grund av nedsatt ordavkodning (Jacobson 1998, s. 9). I följande 

avsnitt kommer det beskrivas ett screeningstest, kallade Läskedjor som har bedömts 

vara ett pålitligt test för att identifiera barn med avkodningssvårigheter (Jacobson, 

2001). 

 

Läskedjor 

Läskedjor är ett screeningstest som används för att bedöma elevernas lästekniska 

förmåga, ordigenkänning samt ordavkodning. Testet har visat sig vara användbart för att 

urskilja elever med dyslexi eller andra lässvårigheter. Läskedjor utvecklades efter 

läsprojektet Läsutveckling i Kronoberg 1987 av Christer Jacobson (Jacobson, 1998). 

Sedan dess har Läskedjor används i skolor runt om i Sverige. 

 

Läskedjor är uppdelade i två deluppgifter. Första deluppgiften är Bokstavskedjor (figur 

1). Testet består av sammanskrivna bokstäver där uppgiften är att leta upp två likadana 

bokstäver som sitter bredvid varandra. Varje kedja har fyra likadana bokstäver och med 

pennan markerar man ett streck emellan för att skilja dem åt. Andra deluppgiften, 

Ordkedjor (figur 2), består av sammanskrivna ord och utförs precis som bokstavskedjor. 

Varje kedja har tre ord och med pennan markerar man två streck för att skilja dem åt. En 

korrekt kedja (med två streck) ger en poäng. Fel markerade samt påbörjade kedjor (med 

ett streck) räknas som fel (Jacobson, 2001).  
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Hastigheten i ordkedjor reflekterar nivån på ordavkodning samt ordigenkänning medan 

bokstavskedjor reflekterar främst visuell och motorisk effektivitet samt läshastighet 

(Jacobson 1998, ss. 9-12).  

 

Hur man analyserar resultat av Läskedjor 

För att kunna analysera läskedjor överför man de sammanlagda poängen från 

bokstavskedjor respektive ordkedjor till en Standard nine-skala (förkortas Stanine) som 

utgår efter normalfördelsningskurvan (Jacobson, 2001). På det här sättet kan man lätt 

jämföra resultaten utifrån andra elever i samma skolår och få en tydligare bild hur de ny 

undersökta elever har presterat individuellt. Stanine-skalan består av nio klasser (1-9) 

där klass fem är medelvärdet (se figur 3 för beskrivning av varje klass). 

 

Figur 2. Ordkedjor 

Figur 1. Bokstavskedjor 
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Emmetropi 

Emmetropi betyder ”rättsynthet” och innebär att vid ackommodationsvila parallella 

ljusstrålar infaller till en och samma punkt på näthinnan för att ge en tydlig bild på 

avstånd samt på nära håll (Grosvenor 2007, s. 13). 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ett emmetropt öga 

Figur 3. Stanine-skalan: 1. Mycket svag (4%) 2. Svag (7%) 3. Påtagligt under medel (12%) 

4. Något under medel (17%) 5. Medelvärde (20%) 6. Något över medel (17%) 7. Påtagligt 

över medel (12%) 8. Överlägsen (7%) 9. Mycket överlägsen (4%). (Efter Madison & 

Madison, 2007). 
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Myopi 

Myopi, närsynthet, innebär att vid ackommodationsvila parallella ljusstrålar infaller till 

en och samma punkt framför näthinnan. Detta kan antingen bero på att hornhinnan samt 

linsen har en större brytförmåga eller att ögat är längre än normalt (Benjamin 2006, s. 

3). Den här situationen innebär att man får en tydlig bild på nära håll men en otydlig 

bild på avstånd. För att korrigera myopi används minusglas.  

 

 

 

 

 

Hyperopi 

Hyperopi, översynthet, innebär att vid ackommodationsvila parallella ljusstrålar infaller 

till en och samma punkt bakom näthinnan. Detta sker antingen på grund av att 

hornhinnan samt linsen har en svagare brytförmåga eller att ögats längd är kortare än 

normalt (Grosvenor 2007, s. 16). Den här situationen gör att man får en tydlig bild på 

avstånd men en otydlig bild på nära håll. Hyperopi korrigeras med plusglas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Ett myopt öga 

Figur 6. Ett hyperopt öga 
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Unga individer har möjlighet att dölja sin hyperopi med hjälp av ögats kristallina lins. 

Den kristallina linsen har förmågan att ställa in sig efter olika avstånd genom att ändra 

form och bli tjockare, på så sätt bryts ljusstrålarna längre fram till en punkt på 

näthinnan. Detta medför att ett översynt öga kan även se bra på nära håll. Den här 

processen kallas för ackommodation.  

 

När man ackommoderar ansträngs linsmusklerna och ju närmare man betraktar ett 

föremål desto mer ansträngning. Ett okorrigerad hyperopt öga använder den 

ackommodation som behövs för att korrigera synfelet på avstånd. Men vid ändrat 

avstånd till nära sker en ökad ackommodations ändring för att kunna behålla det tydliga 

seendet.  T.ex. om ett barn har en översynthet på +1,00 D för avstånd och är 

okorrigerad, måste barnet använda sig av +1,00 D av sin ackommodation för att se 

tydligt på det avståndet. Men för att kunna se tydligt på nära håll, t.ex. vid 40 cm, 

kommer det behövas en ackommodation som motsvarar på +3,50 D (1/0,40 m=2,50 D). 

(Grosvenor 2007, s. 68). 

 

En dold översynthet kan orsaka huvudvärk, ansträngda ögon samt trötta ögon i följd av 

längre arbetsstunder på nära håll på grund av den mängd ackommodation som används. 

(Grosvenor 2007, s.102). Det här kan särskilt påverka skolprestationen hos okorrigerade 

översynta barn, speciellt när de har kommit till det stadiet i skolan där arbetsuppgifterna 

på nära håll blir mer krävande (Grosvenor 2007, s. 69).  

 

Astigmatism 

Astigmatism är ett tillstånd där parallella ljusstrålar infaller till två punkter på olika 

avstånd från näthinnan.  Astigmatism kan vara kombinerat med myopi eller hyperopi 

och kan klassificeras efter var motsvarande punkt är placerad jämfört till näthinnan 

(Grosvenor 2007, ss. 17-19): 

 Enkel astigmatism – ena punkten ligger på näthinnan och den andra ligger 

antingen framför eller bakom näthinnan. 

 Sammansatt astigmatism – båda punkterna ligger antingen framför eller bakom 

näthinnan. 
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 Blandad astigmatism – ena punkten ligger framför näthinnan och den andra 

bakom näthinnan (figur 7). 

 

För att korrigera astigmatism används cylinderkorrektion för att placera båda punkterna 

på näthinnan för att uppnå en tydlig bild. 

 

 

 

 
 

 

 

Anisometropi 

Det är vanligt att man ligger ungefär på samma styrkeomfång i respektive öga, men när 

det skiljer stort mellan ögonen (≥1,00 D) har man så kallad anisometropi. Om ett öga är 

närsynt och det andra är översynt kallas det antimetropi. Att upptäcka anisometropi 

(eller antimetropi) i tidigt ålder är viktigt, särskilt hos översynta ögon. Har man en 

översynthet och det skiljer stort i styrkomfång finns risken att man börjar ”koppla” bort 

det mindre översynta ögat eftersom ögat med högre översynthet arbetar mer (på grund 

av ackommodationsförmågan) för att skapa en tydlig bild på näthinnan. Att koppla bort 

ett öga, suppression, efter en längre tidperiod ökar risken att det ögat utvecklas inte som 

det ska vilket kan leda till amblyopi, ett tillstånd där man har låg synskärpa och det går 

inte att få upp skärpan hur än man korrigerar det. Om situationen vore samma men på 

närsynta ögon är suppression inte lika troligt eftersom det mindre närsynta ögat kommer 

att uppleva en tydlig bild på avstånd medans det mer närsynta ögat kommer uppleva en 

tydlig bild på nära håll och på så sätt kompenserar de varandra (Grosvenor 2007, s. 93). 

 

Figur 7. Blandad astigmatism 
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Ögonrörelse 

Huvuduppgiften med att kunna röra ögonen åt olika riktningar är för att initiera samt 

behålla fokus på gulafläcken, fovea (Benjamin 2006, s. 369). Det finns olika sorters 

ögonrörelser. De två vanligaste som man brukar tala om är version då ögonen rör sig åt 

samma riktning (t ex höger eller vänster) samt vergens, då ögonen rör sig åt motsatt 

riktning (konvergens eller divergens). 

Sackader är en annan sorts ögonrörelse. Sackader består utav väldigt snabba rörelser 

som har till uppgift att hålla kvar bilden inom det centrala seendet (där bl.a. fovea 

ligger). Skulle bilden hamna utanför, en snabb rörelse med blickriktningen kommer 

placera bilden återigen på plats (Benjamin 2006, s. 160).  Sackader är särskilt viktiga 

vid läsning. För att urskilja som detaljer, så som små bokstäver i en text krävs att bilden 

tas upp i fovea och behålls kvar där (Abdi, 2007). Om ögonen skulle hamna fel vid en 

sackadrörelse, vilket vanligtvis sker vid ihopskrivna bokstäver, korrigeras detta med 

vergensrörelse (Ygge, 1990). 

 

Ögats inställning 

Ögonen består av visuella axlar som är i linje med ett betraktande objekt till en punkt på 

näthinnan. För att behålla axlarna räta samt hålla fokus i objektet krävs ett ögonen 

samarbetar, detta görs med hjälp av sensorisk och motorisk fusion (Elliot 2007, s. 153). 

Sensorisk fusion är en process där bilderna som mottas i näthinnan från höger samt från 

vänster öga sammanställs till en bild och den motoriska processen är vergensrörelsen 

som sker i ögonen för att erhålla och behålla bilden på plats i näthinnan så att sensorisk 

fusion kan inträffa (Grosvenor 2007, s. 81).  

Fori är ögats inställning utifrån positionen som de två visuella axlarna tar plats när man 

bryter fusionen. Detta kan man lätt göra genom att täcka för ena ögat. När man talar om 

forier så handlar det vanligtvis om fyra riktningar (Elliott 2007, s. 154): 

 Exofori – ögonen visuella axlar har en divergerande riktning  

 Esofori – ögonens visuella axlar har en konvergerande riktning  

 Hyperfori – ena ögats visuella axel är högre än det andra 

 Hypofori – ena ögats visuella axel är lägre än det andra 
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Om de visuella axlarna förbli räta även om man bryter fusionen, benämns detta som en 

ortofori.  

 

Storlek på fori mäts i prisma dioptrier (Δ). Ögonen devierar olika beroende om man 

tittar på avstånd eller på nära håll på grund av relationen mellan ackommodation och 

konvergens vid närseende. Normalvärden för avstånd ligger vanligtvis mellan 2
Δ
 esofori 

till 4
Δ
 exofori. En fori på nära håll kan ligga mellan 3 till 6

Δ
 exofori (Elliott 2007, s. 

154). Om det är stor skillnad i fori mellan avstånd och nära kan patienten uppleva 

besvär med det binokulära seendet.  

 

Ackommodation 

Ackommodation är förmågan att ändra ögats brytkraft med hjälp av ögats kristallina lins 

för att kunna se tydligt på olika avstånd (Grosvenor 2007, s. 81). Ackommodation har 

en korrelation med åldern och med stigande ålder minskar den. Ackommodation kan 

mätas som ackommodations amplitud som är närmaste avståndet man fortfarande klarar 

av att behålla en tydlig bild. Barn har en stor ackommodationsförmåga. Använder man 

Hoffstetter formeln, [18,5 – (0,30 x ålder)] kan man få fram ackommodationen som 

motsvarar till åldern. T ex ett barn i 12 års åldern förväntas ha 18,5 – (0,30 x 12) = 14,9 

D i ackommodations amplitud. När man betraktar ett föremål på nära håll använder man 

sig utav både ackommodation och konvergens. Det här medför att det binokulära värdet 

på ackommodations amplitud blir något högre än de monokulära (1-2 D) (Elliott 2007, 

s. 193). 

 

Konvergens 

Vergens är en process där man antingen vrider ögonen utåt (divergens) eller inåt 

(konvergens). För ett normalt binokulärt seende krävs en effektiv vergensrörelse. 

Vergens har uppgiften att båda ögonen ska hamna på samma fixationspunkt så att fusion 

kan inträffa (Grosvenor 2007, s. 81).  När man betraktar ett objekt på nära håll 

konvergerar man. Konvergens kan mätas som konvergens närpunkt (konvergens 

amplitud) som är det närmaste avståndet som ögonen kan konvergera och fortfarande 

behålla ett enkelt binokulärt seende (Elliot 2007, s. 188). Normalvärde på konvergens 
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närpunkt hos barn samt vuxna ligger mellan 7,5 -10,5 cm framför ögonen (Elliott 2007, 

s. 190). Högre värden kan tyda på konvergens insufficiens. 

 

Konvergens insufficiens är det vanligaste besväret anknuten till vergens och det är 

vanligtvis på grund av en stor exofori på nära håll. Det här kan medföra besvär så som 

ögontrötthet, suddig syn samt dubbelseende efter långvarig stund av närarbete 

(Grosvenor 2007, s. 262). Konvergens excess är även ett besvär anknuten till vergens 

som vanligtvis beror på en stor esofori på nära håll. Huvudvärk samt andra ögonbesvär 

kan medföras efter längre arbetsstunder på nära håll (Grosvenor 2007, s. 103). 

 

+1-metoden 

När man gör en refraktion och vill kontrollera att man har uppnått en avslappnad 

ackommodation med de motsvarande styrkorna på patienten, kan man placera +1,00 D 

framför ögonen. Är ackommodationen avslappnad bör synskärpan försämras med 4 

rader eller till 0,5 i decimalvisus om synskärpan motsvarar 1,0. Om försämringen är 

mindre eller förblir detsamma har patienten fått för mycket minus eller för lite plus i sin 

korrektion (Elliott 2007, s. 110).  

 

I den här studien utfördes +1-metoden för utredning av dold hyperopi bland 

skoleleverna. På grund av den höga ackommodationsförmågan hos hyperoper förväntar 

man sig utav testet att synskärpan inte försämras med 4 rader. Testet utfördes med 

elevernas fria synskärpa på avstånd, först med ett öga i taget, monokulärt, och därefter 

med båda ögonen, binokulärt. För att +1-metoden ska fungera krävs det att mäta full 

synskärpa hos eleverna för att inte feltolka radförsämringen. En tavla med 2,0 i 

decimalvisus bör användas eftersom ungdomar har vanligtvis en synskärpa på ≥ 1,0 

(Elliott 2007, s. 34). 

 

Maddox Wing 

Forimätningarna på nära håll kan utföras med Maddox Wing (figur 8). Testet består av 

en tavla med en uppritad skala. I skalan finns det värden i horisontalled, vertikalled 

samt en pil i respektive led. Pilen i det horisontala skalan är vit och pilen i den vertikala 
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skalan är röd. Värdena i skalan indikerar vilken prismastorlek i dioptrier det är på 

deviationen. När man placerar instrumentet framför ögonen ser man pilarna med höger 

öga och skalan med vänster öga. Om ögonen samarbetar bra ser man pilarna och skalan 

samtidigt på tavlan. Pilarna är placerade i noll i skalan men om ögonen devierar kan 

pilarna röra sig. Om man inte ser bilderna samtidigt kan det tyda på suppression (Elliott 

2007, ss. 174-175).  

 

 

 

 

 

 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda om det finns ögonrelaterade orsaker till att barn kan 

ha läs- och skrivsvårigheter. Med ett läsförmågetest och kliniska mätningar kommer 

resultaten att jämföras för att se om synförmågan kan ha ett samband med hur barnen 

har presterat. För att bedöma om barnen upplever ögonbesvär skickas även en enkät 

som besvaras med hjälp av målman.  

Figur 8. Maddox Wing 
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Metoder och material 
 

En skola i Växjö kontaktades och fick förfrågan om de ville delta i en studie som 

handlade om ögonrelaterade orsaker till att barn kan ha läs- och skrivsvårigheter. 

Godkännande gavs utav rektor och lärare och årskurs 5 och 6 blev utsedda till studien. 

Ett informationsbrev skickades hem till föräldrarna där de fick signera om deras barn 

fick delta i studien. Tillsammans med informationsbrevet skickades även en enkät till 

eleverna som besvarades med hjälp av målsman. Signerad svarsblankett och besvarad 

enkät samlades in av klassföreståndare.  

 

Totalt undersöktes 46 elever från årskurs 5 och 6. En elev togs bort senare i resultatet på 

grund av avsaknad av Läskedjor. Alla undersökningar genomfördes i skolan. Om något 

upptäcktes som krävde uppmärksamhet under de kliniska testerna informerades 

föräldrarna via brev om vad som hittades samt rekommendation att besöka en optiker. 

 

Utrustning 

För att undersöka synskärpan på avstånd användes en synprövningstavla på 5 meters 

avstånd. Tavlan mätte upp till 2,0 i decimalvisus. Synskärpan på nära håll undersöktes 

med ett läsprov så kallade nya text-skalor. 

 

Vid utförandet av +1-metoden användes två varianter på Flipper. Vid utförande av 

monokulär mätning var flippern utformad med en +1-lins och diagonalt till den en 

svartfärgad-lins för ockludering så att eleverna kunde se med ett öga i taget (figur 9). 

Vid binokulär mätning bestod flippern utav två +1-linser bredvid varandra. 

Stereoseendet undersöktes med Stereo Butterfly Test. Testet användes enbart för att 

bedöma om eleverna hade stereopsis. Vid undersökning av ögonmotilitet användes en 

penlight. Penlight är ett praktiskt instrument då ljuset är lätt att följa med blicken och 

man kan också uppskatta ögats inställning med hjälp av pupillreflexen (Elliott, 2007). 

Forimätningar på nära håll gjordes med Maddox Wing (figur 8). Ackommodations 

amplitud och konvergens närpunkt utfördes med RAF (Royal Air Force)-stav.  
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Läsförmågan undersöktes med Läskedjor och dessa ordnades fram av Christer 

Jacobson. De häften som användes på eleverna kallades för F-kedjor (forsknings-

kedjor). Dessa har samma princip som Läskedjor. 

 

Enkäten utformades med hjälp av en mall från Microsoft Office Word 2010 och en 

artikel av Scheiman (2005). Frågorna i enkäten valdes utifrån hemsidan 

http://www.terapiavisual.com/sintomas.htm (2011-03-28) samt artiklarna av Sterner, 

Gellerstedt och Sjöström (2006) och Scheiman (2005). Bara de lämpligaste frågorna 

valdes till arbetet.  

 

 

Genomförande  

Synskärpa 

Fri synskärpa på avstånd kontrollerades först, både monokulärt samt binokulärt. 

Därefter utfördes +1,00-metoden för att undersöka om det fanns dold hyperopi bland 

eleverna.  Man började med att göra testet monokulärt. Man instruerade eleven att titta 

på synprövningstavlan samtidigt som man placerade flippern framför ögonen. Först 

täcktes vänster öga så att eleven såg enbart med höger öga. Därefter skiftade man sida 

på flippern så att man ockluderade höger öga och man såg enbart med vänster öga. Vid 

båda tillfällen bad man eleven läsa minsta raden som de kunde se på tavlan. För att mäta 

binokulärt växlade man flippern till en som bestod utav två +1-linser bredvid varandra. 

Även här instruerades att läsa upp minsta raden som sågs. Om man läste tre fel på 

samma rad stoppades mätningen och värdet antecknades. Om man enbart läste två fel 

uppmuntrades eleverna att fortsätta läsa och därefter antecknades värdet. Till följd av 

detta undersöktes fri synskärpa på nära håll i elevens naturliga läsavstånd. Detta gjordes 

både monokulärt samt binokulärt. 

 

http://www.terapiavisual.com/sintomas.htm%20(2011-03-28)
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Stereoseende 

Stereotestet gavs till eleven och som instruerades att hålla den ca 40 cm avstånd från 

ögonen (Elliott 2007, s. 205). Eleven fick sätta på sig ett par polaroidglasögon och man 

observerade reaktionen om de kunde se en fjäril komma ut ur boken. Man bad eleven att 

”nypa” fjärilens vingar. Om man försökte nypa vingarna i luften, ett par centimeter ifrån 

boken, antecknades att eleven hade stereopsis. Om eleven meddelande ingen skillnad 

antecknades att de inte hade stereopsis. 

 

Ögonmotilitet 

En penlight hölls i ett avstånd på 40 cm framför eleven. Ljuset rördes i nio positioner i 

ett stjärnmönster. De som bar glasögon fick ta av sig dem under testets gång så att man 

kunde observera ögonen bättre samt för att undvika att de såg dubbelt på grund av 

prismaeffekten som glasen kunde ge när man tittade perifert (Elliott 2007, s. 208). De 

instruktioner som gavs till barnen var att hålla huvudet stilla hela tiden i en rak position 

och följa ljuset med blicken. Om ljuset skulle upplevas dubbelt, suddigt eller om ögonen 

kändes obehagliga vid någon riktning så skulle de säga till. Om testet var fullständigt 

antecknades SAFE (Smooth Accurate Full Extensive) (Elliott 2007, s. 209). Om 

ögonrörelsen var ojämn, ryckig, hoppig eller om eleven upplevde dubbelseende eller 

obehag vid någon riktning antecknades detta. 

 

Figur 9. Flippern som utnyttjades vid +1-metoden för monokulär mätning. 
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Ögats inställning 

Man började med horisontell forimätning. Eleven instruerades att hålla samt titta in 

genom instrumentet. Ett öga i taget ockluderades för att visa att med höger öga syns en 

vit samt en röd pil och med vänster öga vita samt röda siffror. När eleven tittade med 

båda ögonen frågades om pilarna och siffrorna kunde ses samtidigt. Om man såg det 

samtidigt instruerades eleven att titta på de vita siffrorna i skalan samt titta på nollan 

och ange om den vita pilen låg åt höger eller vänster om nollan. Därefter frågades vilket 

nummer pilen pekade på. Om pilen rörde sig och växlade mellan olika siffror väntade 

man tills pilen hade stannat för att anteckna ett värde. Om det växlade mellan två värden 

kontinuerligt antecknades medelvärdet. Om värdet låg på noll antecknades orto (Elliott 

2007, ss. 175-176). Samma procedur gjorde man för vertikal forimätning men man 

instruerade istället att titta på den röda pilen och röda sifforna. Om eleven inte kunde se 

pilarna och skalan samtidigt antecknades detta som suppression i protokollet. Om 

eleven inte kunde utföra testet på grund av ett litet pupillavstånd (PD) så avbröts 

mätningen och man fortsatte till nästa test. 

 

Ackommodation 

Ena delen av staven placerades på kinderna och objektet placerade 40 cm ifrån ögonen. 

Man gav instruktioner att läsa minsta raden på objektet samt att fokusera på den raden 

hela tiden. Därpå fördes objektet närmare eleven tills rapportering av första märkbara 

suddighet på bokstäverna. Värdet antecknades som ett push-up värde. Utifrån den 

punkten förde man objektet ifrån eleven tills rapportering att bokstäverna är tydliga 

igen. Det värdet antecknades som push-down värde. Genom att ta medelvärdet av dessa 

två stoppunkter fick man ackommodations amplituden (Elliott 2007, s. 192). 

Undersökningen gjordes monokulärt samt binokulärt och den upprepades tre gånger för 

att bedöma ögontrötthet (Jones, Eperjesi & Evans, 1999). Om eleverna kunde behålla en 

tydlig bild fram till näsa, antecknades ”till näsan”. I resultatet har man bedömt att ”till 

näsan” är 3 cm. Det här utgår från avståndet på objektets närmaste punkt i RAF-staven 

till ögonen. 
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Konvergens 

Ena delen av staven placerades på kinderna och objektet placerades 40 cm ifrån ögonen. 

Man gav instruktioner att titta på objektet som var ett svart vertikalt streck med en liten 

svart punkt placerad centralt i strecket. Medan eleven fokuserade på objektet fördes det 

närmare tills rapportering av ”dubbelt”.  Det värdet antecknades som ett subjektivt 

break värde. Från den punkten förde man objektet ifrån eleven tills rapportering av 

”enkelt”. Det värdet antecknades som ett subjektivt recovery värde. Om eleven inte såg 

dubbelt och man kunde föra objektet fram till näsan, antecknades ”till näsan”. Under 

testets gång observerades att ögonen konvergerade. Om ena ögat devierade utåt när man 

förde objektet närmare antecknades detta som ett objektivt break värde samt vilket öga 

som devierade (Elliott 2007, s. 189). För att utreda ögontrötthet så utfördes 

undersökningen tre gånger (Jones et al, 1999).  I resultatet överfördes objektiva värden 

till subjektiva för grafanalys. Värden ”till näsan” har antecknats som ett break värde på 

3 cm, objektets närmaste punkt i RAF-staven fram till ögonen. Utifrån dessa 3 cm la 

man på ytterligare 2 cm för ett recovery värde (Benjamin 2006, s. 396). 

 

Läsförmåga 

Läskedjor består av två deluppgifter. För varje deluppgift hade man två minuter och 

testet skulle utföras snabbt men noggrant. Eleverna hade tillgång till två pennor och 

man fick inte använda suddgummi. Om eleven skulle göra fel under testets gång fick de 

Figur 10. RAF-stav med läsobjektet som utnyttjades vid mätning av 

ackommodations amplitud. 
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ändra sina svar genom att korsa över det felaktiga strecket och sätta ett nytt streck i 

kedjan. Om de inte kunde hitta orden/bokstäverna i kedjan fick de tillåtelse att fortsätta 

till nästa kedja. Provhäftena delades ut av läraren och innan varje deluppgift gavs de 

tydliga instruktioner samt visades exempel på tavlan hur man utförde varje delprov 

(Jacobson, 2001). 

 

Enkät 

Alla elever fick en enkät hemskickad så att den kunde besvaras med hjälp av målman. 

Enkäten innehöll femton frågor och handlade om synen vid läsning. Svarsmöjligheterna 

på frågorna var: Aldrig, Inte så ofta, Ibland, Ganska ofta, Alltid. Besvär bedömdes efter 

antal poäng. Varje fråga innehöll poäng från en skala 1-5. Svarsmöjligheten Aldrig 

tyder på inga besvär, vilket ger 1 p, Inte så ofta är 2 p osv. Fråga 4, 8 och 9 bedömdes 

däremot Alltid som inga besvär vilket innebar att Aldrig bedömdes som mycket besvär. 

Ju högre poäng desto mer besvär. Totalt bestod enkäten av 70 p där 14 p var det lägsta 

möjliga. Fråga 7 togs bort senare i resultatet eftersom den inte ansågs som ett besvär. 
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Resultat 

 

I studien deltog 45 elever från årskurs 5 och 6. Två utav de deltagande eleverna hade 

glasögon. 

 

Medelvärdet för bokstavskedjor (BK) blev 44 och för ordkedjor (OK) 34.  

En regressionsanalys visade en signifikant korrelation mellan bokstavskedjor och 

ordkedjor (r = 0,4 , p < 0,05). Resultatet visas i diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

Alla elever ansåg sig inte ha ögonbesvär. Medelvärdet på enkäten visade sig vara 21 

poäng. Diagram 2 visar förhållandet mellan Läskedjor och ögonbesvär. 

Regressionsanalys visade en signifikant korrelation mellan ordkedjor (r=0,44 , p < 0,05) 

men inget mellan bokstavskedjor  (r=0,083 , p=0,6). 

 

Diagram 1. Korrelation mellan Bokstavskedjor (BK) och Ordkedjor (OK). Medel omfång för BK 

ligger på 41-43 (åk5) samt 44-46 (åk6).  För OK 31-35 (åk5) samt 36-39 (åk6). 
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Diagram 3 visar fördelningen på forier. Det framgick att större delen av eleverna hade 

en esofori (35%) samt en ortofori (56% horisontellt, 81% vertikalt) på nära håll. Två 

elever är borttagna från resultatet på grund av litet pupillavstånd (PD) vid mätning av 

Maddox Wing. 

 

Diagram 2. Jämförelse mellan ögonbesvär och Läskedjor. Medel låg på 21 p.  

Diagram 3. Forier bland elever i åk 5 och 6 
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Regressionsanalys visade inga signifikanta värden mellan Läskedjor och forier. (OK; 

r=0,05 , BK; r=0,24) (diagram 4). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hos de övriga kliniska testerna hittades inga signifikanta värden med Läskedjor. 

 Konvergens närpunkt (KNP) BK: r = 0,004 , OK: r = 0,17 

 Ackommodations amplitud BK: r = 0,04 , OK: r = 0,03 

 Fri synskärpa på avstånd BK: r = 0,014 , OK: r = 0,017  

 

 

Ingen signifikant korrelation hittades mellan forier på nära håll och ögonbesvär (r = 

0,27 , p > 0,05). Resultatet visas i diagram 5. 

 

Diagram 4. Jämförelse mellan Läskedjor och forier.  0=ortofori, >0 = esofori, <0 = exofori.  
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Diagram 6 visar elevernas fria synskärpa på avstånd samt synskärpan med +1-lins 

framför ögonen. Utifrån medelvärdet visade sig att eleverna är emmetropa samt 

hyperopa. 

 

 

 
 

 

 

Diagram 5. Relationen mellan forier och ögonbesvär. 0=ortofori, >0 = esofori, <0 = exofori. 

Diagram 6. Mörklila stapel är fri synskärpa och ljuslila stapel är synskärpan med +1-

lins framför ögonen. Felstaplarna visar ± 1 standard deviation (SD). 
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Ingen signifikant korrelation kunde hittas mellan fri synskärpa och ögonbesvär (r = 

0,062 , p = 0,7) (diagram 7). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ANOVA för en faktor visade ingen signifikant skillnad mellan upprepade mätningar av 

KNP (p=0,4) samt ackommodations amplitud (p=0,8). Medelvärdet för KNP (cm) var 

4,17 ± 1,80 och för ackommodations amplitud (D) 15,91 ± 4,38. 

 

 

Signifikant korrelation hittades mellan KNP och ackommodations amplitud (break 

r=0,4 , p<0,05 , recovery r=0,42 , p<0,05) (diagram 8). Inga signifikanta korrelationer 

hittades mellan dem övriga kliniska testerna.  

 

 

 

 

 

Diagram 7. Korrelation mellan fri synskärpa och ögonbesvär. 
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43 elever visade normal ögonrörelse. Två elever visade en ojämn, hoppig rörelse i alla 

nio riktningar.  

 

 

19 elever fick ett hemskickat rekommendationsbrev för att besöka en optiker. Anledning 

till rekommendationsbrevet var för att man upptäckte: 

 Fri synskärpa under 0,8 i decimalvisus 

 Dold hyperopi 

 Låg ackommodations amplitud 

 Högt värde på konvergens närpunkt 

Diagram 8. Korrelation mellan Ack. amplitud och KNP 
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Diskussion 

 

Utifrån projektet Läsutveckling i Kronoberg har Läskedjor visats sig vara en pålitlig 

metod för att bedöma elevernas avkodningsförmåga samt ordigenkänning. (Jacobson, 

2001). En analys på Läskedjor i den här studien har visat ännu en gång att det här är ett 

bra test för att bedöma lässvårigheter. I diagram 1 kan man se hur eleverna har presterat 

i varje deluppgift och en signifikant korrelation hittades mellan testerna. Det här tyder 

på att faktorer som avgör prestationen i ena deluppgiften gör även en inverkan i den 

andra. Som nämnts i introduktionen så reflekterar ordkedjor hastighetsnivån på 

ordavkodning samt ordigenkänning medan bokstavskedjor reflekterar främst visuell och 

motorisk effektivitet och läshastighet. Skulle man prestera dåligt på ordkedjor och 

normalt på bokstavskedjor kan det vara ett tecken på problem med ordavkodning 

och/eller ordigenkänning. (Jacobson, 1994). 

 

För att se hur eleverna har presterat i den här studien kan man utgå från råpoängen och 

överföra dem till standardskalan Stanine för att jämföra resultaten med andra elever från 

samma skolår (Jacobson, 2001). Medelvärdsvidden för bokstavskedjor ligger på 41-43 

(åk 5) samt 44-46 (åk 6) och för ordkedjor 31-35 (åk 5) samt 36-39 (åk 6). I den här 

studien fick man fram ett medelvärde på 44 på bokstavskedjor och 34 på ordkedjor.  

Detta innebär eleverna ligger på en Stanine 6 (åk 5) och 5 (åk 6) för bokstavskedjor 

samt Stanine 5 (åk 5) och 4 (åk 6) för ordkedjor. Det här tyder på att dessa elever har 

presterat så bra att man kan tro att det inte finns några läs- och skrivsvårigheter bland 

dem. Tittar man återigen på diagram 1 så kan man lätt reflektera att det finns en grupp 

elever som har svårigheter. Några har presterat bra på ena deluppgiften och presterat 

dåligt på det andra.  Och så finns det de som ligger under medelvärdsvidden på båda 

testerna. Årskurs 6 ligger förmodligen i den här gruppen av elever eftersom de 

presterade under medel på ordkedjor. Anledningar till dålig prestation kan anses vara 

svårigheter att hålla koncentrationen, låg arbetshastighet eller helt enkelt ointresserad att 

utföra själva testet. Dåligt resultat på bokstavskedjor kan även vara problem med visuell 

perception och dålig ögonmotorik (Jacobson, 1994). En del elever som undersöktes har 

föräldrar från en annan kultur och förmodligen så är inte svenska språket deras 
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modersmål. Låg ordigenkänning kan vara en orsak till att ordkedjor presterades dåligt i 

den här gruppen av elever.  

 

Ordkedjor och ögonbesvär har en signifikant negativ korrelation eftersom frågorna som 

ställs i enkäten förmodligen är relaterad till problem med ordkedjor. Symptomen som 

var mest besvärande hos eleverna var förmågan att kunna växla mellan att se boken, se 

på tavla och tillbaka till boken igen (fråga 4), svårt att hålla koncentrationen vid läsning 

(fråga 8) och dålig läshastighet (fråga 9). Fråga 8 och 9 stämmer överens med 

Ordkedjor. Fråga 4 tyder på snabbheten att öka samt minska ackommodationsstorleken 

när man t ex tittar på olika avstånd (Grosvenor 2007, s. 267). En ineffektiv 

ackommodation bland skolbarn kan skapa relaterade problem på nära håll, så som 

svårigheter att läsa (Sterner et al, 2006). 

 

Större delen av barnen hade en ortofori och esofori på nära håll. I litteraturen sägs det 

att barn har vanligtvis en exofori på nära håll (Dusek et al, 2010; Abdi & Rydberg, 

2005). Förmodligen kan det bero på en okorrigerad hyperopi. Ögats inställning beror på 

vergens och ackommodation (Benjamin 2006, s. 1419). Okorrigerade hyperoper går 

dagligen och ackommoderar för att kunna se tydligt. Vid närseende stimuleras 

ackommodationen ytterligare (samt att konvergensen medföljer) och kan medföra en 

ökad inåt vridning utav ögonen (Grosvenor 2007, s. 110). Med +1-metoden visades att 

eleverna var en aning hyperopa samt emmetropa.  

 

Verken KNP och ackommodations amplitud visade någon korrelation med Läskedjor. 

Detta kan vara på grund av att ett par elever hade onormala värden. På KNP så hade två 

elever ett värde kring 10 cm (break) där man bör ligga ≤ 7 cm (Benjamin 2006, s. 396). 

Överstigande värden kan vara ett tecken på konvergens insufficiens. I en tidigare studie 

har det visats att ingen korrelation kunde hittas mellan KNP och ett läsförmågetest 

bland skolbarn (Morad, Lederman, Avni, Atzmon, Azoulay & Segal, 2002). 

Ackommodationen har ett samband med åldern och den förväntade ackommodations 

amplituden hos eleverna var 14,9 D (åk 5) samt 14,6 D (åk 6) (Hoffstetter formeln) 

(Elliott 2007, s. 193). Totalt var det 18 elever som inte höll kriterierna och hade ett lägre 

värde än förväntat. Det här kan vara ett tecken på ackommodations insufficiens. Som 
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det har nämnts innan, en ineffektiv ackommodation bland skolbarn kan skapa relaterade 

problem på nära håll (Sterner et al, 2006). Eftersom konvergens även har en roll i 

läsningen anser man att både dessa tester borde ha en relation till läsförmågan. 

Förmodligen var inte eleverna tillräckligt symptomatiska och kan vara anledningen till 

resultatet.  

 

Normal synskärpa anses ligga på ≥ 1,0 i decimalvisus (Benjamin 2006, s. 240). 

Medelvärdet för fri synskärpa på dem här eleverna var normalt. Enligt med +1-metoden 

fick man fram ett medelvärde (binokulärt) på 0,7 i decimalvisus vilket är en försämring 

på 3 rader. Detta tyder på att det finns en dold hyperopi bland eleverna.  

 

De eleverna med högt KNP hade lägre ackommodations amplitud jämfört med de 

övriga eleverna (diagram 8). Eftersom konvergens och binokulär ackommodation har ett 

relaterat samarbete att erhålla samt behålla en enkel och tydlig bild (Benjamin 2006, s. 

167) var detta förväntat i resultatet. 

 

Utav 45 elever var det två stycken som visade en ojämn och hoppig ögonrörelse. Om 

man tittar på en elev i taget visade sig att den ena presterade dåligt på både 

bokstavskedjor och ordkedjor. Fri synskärpa låg >1,0 (mono- och binokulärt) och ingen 

dold hyperopi hittades. Eleven hade en esofori på nära håll och KNP kunde utföras ”till 

näsan”. Däremot hade eleven låg monokulär ackommodations amplitud, medel på 12 D 

på båda ögonen och upplevde ögonbesvär på 30 p. Låg ackommodation kan tyda på 

ackommodations insufficiens vilket är vanligt att hitta bland skolbarn med ögonbesvär 

(Abdi, Lennerstrand, Pansell & Rydberg, 2008). Den ojämna och hoppiga ögonrörelsen 

överensstämmer med bokstavskedjor. På grund av korrelationen som hittades mellan 

Läskedjor så är sannolikheten stor att det här även påverkar prestationen på ordkedjor. 

Den andra eleven presterade bra på bokstavskedjor men dåligt på ordkedjor. Fri 

synskärpa låg >1,0 (mono- och binokulärt) och ingen dold hyperopi hittades. Eleven 

hade en exofori på nära håll och både KNP och ackommodations amplitud visade 

normala värden. Inga ögonbesvär upplevdes (19 p). Hos den här eleven kunde man ha 

förväntat sig sämre resultat på bokstavskedjorna än på ordkedjorna. Resultatet kan tyda 

på att eleven var inte tillräcklig visuellt  symptomatisk och därför påverkades inte 
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bokstavskedjorna. Dåligt resultat på ordkedjor kan tyda på dålig ordigenkänning 

(Jacobson, 1994). 

 

Ytterligare förslag till studien är att undersöka barn med framstående besvär med 

läsning och skrivning och upprepa Läskedjor med de kliniska testerna. En full 

synkorrektion kan tilläggas för att få en större uppfattning på barnens synförmåga. 

Större delen av de kliniska testerna var subjektiva, d.v.s. resultaten på testerna berodde 

helt och hållet på hur eleverna svarade (Grosvenor 2007, s. 183). Att tillägga objektiva 

tester kan vara till en fördel.  

 

Slutsats 

I denna studie visar att det finns en signifikant relation mellan Bokstavskedjor och 

Ordkedjor. Ordkedjor är relaterade till ögonbesvär som ställs i enkäten. Ingen relation 

hittades mellan de kliniska testerna och Läskedjorna.  
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Bilaga 1 

Till föräldrar med barn i årskurs 5-6 på Furutåskolan 
 
Mitt namn är Andrea Medina och jag studerar Optikerprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

I juni blir jag färdigexaminerad optiker och jag har ett examensarbete på gång som ska handla om 

ögonbesvär hos skolelever och om det kan påverka läs- och skrivutvecklingen. 

 

Under mitt arbete vill jag undersöka två klasser mellan årskurs 5 till 6 där eleverna kommer att delta i 

tre moment. Här ingår en enkät med ögonrelaterade frågor som skickas hem till eleverna för att 

besvaras tillsammans med föräldrar. 

I skolan kommer eleverna att genomföra ett lästest så kallade Läskedjor. Det här testet är för att 

bedöma elevernas lästekniska förmåga och det är ett test som vanligtvis utförs i skolor runt om i 

Sverige. Sen till slut kommer jag att utföra ett syntest för att uppskatta elevernas synförmåga. 

 

Syntestet kommer att ta totalt 20 minuter. Här kontrolleras synskärpan då eleven kommer att få titta på 

en synprövningstavla med bokstäver. Jag kommer även att utföra ett par enkla tester för att se om 

ögonen samarbetar vid olika situationer. 

 

Resultatet kommer att sammanfattas och redovisas i mitt examensarbete. Barnen kommer att vara 

anonyma i arbetet och det enda som kommer att registreras är kön och ålder. 

 

Jag blir väldigt tacksam om ert barn kan delta i studien. Ni får självklart sitta med i undersökningen 

om ni så önskar.  

 

Om det är något ni undrar över så är ni välkomna att kontakta mig på am22jh@student.lnu.se eller 

070-XXX XX XX. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar   

Andrea Medina   

  

Handledare: Christer Jacobson  Jörgen Gustafsson 

 christer.jacobson@lnu.se jorgen.gustafsson@lnu.se 

 

 
 

 
Mitt barn: 

 

I klass:  

 

Får delta i undersökningen 

 

 Får INTE delta i undersökningen 

 

 

 

Målmans underskrift 

 

Lämnas till klassföreståndaren senast ………… 

mailto:am22jh@student.lnu.se
mailto:christer.jacobson@lnu.se
mailto:jorgen.gustafsson@lnu.se


 

  

Bilaga 2 

FRÅGOR OM SYNEN VID LÄSNING 
 

 

Namn: Pojke Flicka 

 

Skola: Klass:  

 

 

För varje fråga nedan sätt ett kryss i den rutan  

som stämmer bäst överens med din åsikt. 

Fråga 

Prioritetsskala 

Aldrig 
Inte så 

ofta 
Ibland 

Ganska 

ofta 
Alltid 

Får du huvudvärk när du läser? 
     

Blir du trött i ögonen när du läser? 
     

Verkar texten flyta omkring, hoppa eller sudda ihop sig 

när du läser? 

     

Jag har lätt att växla mellan att se i boken, se på tavlan 

och tillbaka till boken igen? 

     

Får du ont i ögonen när du läser? 
     

Ser du dubbelt när du läser? 
     

Sitter du väldigt nära boken när du läser? 
     

Jag har lätt att koncentrera mig när jag läser? 
     

Tycker du att du läser fort? 
     

Brukar du täcka för eller blunda med ett öga när du läser? 
     

Rör du huvudet istället för blicken när du läser? 
     

Tappar du raderna när du läser? 
     

Blandar du ihop bokstäverna eller orden när du läser? 
     

Vänder sig bokstäverna eller orden när du läser? 
     

Följer du texten med fingret när du läser? 
     

 

Tack för medverkan! 



 

  

Bilaga 3 

PROTOKOLL 
 
Namn: Pojke Flicka 
 

Klass: Glasögon:  JA NEJ 

 

 
Visus 
 

Fri visus alt korrigerad 
visus (befintliga 

glasögon) 

  
Visus med +1-lins framför 

  
Fri visus nära 
……….cm 

H       

V    

 

 
 
 
 
 
 

Ackommodations Amplitud 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Konvergens Närpunkt 
 

 
 
 

 
 

 

1 

H   

V  

 

2 

H   

V  

 

3 

H   

V  

Break  Recovery 

1   

2   

3   

Motilitet 

Objektivt Subjektiv

t 

Objektivt 

Objektivt 

Subjektiv

t 

Subjektiv

t 

Stereotest: Titmus Fly Test 
Stereoseende närvarande hos eleven? 

 
JA NEJ 

Maddox Wing 

Suppression 

 
H 

Exofori Orto Esofori 

 
 

  

 

 
V 

Hyperfori Orto Hypofori 
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