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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan 

eventuella vergensproblem och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3. 

Metod: I studien deltog totalt 32 barn. Inledningsvis fick barnen tillsammans med 

föräldrarna svara på en enkät som behandlade ögonrelaterade symptom vid närarbete. 

Objektiv refraktion genomfördes för att sedan genomföra alla mätningar med korrektion 

i provbåge. Kliniska mätningar genomfördes därefter för att undersöka de eventuella 

vergensproblemen. Det som undersöktes var: fixationsdisparitet, fori på 40cm, 

fusionsvergenser på 40cm, konvergensnärpunkt (KNP) och vergensfacilitet.  

Resultat: Majoriteten av eleverna hade inga astenopiska besvär vid närarbete enligt 

enkäten. Det visade sig att största delen av eleverna hade en exofori på nära håll. Det 

fanns en viss korrelation, som dock inte var statistiskt signifikant, mellan poäng på 

symptomenkäten och forier (p>0,05, r=0,3). En korrelation kunde även till viss del ses 

mellan enkätpoäng och vergensfacilitet (p>0,05, r=0,3) men inte heller denna statistiskt 

signifikant. Medelvärdet för vergensfaciliteten hamnade på 11,3(±3) cykler per minut 

(cpm). En svag korrelation kunde ses mellan KNP och enkätpoäng (r=0,3) men saknade 

statistisk signifikans (p>0,05). Korrelation kunde inte ses mellan övriga mätningar och 

symptom vid närarbete.  

Slutsats: Denna studie visar att det inte finns något signifikant samband mellan 

vergensproblem och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate whether there is any connection between 

astenopia in near work and vergence dysfunction for school children in the third grade.   

This study investigated 32 children in the third grade. Before the clinical testing, the 

children together with their parents, were asked to fill in a symptom questionnaire with 

questions related to near work astenopia. An objective refraction were first made to be 

able to continue the clinical tests with the children fully corrected in a trial frame. The 

following clinical tests were made: fixationdisparity, phoria at 40cm, fusional vergence 

at 40cm, near point of convergence and vergencefacility. 

Four of the children scored high enough on the questionnaire to be called symptomatic 

(>16p).  The majority of the children had an exophoria at 40 cm. Some correlation could 

be found between questionnaire symptoms and phorias but it was not statistically 

significant (p>0.05, r=0.3). There was also a weak but not statistically significant 

correlation between questionnaire symptoms and vergencefacility (p>0, 05, r=0.3). The 

mean value for vergencefacility was 11,3(±3) cycles per minute. A correlation between 

NPC and questionnaire-symptoms was found (r=0.3) but it was not statistically 

significant (p>0.05). There were no correlation between the other clinical tests and 

questionnaire symptoms.  

This study shows that there is no statistically significant correlation between 

questionnaire symptoms vergence dysfunctions. 
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1 Inledning 
Det kan som optiker vara svårt att utreda barn som har problem vid läsning, då 

problemen kan bero på flera olika faktorer med allt ifrån nedsatt läsförmåga till 

synproblem. Det har visat sig att barn med nedsatt läsförmåga i större utsträckning har 

någon form av vergensproblem, än barn med normal läskapacitet (Dusek, Pierschinek & 

McClelland 2010). Dessa problem kan i sin tur leda till olika former av astenopiska 

besvär vid närarbete (Palomo-Álvarez & Puell 2010). För att minimera risken för 

framtida synrelaterade besvär, är det därför viktigt att tidigt hitta och hjälpa dessa barn 

på ett korrekt sätt (Dusek, Pierschinek & McClelland 2010). 

 

1.1 Ögats brytningsfel 

Emmetropi är det som i dagligt tal brukar kallas för rättsynthet. I ett emmetropt öga, 

under avslappnad ackommodation, bryts parallella ljusstrålar som infaller mot ögat så 

att de fokuseras på retina. Om ljuset inte fokuseras på retina har man istället en 

ametropi. En ametropi kan vara t.ex. myopi, hyperopi eller astigmatism (Grosvenor 

2007 s.13). I figur 1 visas hur ljuset bryts i ett emmetropt, myopt, hyperopt samt 

astigmatiskt öga.    

 

1.1.1 Myopi 

Myopi, som även kallas närsynthet, innebär att parallella ljusstrålar som infaller mot 

ögat under avslappnad ackommodation, kommer att fokuseras på en punkt framför 

retina och där med ge en suddig bild. Detta uppstår då ögats axiallängd är längre än 

normalt eller då ögats totala brytkraft är för stark. För att fokus ska hamna på retina 

korrigeras myopi med minuslinser som hjälper till att divergera ljusstrålarna (Grosvenor 

2007 ss.13-14). 

 

1.1.2 Hyperopi 

Hyperopi, som även kallas översynthet, innebär att parallella ljusstrålar som infaller mot 

ögat under avslappnad ackommodation, kommer att fokuseras på en virtuell punkt 

bakom retina och därmed ge en suddig bild. Detta uppstår då ögats axiallängd är kortare 

än normalt eller då ögats totala brytkraft är för svag. För att fokus ska hamna på retina 
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korrigeras hyperopi med pluslinser som hjälper till att konvergera ljusstrålarna 

(Grosvenor 2007 ss.13-14). 

 

1.1.3 Astigmatism 

I ett astigmatiskt öga bryts inte ljuset så att det fokuseras på en enstaka punkt utan på 

två punkter. Detta sker till följd av att ögat har olika brytkraft i olika meridianer. 

Astigmatismen är skillnaden i brytkraft mellan den mest brytande meridianen och den 

minst brytande meridianen. Den meridian som bryter ljuset mest och den som bryter 

ljuset minst ligger normalt sett 90° ifrån varandra. Tre olika typer av astigmatism kan 

uppstå: 

 Enkel astigmatism innebär att fokus från den ena meridianen ligger på retina 

medan den andra ligger antingen framför eller bakom retina.  

 Sammansatt astigmatism innebär att båda fokus ligger på samma sida om retina. 

 Blandad astigmatism innebär att fokus från ena meridianen hamnar framför 

retina och fokus från den andra hamnar bakom retina. 

Astigmatism korrigeras med cylindriska glas som har olika brytkraft i olika meridianer 

(Grosvenor 2007 ss.17-19). 

 

Figur 1. Ljusets brytning i ett emmetropt, myopt, hyperopt samt astigmatiskt öga (efter 

Grosvenor 2007 ss.13-19). 
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1.1.4 Ackommodation 

Ackommodation kallas den process då ögats brytkraft förändras för att anpassa synen 

till olika avstånd. Detta sker genom att ögats kristallina lins som med hjälp av 

ciliarmuskeln har förmåga att ändra form och bli tjockare. Det medför att ögats brytkraft 

ökas, vilket är nödvändigt för att se ett objekt tydligt på nära håll. När ett emmetropt 

öga betraktar ett objekt på avstånd är ackommodationen avslappnad. Ju närmare ett 

objekt betraktas, desto mer måste ciliarmuskeln ansträngas för att ackommodationen ska 

kunna ökas. För tydligt seende på 40 cm, vilket är ett vanligt läsavstånd, krävs en 

ackommodation på 2,50D. En hyperop individ som har en okorrigerad hyperopi på 

+1,00D, måste ackommodera med +1,00D för att se tydligt på avstånd. Det innebär att 

ackommodationen för denna individ på 40 cm då blir +3,50D. Att alltid behöva 

ackommodera medför att ciliarmuskeln är konstant ansträngd vilket kan leda till 

astenopiska besvär. Vid ackommodation sker även två andra förändringar i ögat: 

pupillen blir mindre och ögonen konvergerar, det vill säga att synaxlarna riktas in mot 

näsan (Grosvenor 2007 ss.6-7, 68-69). 

 

1.2 Binokulärt enkelseende 
För att en bild inte ska uppfattas som dubbel när den betraktas binokulärt (med båda 

ögonen), är det viktigt att ögonen samarbetar på ett korrekt sätt. Ögonen måste röra sig 

så att synaxlarna från båda ögonen är riktade mot exakt samma objekt. Då får en punkt 

på höger ögas retina samma stimuli som motsvarande punkt på vänster ögas retina och 

vi uppfattar en enkel bild. Dessa motsvarande punkter kallas för korresponderande 

näthinneplatser (Elliot 2007 s.154). De korresponderande näthinneplatserna i de båda 

ögonen sänder nervsignaler till samma plats i syncortex, vilket gör att vi kan erhålla en 

enkel bild (Grosvenor 2007 s.75). Om bilden av ett objekt stimuleras på icke-

korresponderande näthinneplatser kommer diplopi att uppstå. Detta gäller emellertid 

inte om platserna som stimuleras ligger inom Panum’s område. Panum’s område är ett 

område runt de korresponderande näthinneplatserna, inom vilka vi fortfarande kan 

bibehålla en enkel bild (Braddick 1979). Att bilden från höger öga och vänster öga kan 

läggas ihop och bli till en bild, sker med hjälp av sensorisk och motorisk fusion (Elliot 

2007 s.154). Sensorisk fusion är förmågan som gör att vi kan lägga ihop bilderna från 

vardera retina och tolka dem som en bild. Medan motorisk fusion är ögonens 
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vergensrörelser som gör så att vi kan bibehålla den sensoriska fusionen (Rowe 2012 

s.17). 

 

1.2.1 Fixationsdisparitet 

Fixationsdisparitet innebär att ett objekt som betraktas binokulärt inte stimulerar exakt 

samma korresponderande näthinneplatser i de båda ögonen, men fortfarande hamnar 

inom Panum’s område. Objektet kan då fortfarande ses som enkelt på grund av den 

sensoriska fusionen. Fixationsdisparitet är alltså små felinställningar i ögonrörelserna 

vid obruten fusion, som inte ger upphov till diplopi. Det kallas också för en associerad 

fori då den mäts med bibehållen fusion. Om ögonen har en liten överkonvergensrörelse 

kallas det eso-fixationsdisparitet och vid en underkonvergensrörelse kallas det exo-

fixationsdisparitet (Goss 2009 s.81). En vertikal fixationsdisparitet innebär att ögonen 

avviker något i höjdled (Sucher & Stewart 1993). Fixationsdisparitet mäts i bågminuter 

då dispariteten är så pass liten att den sällan skulle överstiga 0,25 prismadioptrier (prd). 

10 bågminuter motsvarar ungefär 0,29prd vilket är en relativt stor fixationsdisparitet 

(Goss 2009 s.81).  

 

1.2.2 Dissocierad fori 

När ett objekt betraktas binokulärt på avstånd är våra synaxlar i stort sett parallellt 

inställda. Om fusionen på något sett bryts kan en avvikande rörelse i något av ögonen 

uppstå och denna avvikande rörelse när fusionen bryts kallas för en dissocierad fori. 

Fixationen återupptas när dissociationen tas bort (Grosvenor 2007 s.85). Om ingen 

avvikande rörelse sker vid bruten fusion kallas det ortofori. Forin klassificeras efter hur 

ögonens rörelser ter sig vid dissociation vilket visas i figur 2.  

 Esofori: ögat konvergerar när fusionen bryts.  

 Exofori: ögat divergerar när fusionen bryts 

 Hyperfori/hypofori: en vertikal deviation sker vid bruten fusion där ett öga rör 

sig uppåt och det andra neråt.  

 Cyklofori: ögonen roterar antingen inåt eller utåt när fusionen bryts (Rowe 2012 

ss.132-133). 
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Figur 2. Bild över forier (efter Elliot 2007 ss.161-162). 

 

Ett av de enklaste sätten att dissociera ögonen för att upptäcka en eventuell fori, är 

covertest. Då ockluderas ögonen växelvis i några sekunder medan patienten fokuserar 

på ett objekt, antingen på avstånd eller på nära håll. När ocklusionen tas bort från ögat 

observeras om någon rörelse kan ses för det ögat. Om ögat under ocklusionen har intagit 

en divergent position kommer återgångsrörelsen synas som en rörelse i nasal riktning 

(exofori). Har ögat under ocklusion intagit en konvergent position kommer 

återgångsrörelsen gå i temporal riktning (esofori) (Grosvenor 2007 s.85). 

 

För att mäta storleken på forin i prismadioptrier, kan till exempel modifierad 

Thorington-test användas. (Elliot 2007 s.170) År 1944 gjordes en studie av Morgan där 

normalvärden för flera kliniska undersökningar togs fram, bland annat för forier. Enligt 

Morgans normer för forier sträcker sig normalvärdena för avståndsforin från ortofori-2 

prd exofori. För närforin gäller ortofori-6prd exofori (6 m mean:1 exo ±2, 40 cm mean:3 

exo±5). Jime´nez et al. (2004) gjorde en studie på 1016 spanska barn där de mätte forin 

med Modifierad Thorington. Resultaten visade ett medelvärde för avståndsforin på 0,6 

prd eso (±1,7) och 0,4 prd exo (±3,1)för forin på 40 cm.  

 

En exofori på nära håll som är större än exoforin på avstånd, tyder på svårigheter att 

konvergera tillräckligt vid närarbete vilket kan tyda på konvergensinsufficiens. Detta 

ger ofta upphov till astenopiska besvär vid närarbete såsom huvudvärk, dubbelseende 

och koncentrationssvårigheter (Scheiman, Gwiazda & Li 2007). Vid en esofori på nära 
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håll och normal eller ingen fori på avstånd sker en överkonvergens vid närarbete och 

detta kan tyda på konvergensexcess. Även detta kan ge upphov till astenopiska besvär 

vid närarbete (Scheiman, Gwiazda & Li 2007). Om esoforin på avstånd är större än 

esoforin på nära håll kallas det divergensinsufficiens. Det kan medföra suddigt seende 

och diplopi på avstånd (American Optometric Association 2001). Vid en exofori på 

avstånd som är större än exoforin på nära håll kallas det för divergensexcess vilket kan 

leda till nedsatt synskärpa på avstånd (American Optometric Association 2001). 

 

1.2.3 Fusionsvergenser 

Vid en dissocierad fori är synaxlarna inte längre parallellt inställda vid bruten fusion, 

utan ena ögat avviker i någon riktning. Fusionsvergenser kallas den motverkande kraft 

som vid fusion jobbar för att hålla synaxlarna parallella. Vid en exofori vill ett öga 

avvika utåt och då används positiva fusionsvergenser för att bibehålla ögats parallella 

position. Vid en esofori vill ena ögat avvika inåt och då används negativa 

fusionsvergenser för att bibehålla den parallella inställningen (se figur3). För att en fori 

inte ska ge upphov till astenopiska besvär krävs tillräckligt stora fusionsvergenser för att 

kompensera för forin. Enligt Sheards kriterium krävs fusionsvergenser som är dubbelt 

så stora som forin för att undvika dessa symptom (Sherad 1930). En exofori 

kompenseras med positiva fusionsvergenser och en esofori kompenseras med negativa 

fusionsvergenser (Goss 2009 s.49). 

 

Figur 3. Positiva fusionsvergenser=PFV. Negativa fusionsvergenser=NFV. 

Fusionsvergenser är den horisontella kraft som jobbar för att bibehålla synaxlarnas 

parallella position. Positiva fusionsvergenser används vid en exofori då ögat vill 

divergera och negativa fusionsvergenser används vid en esofori då ögat vill 

konvergera. (efter Goss 2009 s.43). 
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Fusionsvergenser kan mätas både på avstånd och på nära håll. De mäts med hjälp av 

prismaglas där styrkan succesivt ökas för att undersöka vilken mängd prisma som krävs 

för att patienten ska uppleva att en bild blir suddig och sedan dubbel. När bas in (BI) 

prisma introduceras ökar ögonens divergens och när bas ut (BU) prisma introduceras 

ökar ögonens konvergens. Vi använder BI prisma för att mäta de negativa 

fusionsvergenserna och BU prisma för att mäta de positiva fusionsvergenserna (Goss 

2009 s.24). Fry (1937) upptäckte att när bilden blir suddigt har alla fusionsvergenser 

använts och efter det måste ackommodationskonvergensen hjälpa till för att hålla bilden 

enkelt men då blir den också suddig. När bilden blir dubbel har även gränsen för 

ackommodationskonvergens uppnåtts och fusionen bryts helt. Om inget sudd 

rapporteras är det då bilden blir dubbel som anger fusionsvergenserna. Morgans 

normalvärden för fusionsvergenser visas i tabell 1 nedan. (Morgan 1944) Dessa 

normalvärden är de mest använda och accepterade bland kliniker och de har visat sig 

kunna appliceras på alla åldersgrupper, från barn i skolåldern till prepresbyoper (Goss 

2009 s.63). 

 

Tabell 1. Normalvärden för fusionsvergenser enl. Morgans normer. Vid BI-mätning på 6 

m är ackommodationen redan fullt avslappnad, därav inget sudd. 

 Sudd brytpunkt återgångspunkt 

BI 6m - 5-9 3-5 

BU 6m 7-11 15-23 10-16 

BI 40cm 11-15 eller inget 19-23 10-16 

BU 40cm 14-20 eller inget 18-24 7-15 

 

 

1.2.4 Konvergensnärpunkt 

Ögonens rörelser i horisontalled kallas för vergenser. Divergens innebär att synaxlarna 

inte längre är parallella utan riktas utåt. Konvergens är motsatsen och innebär att 

synaxlarna riktas in mot näsan (American Optometric Association 2001). 

Konvergensnärpunkten (KNP) innebär den närmaste punkten där ett objekt fortfarande 

kan uppfattas som enkelt, det vill säga den maximala mängden konvergens med 

bibehållen fusion (Maples & Hoenes 2007). KNP är ett bra test då det är snabbt och 

enkelt och ger pålitliga resultat. Det är också ett viktigt test för att fastställa diagnosen 
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för konvergensinsufficiens, men kan inte som ensamt test diagnostisera det (Hayes, 

Cohen, Rouse & De Land 1998). KNP kan tillexempel mätas med RAF-stav med 

antingen en textrad eller en linje och en punkt. RAF-staven bör med fördel hållas 

nedåtvinklad ca 45° och objektet sakta föras närmare patienten. Avståndet från 

patienten där diplopi uppstår eller undersökaren uppmärksammar att ett eller båda 

ögonen divergerar, kallas för brytpunkt. Återgångspunkten är den punkt där fusionen 

återupptas och en enkel bild ses, eller där undersökaren uppmärksammar att båda 

ögonen åter är riktade mot objektet (Jones, Eperjesi & Evans 1999). Hayes et al. (1998)  

föreslog att en brytpunkt på max 6 cm borde ses som normalt och att återgångspunkten 

för barn inte bör vara mer än 3 cm mer än brytpunkten. En studie på 1056 barn gjordes 

senare av Jime´nez et al. (2004) och även de kom fram till att en brytpunkt på 6 cm eller 

mindre bör anses som normalt, men rekommenderade att en återgångspunkt på 12 cm 

eller mindre bör anses som normalvärde. 

 

1.2.5 Vergensfacilitet 

Vergensfacilitetsmätningar testar hur snabbt och korrekt vergenserna kan ändras när 

vergensbehovet ändras. Vanligen testas detta med hjälp av prismaflipper med olika 

mängd bas in-och bas ut prisma. Hur bra vergensfaciliteten är definieras av antalet 

cykler per minut (CPM) patienten klarar när alternerande bas in-och bas ut prismor 

introduceras. En cykel innebär att patienten har klarat av att få enkel bild genom ett helt 

varv på flippern, det vill säga med både bas in och bas ut prisma (Goss, 2009 s.77). 

Gall, Wick och Bedell (1998) fann att 3BI/12BU-flipper, för både avståndsmätningar 

och närmätningar, verkar vara den som ger störst skillnad i antal klarade cykler per 

minut, mellan patienter med astenopiska besvär och de utan astenopiska besvär. I 

samma studie framkom även att ett normalvärde för vergensfacilitet borde vara 15 cpm 

för mätningar på 40 cm med 3BI/12BU-flipper. I en senare studie framkom dock att 12 

cpm borde anses som normalvärde. (Gall & Wick 2003). Studierna utfördes på unga 

vuxna men för barn kan man förvänta sig ett något lägre resultat (Goss 2009 s.78). 

 

1.2.6 Astenopiska besvär 

Vid problem med ögonens inställning kan astenopiska besvär uppstå.  Dessa besvär kan 

vara huvudvärk, suddigt seende, dubbelseende, ögontrötthet, koncentrationssvårigheter 

vid närarbete, illamående, eller obehag runt ögonen (American Optometric Association 
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2001). En symptomenkät gjord av Borsting, Rouse, Mitchell, Scheiman, Cotter, Cooper, 

Kulp, London och the CITT Group (2003) har i flera studier visat sig vara pålitlig för att 

utreda barn med vergensproblem. Enkäten utreder olika astenopiska besvär vid 

närarbete och svarsalternativen är aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. Barn som lider 

av konvergensproblem har visat sig få betydligt högre poäng på enkäten, än de barn 

med normala ögonvergenser. 16 poäng har angivits som gränsvärde för barn, där de som 

får under 16 poäng räknas som icke symptomatiska och de som får över 16 poäng 

räknas som symptomatiska. Maxpoängen för enkäten är 56 poäng (The Convergence 

Insufficiency Treatment Trial (CITT) Investigator Group 2009) (Borsting et al 2003). 

 

1.3 Behandling 
 

1.3.1 Synträning 

Vid problem med någon del av vergenssystemet kan astenopiska besvär uppstå. Målet 

med synträning är att slippa dessa astenopiska besvär och därmed underlätta för 

patienten vid närarbete (American Optometric Association 2001). Ett av de vanligaste 

vergensproblemen är konvergensinsufficiens. Pencil-pushup är en enkel träningsform 

som har visat sig minska symptomen, men även de objektiva fynden, hos 

symptomatiska patienter med konvergensinsufficiens. Besvären lindras genom att de 

positiva fusionsvergenserna ökar och konvergensnärpunkten förbättras. Tekniken går ut 

på att patienten själv för en pennspets mot näsan till dess att diplopi uppstår och ska 

därefter med hjälp av fusionen försöka få ihop en enkel bild och hålla kvar den så länge 

som möjligt. Testet ska sedan upprepas flera gånger (Gallaway, Sheiman & Malhotra 

2002). Patienter med till exempel divergensinsufficiens har svårt att divergera 

tillräckligt. För att öka ögonens förmåga att divergera behöver de negativa 

fusionsvergenserna ökas och då kan man till exempel använda sig av free space fusion 

stereograms. Då används två separerade bilder, som är så pass lika att de med hjälp av 

fusionen går att se som en. Detta sker genom att fokusera på en punkt bakom bilderna. 

Därmed blir divergensen större än vad som krävs för avståndet till bilderna och på så 

sätt kan patienten försöka få ihop de separerade bilderna till en. Ju större avstånd mellan 

bilderna, desto mer divergens måste användas. Samma teknik kan också användas för 

att öka de positiva fusionsvergenserna. Då ska patienten istället försöka få en enkel bild 

genom att fokusera på en punkt framför bilderna (Goss 2009 s.174). Även datoriserade 
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synträningsprogram har visat sig ge bra resultat vid vergensproblem såsom till exempel 

konvergensinsufficiens. I programmet visas bilder som patienten ska försöka få 

tredimensionella med hjälp av fusionen (Dusek, Pierscione & McClelland 2011). 

 

1.3.2  Korrektion 

Att öka de negativa fusionsvergenserna med hjälp av synträning kan vara något svårare 

än att öka de positiva vergenserna. För behandling av konvergensexcess är därför den 

vanligaste åtgärden addition för närarbete i form av läsglasögon, bifokala glasögon eller 

progressiva glasögon. Målet med additionen är att reducera esoforin på nära håll till 

normalvärden, eller till och med inducera en liten exofori. Mängden addition beror på 

hur mycket konvergensen ändras i förhållande till förändring i ackommodationen (Goss 

2009 s.16, 111-112). Prismakorrektion har också visat sig effektivt. Vid 

konvergensinsufficiens kan läsglasögon med BI prisma, för att flytta bilden i temporal 

riktning användas och därmed sänks konvergensbehovet (Dusek, Pierscione & 

McClelland 2011).  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan 

eventuella vergensproblem och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3. 
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3 Material och metoder 
 

3.1 Material 

Samtliga mätningar genomfördes i ett enskilt rum på Fredriksbergsskolan i Ronneby. 32 

elever deltog varav 17 flickor och 15 pojkar. Följande material och instrument 

användes: 

 Retinoskop av modell:heine beta 200 skiaskop 

 Retinoskopilister 

 Provbåge  

 Provglas 

 Syntavla anpassad för 6m 

 RAF-stav 

 Linjal 

 Prismastav 

 Saladin Near Point Balance Card Ver 1.0 

 Penlight 

 Maddox-rod-glas 

 Polariserande glasögon 

 12ΔBU/3ΔBI-flipper 

 

 

3.2 Metoder 

Alla föräldrar hade innan undersökningen skriftligen fått ta del av information angående 

studiens innehåll och också fått godkänna barnens deltagande på en samtyckesblankett 

(se bilaga 1). Innan undersökningen hade barnen med hjälp av föräldrarna, fått svara på 

en symptomenkät som i denna studie översatts från engelska till svenska. (CITT 2009) 

(se bilaga 2) Enkäten behandlade hur de upplever eventuella besvär vid närarbete och 

läsning. Svarsalternativen på enkäten var aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid och vid 

sammanställande av enkäten gav aldrig 0 poäng, sällan 1 poäng, ibland 2 poäng, ofta 3 

poäng och alltid 4 poäng. Därefter adderades alla poängen för att få en totalpoäng.  

 



  

 

13 

 

Barnen fick till att börja med en kort muntlig genomgång om undersökningens innehåll. 

Undersökningen inleddes med en objektiv refraktion med hjälp av retinoskop och 

skialist för att kunna fastställa barnets eventuella synfel och för att kunna göra vidare 

mätningar med korrektion i provbåge. Sedan inleddes en rad olika mätningar alla i 

samma ordning på varje patient. 

 

3.2.1 Forimätning nära med modifierad Thorington 

En Thoringtontavla som fanns på Saladin Near Point Balance Card (se figur 4), 

placerades 40 cm från patienten. Framför patientens högra öga placerades ett Maddox 

rod-glas med ränderna i horisontell riktning. Hålet i Thoringtontavlan belystes bakifrån 

med en penlight, varpå patienten såg en ljuspunkt med vänster öga och en vertikal linje 

av ljus med höger öga. Såg de inte linjen täcktes växelvis ögonen för till dess att 

patienten kunde se både linjen och punkten samtidigt. Om punkt och linje inte kunde ses 

samtidigt, journalfördes att patienten supprimerar ett öga. När båda objekten kunde ses 

fick patienten berätta var linjen befann sig i förhållande till ljuspunkten. Om linjen gick 

rakt igenom punkten antecknades ortofori. Om linjen befann sig till höger om punkten 

hade patienten en esofori och gick den till vänster om ljuspunkten hade patienten en 

exofori. Storleken på forin uppmättes med hjälp av siffrorna på Thoringtontavlan och 

antecknades i journalbladet.  Därefter roterades Maddox rod-glaset 90° så ränderna var 

vertikala. Då såg patienten istället en ljuspunkt tillsammans med en horisontell linje. De 

fick berätta om linjen gick rakt igenom punkten, om den låg ovanför eller om den låg 

under. Gick linjen rakt igenom antecknades att patienten hade en vertikal ortofori. Låg 

den ovanför punkten antecknades att patienten hade en högersidig hypofori och låg den 

under antecknades en vänstersidig hypofori, även här med en storlek motsvarande 

siffran på tavlan där linjen gick igenom (Elliot 2007 s.170). 
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Figur 4. Saladin Near Point Balance Card med tillhörande polariserande glasögon. 

 

3.2.2 Fusionsvergenser 

Mätningen inleddes med att undersökaren höll en linjal med en bild på, 40 cm från 

patienten. Patienten instruerades att hela tiden försöka hålla bilden tydlig och de fick 

säga till när bilden blev suddig, när den blev dubbel och när den åter blev enkel. 

Framför patientens högra öga placerades en prismastav med utgångsläge på 0 prd. 

Prismastyrkan ökades sedan med 1-2 prd/sekund till dess att patienten meddelade att 

bilden blev suddig. Sedan fortsatte ökningen av prisma tills bilden blev dubbel och 

därefter sänktes mängden prisma till dess att bilden blev enkel igen. Mängden prisma 

som krävdes för att göra bilden suddig, dubbel och enkel antecknades i journalen. Hade 

patienten en exofori på 40 cm mättes de positiva vergenserna först, med hjälp av bas ut 

prisma, för att få ett så korrekt värde av dessa som möjligt. Hade patienten istället en 

esofori på 40 cm mättes de negativa vergenserna först (Elliot 2007 s.181). 

 

3.2.3 Fixationsdisparitet 

Vid mätning av fixationsdispariteten fick patienten använda ett par polariserande 

glasögon och ett Saladin Near Point Balance Card (se figur 4) placerades 40 cm från 

patienten. De instruerades att inte titta direkt på de cirkulära öppningarna på kortet, utan 

på de små orden strax ovanför. Tavlan belystes bakifrån och patienten fick avgöra i 

vilken av öppningarna de vertikala sträcken var i linje med varandra. På tavlans baksida 

avlästes sedan vilken mängd fixationsdisparitet detta motsvarade och resultatet 
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journalfördes. 2S stod för 2 bågminuter eso-fixationsdisparitet och 2E stod för 2 

bågminuter exo-fixationsdisparitet. Skalan gick mellan 18S-18E (Goss 2005). 

 

3.2.4 Konvergensfacilitet 

Patientens förmåga att ändra vergenserna på nära håll testades med hjälp av 12BU/3BI-

flipper. Först fick patienten instruktioner om att olika linser skulle placeras framför 

ögonen och att de hela tiden ska försöka få bilden tydlig och enkel så snabbt som 

möjligt. Patienten fick titta på en bild av en fågel på toppen av en linjal som hölls 40 cm 

ifrån dem. Tidtagningen startade när 12 BU-sidan placerades framför patientens ögon 

och undersökaren roterade sedan flippern så fort patienten lyckades få bilden klar. 

Testet pågick i en minut och antalet cykler patienten klarade under denna tid 

journalfördes. 

 

3.2.5 KNP 

Konvergensnärpunkten mättes med hjälp av en RAF-stav, som placerades mot 

patientens kindben. Objektet på RAF-staven var en linje med en punkt som placerades 

på 50 cm avstånd från patienten. Objektet fördes närmare patienten med ca 5 cm/s och 

de fick säga till om linjen blev dubbel. Sedan fördes objektet bakåt igen och patienten 

fick säga till när linjen återigen blev enkel. Blev linjen aldrig dubbel antecknades ”till 

näsan” och ingen återgång testades. Avståndet från patienten till där linjen upplevdes 

dubbel och där den åter blev enkel antecknades på ett journalblad (se bilaga 3). 

Mätningen genomfördes två gånger för att ge ett säkrare resultat (Elliot 2007 s.188). 

 

3.2.6 Analys av data 

 Följande värden användes för analys av data: 

 Symptomenkäten:<16 poäng = icke symptomatisk, ≥ 16 poäng= 

symptomatisk (Borsting et al 2003). 

 KNP normalvärde: brytpunkt ≤ 6 cm, återgångspunkt ≤ 12 cm (Jime´nez et 

al., 2004). 

 Fori normalvärde: 0-6 prd exofori (Morgan 1944). 

 Fusionsvergenser normalvärde 40 cm: BI: sudd 11-15prd, brytpunkt 19-

23prd, återgångspunkt 10-16prd. BU: sudd 14-20prd, brytpunkt 18-24prd 

återgångspunkt 7-15prd (Morgan 1944). 

 Fixationsdisparitet normalvärde: 6exo-4eso (Goss 2005). 

 Vergensfacilitet normalvärde: 12cpm (Gall & Wick 2003). 
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4 Resultat 
I studien deltog totalt 32 barn i årskurs 3. Könsfördelningen var 15 pojkar och 17 

flickor. Alla barnen uppnådde en synskärpa på 1,0 både med fri visus och med bästa 

korrektion i provbåge. Två barn hade glasögon.  

 

Fem av barnen hade 0 poäng på enkäten, medan resten hade ett eller flera poäng. 

Medelvärdet hamnade på 6,8 poäng (± 5,8). Fyra barn hade betydande symptom enligt 

enkäten (≥16p) och tre av dessa barn hade ett eller flera avvikande mätvärden. I tabell 2 

visas övriga mätvärden för de patienterna med över 16 poäng. Majoriteten av barnen 

med <16 enkätpoäng hade ett eller flera avvikande mätvärden. 

 

Tabell 2. Mätvärden för de 4 patienter med över 16 poäng i symptomenkäten. 

 
4.1 Dissocierad fori 

Av studien framgick att majoriteten av barnen hade en exofori (58 %) på nära håll. 

Diagram 1 visar fördelningen över horisontella närforier. Endast ett barn hade en 

hyperfori medan de övriga hade ortofori vertikalt.  

 

Diagram1. Fördelning av forier. 

FORIER

esofori
19%

ortofori 
25%

exofori
56%

 Enkätpoäng KNP 

i cm 

Vergensfacilitet 

i CPM 

Fixationsdisparitet Fori Fusionsvergens 

1 16 8/10 7,5 4exo 14exo 14BU 

2 17 5/5 12 0 3exo 16BU 

3 18 5/5 2 0 2exo 25BU 

4 20 24/20 6 2exo 8exo 14BU 
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Vid jämförelse mellan forier och enkätpoäng gav en regressionsanalys r= 0,34 och ett p-

värde> 0,05. Relationen mellan enkätpoäng och forier visas i diagram 2. 

 

Diagram 2. Relationen mellan enkätpoäng och närforier. 0 = ortofori,  

<0 = exofori, >0 = esofori 

 

Fyra barn hade en dekompenserad fori enligt Sherads kriterium. Två av dem var 

symptomatiska enligt enkäten (>16p). 

 

4.2 Vergensfacilitet 
Medelvärdet för vergensfaciliteten blev 11,3 cpm (±3). En regressionsanalys visade på 

en viss korrelation och gav r=0,30 (se diagram 3) men det visade sig inte vara 

statisktiskt signifikant (p>0,05). 
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Diagram 3. Förhållandet mellan vergensfacilitet i cpm och enkätpoäng.  

 

4.3 Övriga mätningar 
En svag korrelation kunde ses mellan KNP och enkätpoäng där en regressionsanalys 

gav en korrelationskoefficient r=0,3.  Däremot var det inte statistisk signifikant då 

p>0,05. Mellan både fusionsvergenser och enkätpoäng samt fixationsdisparitet och 

enkätpoäng fanns ingen statistisk signifikant korrelation (p>0,05, r<0,1) 

 

Vid mätning av fusionsvergenser rapporterade endast två barn att de upplevde att bilden 

blev suddig, medan resterande aldrig uppfattade bilden som suddig innan den blev 

dubbel.  

 

Enligt Morgans normalvärden för brytpunkten vid mätning av negativa 

fusionsvergenser, uppnådde endast ett barn gränsen. Resterande 31 hamnade under 

normalvärdet. För återgångspunkten vid mätning av negativa fusionsvergenser 

uppnådde endast två barn normalvärden, resterande 30 hamnade under normalvärdet (se 

diagram 4) (Morgan 1944). 
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Diagram 4. Antalet barn som klarade gränsen för Morgans normalvärden för negativa 

fusionsvergenser samt antalet barn som hamnade under normalvärdet. 

 

Enligt Morgans normalvärden för brytpunkten vid mätning av positiva 

fusionsvergenser, uppnådde 20 barn gränsen för normalvärdet medan 12 hamnade 

under. För återgångspunkten vid mätning av positiva fusionsvergenser uppnådde hela 

30 barn gränsen för normalvärdet och endast 2 hamnade under (se diagram 5) (Morgan 

1944). 

 

Diagram 5. Antalet barn som klarade gränsen för Morgans normalvärden för positiva 

fusionsvergenser samt antalet barn som hamnade under normalvärdet. 
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5 Diskussion 
Resultatet av denna studie visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan vergensproblem och astenopiska bsesvär vid närarbete  

 

Det är sedan tidigare känt att barn med nedsatt binokulär synfunktion upplever större 

problem vid läsning och löper större risk att drabbas av astenopiska besvär vid närarbete 

(Dusek, Pierscione & McClelland, 2011). Det är viktigt att finna dessa barn i tidig ålder 

för att minimera risken för framtida synproblem. Studier har även visat att barn som inte 

får hjälp med sina binokulärproblem löper större risk att hamna efter både när det gäller 

språkutveckling men också social utveckling (Dusek, Pierschinek & McClelland, 2010). 

Med detta i åtanke valdes det att utföra denna studie på elever i årskurs 3. 

 

Vid mätning av fusionsvergenser rapporterade endast två barn att de upplevde att bilden 

blev suddig. Enligt Morgans normer för fusionsvergenser uppfattas inte alltid sudd vid 

närmätningar (Morgan 1944). I denna studie skulle det kunna tyda på att den betraktade 

bilden vid mätningen var något stor för att sudd skulle upplevas. Ideellt bör objektet 

vara minsta synliga visusrad eller något större. Det är dock även accepterat att använda 

en bild vilket användes i den här studien (Elliot 2007 s.181). Det bör även vägas in att 

studien utfördes på barn vilket kan ha bidragit till att nästintill ingen upplevde att bilden 

blev suddig. Det kan ha varit svårt för barnen i den här studien att förstå vad en suddig 

bild innebär, då det är en flytande övergång mellan att bilden är klar och då den är 

suddig.  Däremot hade inget av barnen problem med att uppfatta när bilden blev dubbel 

vilket kan bero på att detta kan vara tydligare att se. En bild för att illustrera hur ett 

suddigt objekt ser ut hade med fördel kunnat användas i instruktionerna och eventuellt 

hade då fler barn upplevt att bilden blev suddig.   

 

Vid de tillfällen då sudd inte rapporteras är det istället brytpunkten som anger 

fusionsvergenserna (Elliot 2007 s.229). Få barn i den här studien rapporterade sudd 

varpå brytpunkten användes för att ange fusionsvergenserna. Därmed kan eventuellt 

fusionsvergenserna hos vissa av barnen vara lägre vilket i sin tur kan innebära att fler 

har dekompenserade forier. 
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Vid mätning av fusionsvergenser hamnade många barn under normalvärdena, i 

synnerhet när det gällde negativa fusionsvergenser. Data analyserades enligt Morgans 

normer som är de mest vedertagna och sägs gälla för alla åldersgrupper (Goss, 2009 

s.63). Denna studie stöder inte teorin om att Morgans normer för fusionsvergenser kan 

anses som normalvärde för den här åldersgruppen och detta gäller i synnerhet negativa 

fusionsvergenser. Andra studier har gjorts som har föreslagit lägre normalvärden för 

fusionsvergenserna (Jime´nez, Pe´rez, Garcı´a & Gonza´lez, 2004). Även enligt den här 

studien skulle ett lägre normalvärde för fusionsvergenserna stämma bättre.  

 

Av de 32 elever som deltog i studien var det tre elever som uppvisade tecken på 

konvergensinsufficiens. Alla tre hade svårt att konvergera, vilket ledde till höga värden 

vid mätning av KNP, nedsatt konvergensfacilitet och höga exoforier på nära håll som 

dessutom var dekompenserade (Scheiman, Gwiazda & Li, 2007). Två av de här barnen 

visade sig ha astenopiska besvär enligt symptomenkäten. En av barnen hade inga 

betydande symptom. Sistnämnda elev, som alltså hade nedsatta mätvärden samtidigt 

som låga poäng på enkäten, kan vara en bidragande faktor till att korrelationen mellan 

symptom och de kliniska mätningarna inte blev högre. Tidigare studier har visat att barn 

med konvergensinssuficiens i större utsträckning är symptomatiska, vilken denna studie 

till viss del kan bekräfta (Borsting et al, 2003). Föräldrarna till samtliga tre elever 

kontaktades för rekommendation att uppsöka optiker. 

 

Fyra barn i denna studie visade sig vara symptomatiska (se tabell 2). Ett av barnen 

hamnade inom gränsen för vad som ansågs normalt i alla mätningar. Symptomen hos 

detta barn verkar därför inte bero på något vergensproblem, utan kan ha andra 

förklaringar då enkäten behandlar flera frågor som inte nödvändigtvis har med synen att 

göra.  Ett av barnen hade låg vergensfacilitet på endast 2 cykler/minut men hamnade i 

övriga mätningar inom gränsen för normalvärden. Resterande två barnvar de som visade 

tecken på konvergensinsufficiens med svårigheter att konvergera tillräckligt. 

Majoriteten av de symptomatiska barnen hade ett eller flera vergensproblem vilket 

också överensstämmer med vad som tidigare är känt (Dusek, Pierschinek & 

McClelland, 2010). 
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Av resterande barn som inte kunde klassas som symptomatiska hade ändå majoriteten 

av barnen ett eller flera nedsatta mätvärden. Dock låg de flesta av dessa nedsatta värden 

nära gränsen för vad som anses normalt, vilket kan vara en bidragande faktor till varför 

de inte var symptomatiska. En annan anledning till att få barn var symptomatiska trots 

onormala mätvärden kan vara svårigheter med att förstå frågorna på enkäten. Skaparna 

av enkäten anser att frågorna bör ställas exakt så som de skrevs från början, vilket också 

gjordes i den här studien, men då översatta till svenska (CITT 2009). Vissa av frågorna 

kan för barn vara svårtolkade och de förstår eventuellt inte vad en del symptom innebär. 

Föräldrarna instruerades att hjälpa barnen med enkäten om problem uppstod vilket i 

vissa fall kan ha inneburit att det snarare var förälderns svar än barnets. En annan 

bidragande faktor till låga symptom kan vara att de barn med problem vid läsning 

undviker att läsa och därmed inte upplever sig ha symptom. Enkäten behandlar inte hur 

mycket läsning och närarbete barnen utför och inte heller huruvida de tycker om att läsa 

eller inte. 

 

5.1 Slutsats 
Denna studie visar att det inte finns något signifikant samband mellan vergensproblem 

och astenopiska besvär vid närarbete hos barn i årskurs 3. 
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Informerat samtycke – finns det något samband 

mellan svårigheter i skolan och ögonens 

samarbete och rörelse? 

Hej! 
Jag heter Susanna och går sista året på Optikerprogrammet i Kalmar. 
I mitt examensarbete kommer jag att undersöka om det finns något 
samband mellan eventuella symptom i skolan och ögonens samarbete 
och rörelse.  
 
Såhär kommer det gå till: 
Undersökningen inleds med en snabb koll av barnets eventuella 
synfel då de som ska vara med i studien inte bör ha något stort 
okorrigerat synfel. Där efter kommer jag genomföra några enkla tester 
som undersöker hur ögonen rör sig och samarbetar på nära håll. 
Tiden för undersökningen är ca 30 minuter och barnet kan när som 
helst, utan att behöva berätta varför, avbryta undersökningen. Barnet 
kommer inte att utsättas för några risker eller obehag. All mätdata 
kommer sparas men allting kommer vara avidentifierat.  
 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och har tagit del av 
ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att 
deltagandet i studien är fullt frivilligt och att barnet när som helst 
och utan närmare förklaring kan avbryta deltagandet.  
Jag samtycker till att mitt barn deltar:  
 
Målsmans underskrift:…………………………………………………... 
 
Namnförtydligande:………………………………………………………. 
 
Datum:…………….. 
 
Barnets namn:……………………………………………………………. 
 
Födelseår/månad:…./….               Kille            Tjej 
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Bilaga 2 

Enkät om ögonrelaterade symptom vid läsning 

Ta med denna tillbaka till skolan tillsammans med samtyckesblanketten!    

                                                          

Ringa in det alternativ som stämmer bäst!   

 

1 Känns dina ögon trötta när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

2 Känner du något obehag i ögonen när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

3 Brukar du få huvudvärk när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

4 Brukar du känna dig trött och sömnig när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

5 Brukar du tappa koncentrationen när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

6 Har du problem med att minnas vad du har läst? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

7 Brukar du se dubbelt när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 



  

 

III 

 

8 Tycker du att orden hoppar, rör sig eller flyter ihop när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

9 Tycker du att du läser sakta? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

10 Gör dina ögon ont när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

11 Känns dina ögon ömma när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

12 Känns det som det ”drar” runt dina ögon när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

13 Brukar orden bli suddiga när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

14 Brukar du tappa bort var i texten du är när du läser eller utför annat närarbete? 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

 

Tack för att ni tagit er tid att svara på dessa frågor! 
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Datum: 

Journalblad 

Nr:_____ 

Poäng på enkät:_____ 

 

 

NÄRFORI 

 

 

FUSIONSVERGENSER 

 

 

 

 FIXATIONSDISPARITET    

 

 

 

VERGENSFACILITET   cykler/minut 

      

 

KNP 

 

sudd break recovery 

PFV (BU)    

NFV (BI)    

 

 

 1 2 

brytpunkt   

Återgångspunkt   
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