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Abstrakt 

Syfte:Målet med studien var att undersöka om prevalensen av hyperopi (och inducerad hyperopi) och 

astigmatism skiljer sig mellan barn med dyslexi och barn med ospecifika läs- och skrivsvårigheter. Blir 

de hjälpta av eventuell korrektion? 

  

Metod:Skolpedagoger i Kalmar, Nybro och Mörbylånga lämnade ut inbjudan för synundersökning till 

barn med läs-och skrivsvårigheter.Synundersökninanra genomfördes på C-optik synklinik i 

Kalmar.Tjugofyra barn med ospecefika läs- och skrivsvårigheter och nio barn med dyslexi deltog i 

undersökningen . En tid efter synundersökningen kontaktades förädrar för en uppföljningsintervju. 

 

Resultat: Jämförelse mellan grupperna visade ingen skillnad med avseende refraktion. Alla barn som 

deltog förutom ett, ordinerades korrektion för hyperopi. Ett barn var myopt med inducerad hyperopi. 

Samtliga barn förutom ett ordinerades korrektion för astigmatism. 

Efter en tid gjorde ett uppföljnings samtal till föräldrarna. Alla barn förutom ett använde sina glasögon. 

Många av barnen hade fått minskade besvär som var relaterade till okorrigerade synfel. 

 

 



  
 

ii 

 

Summary  
 

During vision screening in elementary school the hyperopic children are often missed 

due to their ability to accommodate as compensation to their refractive error. An 

emmetropic eye must use only the amount of accommodation required for near work. 

As in hyperopia, astigmatism in small amounts can also be compensated due to 

accommodation. The additional accommodation can cause symptoms such as tiredness, 

astenopia and headache. There is also evidence that children who have uncorrected 

hyperopia have difficulties with near-point tasks such as reading and writing. 

In cases where myopia is overcorrected, the far point is moved to an artificial point 

behind the retina. As a result, there is an induced hyperopia. To get a clear image, 

accommodation is required. 

It is well known that dyslexia is not caused by refractive error or can be cured by 

wearing glasses.  

The hypothesis is that in a group of unspecified reading- and writing difficulties there 

could be more children with uncorrected hyperopia and astigmatism (and induced 

hyperopia), and that the excessive accommodation is in fact the cause of the difficulties.  

 

Refractive error of twenty-four children with unspecified writing- and reading 

disabilities was compared to nine children with dyslexia. A refraction was performed 

and prescription was given.  

Between the two groups, no difference in refractive error could be found. However all 

the children who participated needed glasses. Only one child was myopic, and 

overcorrected. 

 

In February a follow-up call was made to the parents. The conclusion is; children with 

hyperopia and astigmatism are often missed in the vision screening in elementary 

school. The +1-test should be included to the vision screening. In the future, it is 

important that the patient is informed by the ophthalmologist about the neccessety of  

frequent eye exams.  
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Barnssyn  

 

Myopi hos barn och ungdomar uppmärksammas i de syntester som görs inom 

skolhälsovården, av skolsköterska (Kvarnström, 2004 ). Det beror på att myopi ej kan 

kompenseras med ackommodation (Rabbetts, 2007 s.67 ) och avståndseendet blir 

lidande. Ett första syntest görs på BVC vid fyra års kontrollen. Syntesterna i 

grundskolan, genomförs vid 7, 10 respektive 13 års ålder (Kvarnström, 2004 ) 

Barn och ungdomar har en mycket god ackommodationsförmåga, därför kan det vara 

svårt att upptäcka hyperopi och astigmatism hos dem i det syntest som skolsköterskan 

gör, där endast avståndseendet testas (Kvarnström, 2004 ). Barnens synskärpa mäts 

genom att de får titta på en syntavla och tala om vilken som är den minsta raden de kan 

se (Kvarnström, 2004 ). Genom att de ackommoderar kan barn med hyperopi och/eller 

astigmatism prestera fullgod synskärpa (Rabbetts, 2007 s.70 ). I undersökningen hos 

optiker ser man till att ackommodationen förblir avslappnad och man får fram det 

verkliga synfelet (Grosvenor, 2007 s.215 ). Pi Öhrberg föreslog i sitt examensarbete, där 

27 barn deltog,  att +1 metoden är ett bra sätt att upptäcka dold hyperopi och kunde 

inkluderas i skolsköterskornas synscreening (Öhrberg, 2008 ).  

 

1.2 Ackommodation 
 

För att vi ska kunna använda synen på nära håll krävs att linsen ändrar form, blir mer 

kupig och får starkare brytkraft, så kallad ackommodation (Rabbetts, 2007 s.67 ). 

 

1.3 Hyperopi 
 

I ett emmetropt öga bryts ljuset så att strålarna sammanfaller på retina. Man kan säga att 

ett hyperopt öga är kortare/mindre än ett emmetropt öga. Ljuset bryts därför inte så att 

avbildningen hamnar på retina, det blir där en oskarp avbildning. 

 

Vid hyperopi används dock den ackommodativa förmågan även för att se på avstånd 

(Rabbetts, 2007 s.67 ). Det innebär att ciliarmuskeln hela tiden är spänd (Eskridge, 

Amos, Bartlett,  s.69). Det kan orsaka trötthet, astenopi, huvudvärk samt att 
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synförmågan varierar över dagen (Elliott,2007 s.83). Det blir även svårt att se mindre 

text då det av optiska skäl blir mindre bild på retina vid ackommodation. När korrektion 

ordineras ska glasögon/linser användas ständigt för att behålla ackommodationen 

avslappnad. Det blir också svårt med tillvänjningen och synskärpan om 

ackommodationen hela tiden aktiveras (Grosvenor, 2007 s.215 ). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Astigmatism 
 

I idealfallet bryts ljuset i ögat så att det sammanfaller i en optisk punkt på retina. Ögat 

kan dock ha varierad brytkraft i olika riktningar. T.ex. en brytkraft i 900 och en annan i 

1800. Istället för en optisk punkt blir det en astigmatisk avbildning med två huvudsnitt 

och minsta spridningscirkel (MSC). En punktkälla avbildas som en cirkelformad fläck. 

 

Astigmatismens storlek är brytkraften mellan de två snitten. T ex att det i 90 

förekommer +3 D hyperopi men i 180 +1 D. Astigmatismen blir -2 D 

Detta stimulerar ackommodation då ögat reflexmässigt försöker fixera MSC på retina 

(Rabbetts, 2007 s.91). Precis som vid hyperopi kan det orsaka trötthet, huvudvärk och 

varierande synprestanda. 

 

Astigmatism delas in i tre grupper; corneal, inre eller kombinerad astigmatisk. 

 

Corneal astigmatism uppkommer när kurvaturen på cornea ej är perfekt sfärisk. Cornea 

står för 2/3 delar av ögats brytkraft (Gullstrands schematiska öga). Hos de flesta 

personer har cornea en aning elipsformad kurvatur, vilket gör att ljuset inte bryts jämnt 

(Rabbetts, 2007 s.67). Inre astigmatism kan härröra från corneas baksida, linsens 

kurvatur, variation av linsens brytningsindex eller att linsen lutar (Mandell, 1974 s.569 )  

 

Figur 1a. Emmetropt öga

  

Figur 1b.hyperopt öga Figur 1c. Hyperopt öga med ackommodation. 

Notera linsens form 
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Corneal och inre astigmatism uppträder ofta samtidigt. En inre astigmatism kan 

kompensera den corneala, om de är orienterade i motsatt riktning. Ligger de i samma 

riktning kan astigmatismen förstärkas (Phillips,Speedwell s.145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Emmetropiseringsprocessen 
 

När vi föds är de flesta av oss hyperopa. Detta är på grund utav av att ögats axiallängd 

inte stämmer överens med fokallängden. Hyperopin minskar i takt med att ögat växer. 

Även om mekanismerna bakom ögats utveckling inte är helt kända så är det fastslaget 

att den oskarpa avbildningen på retina (pga. hyperopin) utlöser en signal till ögat att öka 

sin axiallängd. Denna process kallas emmetropisering (Mutti,Mitchell,Jones, 

Friedman,Frane,Lin,Moeschberger,Zadnik 2005). 

 

 

Det finns en motvilja hos kliniker att korrigera hyperopi hos barn (såvida inte 

strabismus eller andra binokulära problem föreligger), då det har ansetts att det kan 

inverka negativt på emmetropiseringen, att den avstannar (Mutti,Hayes,Mitchell, 

Jones,Moeschberger,Cotter,Kleinstein,Manny,Twelker,Zadnik 2007) 

Till en början är ökad axiallängd effektivt för att reducera hyperopin. När ögat växer 

blir cornea flatare, även linsens kurvatur ändras då den dras ut längs med ekvatorlinjen. 

Detta får till följd att både cornea och lins tappar i brytkraft. Axial tillväxt och 

förändringar i ögats brytkraft når snart en balans där vidare ökning av axiallängd inte får 

tillräcklig effekt för att reducera hyperopi. Studier har visat att emmetropiseringen i det 

närmsta är slutförd vid ett års ålder (Mutti., et al 2007 ) . 

I ställningstagandet om hyperopin hos barnet ska korrigeras bör hänsyn tas till; barnets 

symtom, skolprestationer, synskärpa på nära och avstånd (Cotter, 2007 ). Antagandet att 

korrektion till barn över ett år kan befästa hyperopi är ogrundat (Mutti., et al 2007). 

Figur 2. Astigmatisk avbildning 
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1.6 Läs- och skrivsvårigheter 
 

Läs och skrivsvårigheter är att betrakta som ett relativt begrepp. Läsning och skrivning 

kan liksom andra färdigheter variera mellan olika individer (Malmquist, 1974 s.11 ). En 

del är mycket duktiga och andra presterar sämre (Samuelsson, 2009 s.71). Med 

begreppet ospecificerad läs och skrivsvårighet avses läs- och skrivförmåga som inte är 

av dyslektisk art (Dyslexiforeningen). Det kan visa sig som svårigheter med antingen 

läsning eller skrivning, eller både och.  

 

Nedan specificeras dock möjliga faktorer 

 

 Socioekonomisk/miljömässig status 

Familjeförhållanden och livsvillkor, skolarbetet kan påverkas negativt av 

exempelvis skilsmässa, sjukdom eller dödsfall i familjen ( Dyslexiföreningen ). 

Har barnet kommit efter i skolan kan det bli en negativ spiral där barnet 

förknippar skolarbetet med negativ självbild och blir begränsad av dålig 

självkänsla (Ericson,2010 s.91 ). 

 

Barn med annan språklig miljö i hemmet kan få lässvårigheter p.g.a. 

begränsningar i det svenska ordförrådet (Dyslexiföreningen ). Just ett bra 

ordförråd är oerhört viktigt för en god läsförståelse (Ericson, 2010 s.67 ) 

 

I familjer där läsning och skriftspråket är en naturlig del av vardagen gynnas 

barnets språkutveckling. Till exempel högläsning ger goda förutsättningar att ta 

till sig skriftspråket och dess grammatiska uppbyggnad. Högläsning så tidigt 

som från ett års ålder lägger en bra grund för barnets ordförråd (Ekström, 2012)  

 

 Pedagogiska faktorer 

Brister i fråga om undervisningsmetoder och pedagogik. Undervisningen ska 

anpassas efter det enskilda barnets förmåga och mognadsstadium 

(Dyslexiföreningen). 

 

 Brister i den språkliga utvecklingen. Trots gynnsamma socio- och miljöfaktorer 

går en del barns språkutveckling i långsammare takt än hos jämnåriga. 
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Forskning visar att språkstörning förekommer hos 2-6% av alla skolbarn 

(Gillbergcentre). 

 

 Mognadsnivå. Skolstarten bestäms utifrån kronologisk ålder utan hänsyn till om 

eleven är född tidigt på året eller sent. Mognadsnivå kan också vara högst 

individuellt (Dyslexiföreningen ). 

 

  Neuropsykiatriska funktionshinder. 

 T ex; ADHD ( attention/hyperactivity disorder). Symptomen vid ADHD är 

problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan 

förekomma var för sig eller i kombination med varandra (Socialstyrelsen). Ca 40 

% av individer med ADHD har också problem med att läsa och skriva 

(Fredriksen). 

 

I Sverige finns det få studier och lite forskning gjord, där man har jämfört prevalensen 

av synfel hos barn med läs- och skrivsvårigheter med andra grupper. I detta 

examensarbete har därför en jämförelse gjort med referensgruppen dyslexi.  

 

 

1.7 Dyslexi 

 

Specifika läs –och skrivsvårigheter kallas med kortare begrep dyslexi (Hoien, 1999 

s.15). 

 

1)Definition dyslexi; 

”Dyslexi är en specifik inlärningsvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordinkänning och av dålig 

stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av störningar i 

språkets fonologiska komponent, som oftast är oväntad med hänsyn till andra kognitiva 

förmågor och trots möjlighet till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 

tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap” 

 

(http:/www.dyslexiforeningen.se 20140422 kl. 20.00) 
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För att kunna lära sig läsa och skriva krävs att barnet uppfattar och känner igen ljud till 

de stavelser som orden består av. Så kallad fonologiskt medvetande (Samuelsson, 2009 

s.16). En person med dyslexi har svårigheter med att identifiera dessa språkljud. Det har 

inte något med hörselorganens funktion att göra, utan är en störning i hjärnans 

språkcentrum. 

 

Läsning och skrivning är beroende av minnesfunktionerna. 

Initialt använder man sig av arbetsminnet. Det har begränsad kapacitet både vad det 

gäller information och tidsaspekt. 5-9 tecken kan bearbetas åt gången, inom loppet av 

några sekunder. I arbetsminnet identifieras orden utifrån sin ljudmässiga struktur och 

skickas sedan vidare till långtidsminnet (Samuelsson, 2009 s.32-43 ). 

 

I långtidsminnet lagras kunskaper om hur bokstäver och ord ser ut och hur det tekniskt 

går till vid skrivning. Om det fungerar väl avlastar det arbetsminnet och avkodning av 

text går snabbare ju mer läserfarenhet man har (Samuelsson, 2009 s.42). 

 

Dyslektiker har svårt att hantera fonologisk information i arbetsminnet, i och med att 

personen inte klarar av att identifiera språkljuden tillräckligt snabbt blir inlagringen i 

långtidsminnet brisfällig. Läsningen blir därmed långsam (Ericson, 2010 s.320 ). 

En dyslektiker kan kompensera detta genom att läsa utifrån textens kontext. Det gör att 

läsningen går snabbare men resulterar i felläsningar. En annan taktik är att istället för att 

känna igen ord genom deras fonologiska struktur, använda sin visuella förmåga och 

känna igen ord som bilder. Man kan kalla dess två taktiker för ”gissnings läsning” 

(Samuelsson, 2009 s.203). Vid dyslexiutredningar är det därför vanligt att göra 

läshastighets test med så kallade nonsensord (ej autentiska ord). Hos en person utan 

dyslexi är det ingen skillnad mellan läshastigheten med test med autentiska ord och 

nonsensord. Hos dyslektikern märks ofta en diskrepans mellan de två testen 

(Ericson,2010, s.112 ). 

 

Dyslexi är en neurologisk störning i CNS språkcentrum som kan vara förvärvad eller 

kongenital (Ericson, 2010 s.65-69 ). Ett område i hjärnan som har uppmärksammats i 

forskning om dyslexi heter planum temporale (Hoien, 1999 s.172 ). 
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Varje sinne har ett eget centrum i storhjärnans cortex som är indelad i fyra lober: 

pannlober, hjässlob, tinninglob och nacklob (Widmaier, Raff, Strang,2008 s.170 ). Man 

vet att temporalloben har områden som reglerar enskilda språkfunktioner, här återfinns 

Planum temporale. Det är ett triangelformat område som är lokaliserat  på översidan av 

temporalloberna. Ordinärt är att det finns en asymmetri, att planumområdet är större i 

vänster hjärnhalva än i höger. I undersökningar/studier av hjärnor till dyslektiker har 

man funnit att planumområdet var lika stort på båda sidor. Vänster planum har normal 

storlek, medan höger planum däremot är större än normalt. Fynden är gjorda med hjälp 

av Magnetic resonance imaging (MRI) eller där man studerat hjärnor som tillhört 

avlidna personer som haft dyslexi . 

Även skillnader i hjärnaktivitet och cellstruktur hos dyslektiker har observerats, men det 

blir för omfattande att gå in på det inom ramen för detta arbete (Hoien, 1999 s.168-191). 

 

Dyslexiföreningen har riktlinjer för hur dyslexiutredning ska gå till. Om en lässvag elev 

fångas upp och får den pedagogiska hjälp och hjälpmedel som krävs är det inte alltid en 

fullskalig utredning görs (Utredningsmodell, Dyslexiföreningen,2012) 

 

Bland utmärkande drag för dyslexi finns bl.a. att personen uppger ”hoppande 

bokstäver” (eng. letters are reversed) (Davis). Vid undersökning av ögonrörelser 

(sackader) har man funnit att dyslektikern har fler rörelser per tidsenhet vid läsning, 

rörelserna är också ojämna och ryckiga (George,1981 s.122). 

 

Samma mönster finns även hos lässvaga barn men normaliseras då läsningen förbättrats. 

De avvikande ögonrörelserna beror sannolikt på en reflex där ögonen gör korrektiva 

rörelser om textinnehållet inte uppfattas. Det beror alltså inte på ögonens funktion. Det 

har gjorts studier på detta där man kommit fram till att hos dyslektikern är det den 

långsamma fonologiska processen som är grundorsak till att ögonrörelserna blir 

avvikande (Hoien, 1999 s.65 ).  
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2 Syfte 
 

Att undersöka om förekomsten av hyperopi (och inducerad hyperopi) och astigmatism 

skiljer sig mellan dyslektiker och personer med ospecifika läs- och skrivsvårigheter. 

Blir de hjälpta av eventuell korrektion? 

 

Hypotesen för arbetet är att i gruppen med ospecifika läs- och skrivsvårigheter kommer 

det finnas fler deltagare som är okorrigerade (kanske är grundproblemet), än i 

dyslexigruppen 
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3 Material och metoder 
 

3.1 Urval 
 

Undersökningarna genomfördes på C-optik synklinik i Kalmar. Rektorer på grundskolor 

i Kalmar, Nybro och Mörbylånga kommun fick förfrågan om de ville delta i 

undersökningen (se bilaga 1a och 1b). Skolpedagoger lämnade ut inbjudan om 

synundersökning till elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi (bilaga 2). Vid 

intresse bokade elev/målsman sedan tid för synundersökning. På så sätt säkerställdes 

tystnadsplikt gentemot eleven. Skolan lämnade inte ut information om vilka, eller hur 

många som inbjudits att delta och vid synundersökningen råder sekretess enligt 

patientdatalagen. Det tillkom även barn/ungdomar som fått information om arbetet från 

andra. Barn och ungdomar i åldrarna 8-19 år var behöriga att delta. 

 

Synundersökningarna genomfördes från nov-13 till jan-14. 

I februari kontaktades föräldrar och barn via telefon, då ställdes frågor enligt ett 

frågeformulär (bilaga 3).  

 

3.2 Ospecificerad 
 

För deltagarna i denna gruppen är någon av följande två kriterier uppfyllda: 

 

 Ingen utredning är gjord men elev, förälder eller pedagog upplever att det finns 

svårigheter.  

 

 Läs och skrivutredning är påbörjad eller avslutad men indikerar inte för dyslexi. 

 

 

3.3 Dyslexigruppen 
 

Deltagare som gjort utredning och har fått diagnos dyslexi. 

 

 

3.4 Undersökning 
 

Vid undersökningen användes autorefraktor tprk1 . Under tiden anamnesen upptogs var 

barnet dimmat med provbåge till visus 0,5 decimal. Anamnes upptogs i enlighet med 

optikbranschens kvalitetsnorm (http://www.optikbranschen.se). I tillägg till det ställdes 

även specifika frågor om närarbete;  



  
 

10 

 

 

 Finns upplevelse om flytande text, hoppande bokstäver? 

 Hur länge orkar barnet läsa? 

 Vilka svårigheter finns, läsning? Skrivning? 

 Om de varit hos ögonläkare, Vilken information fick de om barnets syn? Gavs 

det information om framtida synundersökningar hos optiker? 

 

För att uppskatta närvisus användes SEFO närprovstavla. Genom att peka på tavlan fick 

barnet visa; 

 Vilken storlek på text som finns i skolböcker 

 Vilken storlek som barnet vill läsa om barnet fick välja själv. 

 

För synskärpa på avstånd användes syntavla CC-100XP på avståndet 4,8 m 

Refraktionen gjordes monokulärt med binokulär avstämning och utrustningen topcon cv 

5000. Efter avstämning i provbåge gavs ordination och recept. 

 

Undersökning utfördes med handledare Catarina Ericson närvarande för diskussion och 

vägledning. 

 

Cykloplegisk refraktion gjordes på de 3 första barnen som deltog men det gav inte 

någon skillnad på refraktionen. Flera föräldrar blev tveksamma att delta, cykloplegika 

påverkar synen till påföljande dag och barnen som deltog låg i regel redan efter med 

skolarbetet. En del barn hade fått droppar hos ögonläkare och tyckt det varit obehagligt. 

Momentet med cykloplegi togs bort för att unvika att barn hoppade av deltagandet.  

 

3.5 Statistisk analys 

 

Refraktionerna jämfördes och testades med t-test för att beräkna sannolikheten för en 

skillnad i refraktionerna. Höger öga jämfördes mellan de två grupperna, vilket är 

brukligt vid synfelsanalys. Signifikansnivå 5 % användes. Dock kan inte värdena sägas 

vara statistiska signifikanta eftersom försöksgrupperna är för små och för ojämna i 

antalet. 
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3.6 Optik och optometri 
 

Vid statistisk analys av astigmatism i ögon finns det en metod där man utgår från att 

astigmatismen ger samma avbildning som en sfärocylindrisk lins. Det finns ett problem 

med den formuleringen för att när styrkan på cylindern ändras ger det effekt på den 

totala sfäriska styrkan 

 

Därför utnyttjar man istället ett resonemang där astigmatismen uttrycks som 

1. En sfärisk lins med styrkan sfärisk ekvivalens (M= s + (c/2) 

2. En Jackson crosscylinder med (+1 *135) och (-1*45) 

3. En Jackson crosscylinder med (+1*90) och (-1*180) 

 

Fördelen med korscylindern är som bekant att man kan addera eller subtrahera 

cylinderstyrkan och samtidigt bevara den sfäriska ekvivalensen 

(Thibos,Wheeler,Horner. 1997) Se bilaga 4 för fysikalisk härledning och beskrivning på 

hur man kommit fram till ovanstående resonemang. 

 

3.7 Astigmatism i vektorformat 
 

Två krafter som kallas F1 och F2 har en resultant som är lika med vektorsumman av de 

två krafterna (F1 och F2 är komposanter till F resultant) 

Den resulterande vektorn beskrivs med mätetal, enhet och riktning. När man vill ta reda 

på absolutvärdet, storleken på resulterande kraften (vilket motsvaras av dess längd). Får 

man mätetal och enhet men ingen riktning. I övrigt är absolutvärdet alltid positivt. 

I det fall F1 och F2 är vinkelrätta mot varandra kan Resultanten beräkna med hjälp av 

Pytagoras sats. 

På liknande sätt kan astigmatism illustreras med hjälp av vektorer. Vid statistikanalys av 

astigmatism fungerar det inte att beräkna medelvärdet då astigmatism anges i olika 

dimensioner; axel och dioptri (Thibos, 1997).  I vissa sammanhang är det dock 

nödvändigt att kunna jämföra graden av astigmatism t ex  om man vill studera hur 

astigmatismen förändras hos en individ med tiden. 

(Liu,Chou,Wojciechowski,Lin,Liu,Chen,Liu,Hsu,Cheng. 2011) . 
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Studier har visat att räkna om astigmatismen till sfäriskekvivalens inte är 

tillfredställande med tanke på att det inte påvekar visus på likvärdigt sätt. Som ett 

exempel kan man tänka sig ett fall där man ska tillpassa en kontaktlins för en patient 

med astigmatism; 

Alternativ 1, är att välja en sfärisk lins med ekvivalentstyrka som placerar MSC på 

retina.  

Alternativ 2, är att välja en torisk lins  

Sannolikt är att visus kommer bli som bäst med den toriska linsen 

(Remón,Tornel,Furland 2006). 
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I ett vektorsdiagram utgör axlarna av två korscylindrar i axelläge 180 resp. 45 vilket ger 

samma de fokus som en torisk yta (cornea). I ett astigmatiskt bildplan blir diametern på 

MSC lika stor (Thibos, 1997 ). 

I det kliniska arbetet betraktas astigmatism utifrån ett taboschema där cylinderaxeln 

anges som ett värde mellan 0-180o. I realiteten befinner sig axeln i rymden mellan 0 till 

3600. Vid en statistiks analys blir då tabo perspektivet ofta missvisande. Som ett 

exempel kan nämnas ett fall där axelläget för astigmatism jämförs före och efter 

kataraktoperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Astigmatismens axeläge före och efter operation 

 

 

En patient har före kataraktoperation cylinderstyrka i axeläge 50, efter operationen är 

axeläget istället 1750 (beroende av det kirurgiska ingreppet på cornea). 

Optikern skulle kanske påstå att axeläget förskjutits 1700. I figur 3 kan man se att 

axeläget i själva verket endast förändrats med 100 

1700 
100 

1850 

1750 
50 
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För att undvika förväxling mellan de två perspektiven (tabo perspektivets 1800 jämfört 

med 3600) , är det standard att räkna om axelläget till dubbla vinkeln vid statistisk 

analys och halverad cylinderstyrka (Raasch, Schechtman,Davis,Zadnik, 1997 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 4. visas en cylinder på -3,0/1650 i ett vektordiagram . Negativt värde på y-axeln är sned 

astigmatism i 135. Negativt värde för x-axeln är motregeln astigmatism (90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. En tredje axel visar den sfäriska ekvivalensen som en riktning i rymden. 

 

Fördelen med att presentera astigmatism på detta sätt är att man kan beräkna och 

jämföra absolutvärdet för den resulterande vektorn då alla tre axlarna har enheter 

dioptri. 
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4 Resultat 
 

4.1 Hela undersökningen 
 

4.1.1 Ospecificerade gruppen 

 

Det var 24 deltagare i gruppen och medelåldern för var 9.0år. 

7 barn hade tidigare varit hos ögonläkare. Ingen av dessa hade fått korrektion eller fått 

in formation om framtida optikerbesök.  

 

Två barn hade habituella glasögon. Det ena barnet var myopt och överkorr med OD:-

0,25 OS:-0,50 D.  Det andra barnet var underkorrigerat med OD:+0,50 OS: +0,75 D och 

glasögonen var ett år gamla och hade inte används. 

 

4.1.2 Dyslexigruppen  

 

Det var 9 deltagare i gruppen och medelåldern var 13.9 år. 

4 barn i dyslexigruppen hade varit hos ögonläkare. Ingen av dessa hade fått korrektion 

eller information om framtida syntest. Ett barn hade habituella glasögon och var 

underkorrigerad med OD:+0,75 OS:+0,25 D. 

Samtliga föräldrar i de båda grupperna hade uppfattningen att syntest hos skolsköterska 

visar om synfel föreligger eller ej. 
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4.1.3 Refraktion 

 

Refraktionerna för höger öga jämfördes mellan de två grupperna. Den sfäriska 

ekvivalensen och absolutvärdet för astigmatism räknades ut se figur 5 och 6. Som synes 

är den sneda astigmatismen liten, motsvarar ca 1/8D i båda grupperna. Genom 

subtraktion fanns att den raka astigmatismen var 0,08D större i ospecificerade gruppen 

än hos dyslexigruppen. Det har ej någon klinisk relevans då det är mindre än mätbart 

(korscylinder finns inte i mindre än 0,25). Statistisk analys med t-test visar att p-värdet 

blir 0,404, alltså ej statistisk signifikant skillnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sfäriska ekvivalensen var 0,106 högre i den ospecificerade gruppen. T-test ger ett 

p-värde på 0,643, alltså ej statistiskt signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M 

Figur5. Skillnaden för absolutvärdet (D) för den 

ospecifeceradegruppen samt dyslexigruppen 
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Figur 6. Sfärisk ekvivalens synfel (D) för den 

ospecificerade gruppen och dylexi gruppen. 
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4.2 Resultat uppföljning 
 

Samtliga barn hade införskaffat glasögon som ordinerats (se fig.7). Ett barn i 

dyslexigruppen använde dem dock inte. Barnet ville inte ha glasögon och upplevde att 

det blev suddigt men medgav att glasögonen ej hade används någon längre stund. Vill 

istället prova  kontaktlinser. 

I de båda grupperna fanns det barn som bara använde glasögonen ibland, men samtliga 

använde dem skoltid. Ett barn hade fått information av optiker där glasögonen köptes att 

de bara skulle användas vid närarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid uppföljningen fick barn och målsman svara på om de tyckte att orken vid närarbete 

förbättrats när glasögon användes, se figur 8. Om barnet orkade sitta längre med en 

uppgift. I den ospecificerade gruppen upplevde 67 %  en mycket stor förbättring och i 

dyslexigruppen upplevde 44 % en mycket stor förbättring.  

Figur 8. Om orken förbättrats 

 

 

Figur 7. Visar hur de ordinerade glasögonen används 
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58 % i den ospecificerade gruppen tyckte även att tempot blivit mycket bättre, se figur 

9. I dyslexigruppen var motsvarande siffra 33%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 10 kan man se att många av barnen hade fått minskade besvär av huvudvärk efter 

de fick glasögon. Huvudvärk är som bekant ett symtom som hör samman med 

okorrigerad hyperopi och astigmatism till följd av den överdrivna ackommodationen. 

 

 

 

 

 

Figur 9. Om tempot vid uppgift blivit förändrat 
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Figur 10. Hur prevalensen av huvudvärk förändrats sedan barnet 

började använda glasögon. 
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Om barn uppgett att bokstäver hoppat fick de svara på om det förändrats sedan de fick 

ordinerade glasögon, se figur 11. I stapeln ”vet ej” är det barn som ej definierat 

problemet på detta sätt, föräldrar vet ej. Ett barn(ospecificerade gruppen) i denna stapel 

har uppgett att räkningen fungerar mycket bättre tack vare att linjerna blivit lättare att 

följa. 

 

I bilaga 5 finns även citat från föräldrar där åsikter/upplevelser gavs som inte stämde 

överens med intervjufrågorna. 

Figur 11. Hoppande bokstäver 
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5 Diskussion 

 

Det är anmärkningsvärt att samtliga av de deltagande barnen behövde glasögon. Att ha 

ett avslappnat seende är viktigt för att kunna läsa och skriva bekymmersfritt. Ett 

ansträngt synsystem gör att synskärpan kommer och går, orsakar trötthet och påverkar 

orken vid närarbete. 

 

Även om dyslexi inte kan botas med glasögon är det av stor vikt att barnen får rätt 

korrektion för sitt synfel, för att ta bort ytterligare hinder för läsning- och skrivning. 

 

En felkälla i undersökningen är att antalet deltagare är så få, inte minst i dyslexigruppen. 

Det låga antalet gör att jämförelserna inte kan bli statistisk signifikanta.  

 

Läs- och skrivsvårigheter är ett känsligt ämne för barn. De skäms och vill gärna visa sig 

duktiga. Det är också svårt för små barn att uttrycka problemen. Det var därför inte lätt 

för föräldrarna att svara på så specifika frågor som ställdes vid uppföljningsintervjun, 

citat finns i bilaga 5. Flera föräldrar ville inte att vi ställde frågor om svårigheterna inför 

barnen, en del saker berättade de hellre på telefon.  

 

Många av barnen som deltog upplevde att de blivit hjälpta av glasögonen och att 

skolarbetet blivit lättare, något som de kommer ha nytta av lång tid framöver. Föräldrar 

blev också medvetna om framtida optikerbesök.  

 

Att syntest i skolan ger missvisande information till barn och föräldrar är inte 

skolsköterskornas fel, de följer de riktlinjer som finns!  

 

Dyslexi beskrivs ofta med att bokstäverna hoppar. I diagram 11 kan man möjligen 

utläsa att i gruppen för dyslektiker har inte glasögonen påverkat så mycket. I 

ospecificerade gruppen är förändringen större, vilket indikerar att barnens svårigheter 

kan bero på okorrigerat synfel. 

 

Då det är betydligt färre deltagare i dyslexigruppen är det svårt att dra riktiga slutsatser 

genom att jämföra de två urvalsgrupperna. I gruppen med dyslexi var medelålern  
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betydligt högre. Det beror sannolikt på att enligt modell för utredningar görs dessa ofta 

sent i skolåldern eller inte alls. Det ska noteras att i den ospecificerade gruppen kan 

odiagnostiserade dyslektiker finnas med. 

 

Några av barnen hade eller utreddes för ADHD. De exkluderades inte ur 

undersökningen. Bland dem var också upplevelsen att det blivit bättre med glasögonen, 

även om många andra problem kvarstod. 
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5.1 Slutsats 

 

I studien som totalt inkluderade 33 barn behövde samtliga korrektion. Endast 3 barn 

hade korrektion sedan tidigare. Undertecknad har inte funnit att det finns en skillnad i 

synfel mellan de två grupperna, men däremot att en betydande del av barnen upplevde 

förbättring på ett eller annat sätt med korrektion. Slutsatsen för arbetet är att många av 

de barn med hyperopi och astigmatism passerar syntesten i skolan, vilket ger negativa 

konsekvenser för skolarbetet. I syntest hos skolsköterska bör +1 metoden användas för 

att även fånga upp hyperopa barn. Det finns även mer att önska ifråga om den 

information som ges till föräldrar vid besök hos ögonläkare. Vikten av framtida 

synundersökning skall betonas. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1a 

 

Hej! 

Mitt namn är Ellinor De Bie och jag går optikerprogrammet i Kalmar. Nu är det dags 

för examensarbete och i mitt arbete kommer jag att undersöka om vissa synfel är 

vanligare hos dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter (ospecifik/ ej 

utredd). 

 Jag kommer även att jämföra de båda grupperna gentemot varandra. Synfelen som 

avses är de som man i dagligt tal brukar kalla översynthet och brytningsfel (hyperopi 

och astigmatism). 

Bakgrunden till mitt ämnesval är att barn med dessa synfel kan missas i de syntester 

som görs av skolsköterska, som endast avser avståndsseende (se nästa sida). Det är 

naturligtvis inte bra för de barn som blir utan synhjälpmedel och det kan ge 

konsekvenser bland annat i skolarbetet. Detta är ett stort problem som tyvärr inte är 

allmänt känt. 

Jag har valt att belysa det här ämnet utifrån läs- och skrivsvårigheter. Glasögon kan inte 

”bota” läs- och skrivsvårigheter men däremot har ett barn med dessa svårigheter ofta 

inte råd med ytterligare hinder vad det gäller att läsa och att skriva. 

Anledningen att jag skriver till er, är för att jag söker barn och ungdomar som vill 

medverka i mitt arbete. Tanken är att föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter 

kan få ett informationsblad/förfrågan om de är intresserade av att delta i studien. 

Synundersökningarna görs på C-optik i Kalmar. 

 

Med vänlig hälsning, Ellinor De Bie 

Tel: 0703906127  

Mail: ede_bie@hotmail.com 
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6.2 Bilaga 1b 
 

Översynthet/hyperopi 

I ett rättsynt öga bryts ljuset så att det sammanfaller på näthinnan. Man kan säga att ett 

översynt öga är kortare/mindre än ett rättsynt öga. Ljuset bryts därför inte så att 

avbildningen hamnar på näthinnan, det blir en suddig bild. 

Ett ungt öga kan kompensera för detta genom att ändra linsens form, den blir mer kupig 

och får starkare brytkraft. Man kallar det ackommodation. Ackommodationen är till för 

att vi ska kunna använda synen på nära håll, men en översynt person använder den 

reserven även för att se på avstånd. Det innebär att en ringmuskel i ögat hela tiden är 

spänd. Det kan orsaka trötthet, huvudvärk samt att synförmågan varierar över dagen. 

Det blir även svårt att se mindre text då översynta av optiska skäl får mindre bild på 

näthinnan än om de varit rättsynta. 

Barn och ungdomar har en mycket stark ackommodationsförmåga, därför kan det vara 

svårt att upptäcka synfel hos dem i det syntest som skolsköterskan gör. Barnen 

synskärpa mäts genom att de får titta på en tavla och tala om vilken som är den minsta 

raden de kan se. Genom att de ackommoderar kan barn med stora synfel prestera 

fullgod synskärpa. Föräldrar har ofta uppfattningen att barnen genom detta test 

kontrollerat synen och att inget synfel föreligger.  

I undersökningen hos optiker ser man till att den muskel som styr linsen och 

ackommodationen hela tiden är avslappnad och man får fram det verkliga synfelet. 

 

 

 

 

 

 

Brytningsfel/astigmatism 

Hornhinnan spelar en viktig roll för hur ljuset bryts i ögat. Ljuset bryts mer i hornhinnan 

än det gör i linsen. Normalt sätt är hornhinnan sfärisk men i en del fall har den formen 

av en ellips. Det gör att ljuset inte bryts jämnt och det blir en oskarp avbildning på 

näthinnan. Detta stimulerar ackommodation då ögat reflexmässigt försöker göra bilden 

skarp. Precis som vid översynthet kan det orsaka trötthet, huvudvärk och varierande 

synprestanda. 

Ett rättsynt öga Ett översynt öga med 

 ackommodation 

Ett översynt öga 



  
 

29 

 

6.3 Bilaga 2 
 

Hej! 

Mitt namn är Ellinor De Bie och jag går optikerprogrammet i Kalmar. Nu 

är det dags för examensarbete och jag vill undersöka om en viss typ av 

synfel är vanligare vid läs – och skrivsvårigheter. 

Därför söker jag barn och ungdomar som är intresserade av att delta i min 

studie. För att delta ska barnet/ungdomen ha någon form av läs – och 

skrivsvårighet, och det behöver inte vara en diagnosticerad dyslexi. 

Deltagandet i studien innebär en kostnadsfri synundersökning på C-optik i 

Kalmar som ger rätt till recept på glasögon om så önskas. 

Som optiker har jag tystnadsplikt och det är endast statistik från 

undersökningarna som kommer finnas med i arbetet. 

Det går att boka tid för synundersökning i november och fram till 25 

januari. Antal tider är begränsade, för större chans att delta, boka i god tid. 

För frågor och anmälan, kontakta; 

 

Ellinor De Bie 

Tel: 070390627 

E-mail: ede_bie@hotmail.com 

 

Catarina Ericson, C-optik synklinik 

Tel: 0480- 221 15 

E-mail: info@c-optik.se 
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6.4 Bilaga 3  
 
Hur har det gått sen synundersökning? 

 

Skaffat glasögon? 

Hur länge sen införskaffat? 

När används de? 

Vet ej  Ständigt vid närarbete/övrigt (anledning) Används ej (orsak)  

Är det någon skillnad med hur länge barnet läser/skriver sen före glö? (hur länge orkar 

arbeta i tid) 

Vet ej Oförändrat något bättre Mycket bättre 

Är det någon skillnad i lästempo/arbetstempo sen fick glö 

Vet ej Oförändrad något bättre Mycket bättre   

Har barnet huvudvärk? Har det förbättrats sen fick glö (hur ofta har) 

Oförändrat  något mindre  Mycket mindre/har ej 

Upplever barnet att bokstäverna hoppar? Har det förändrats sen fick glö? 

Vet ej Oförändrat Hoppar något mindre Hoppar mycket mindre 

 

Tar barnet själv initiativ till att bära glö/är det motiverat till att använda dem? 

Vet ej Vill inte använda alls vill använda ibland Vill ha dem jämt 

(om inte vad tror föräldern kan vara anledning? Retad? Med mera… 

Övriga iakttagelser sen fått glö? Har fått respons från skolan? 

 

Ej skaffat glö 

Anledning. Förälder får tala fritt utan riktad fråga. Kan vara känsligt att  fråga t ex om 

ekonomisk anledning. 
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6.5 Bilaga 4 
 

Brytstyrkan hos en brytande yta vid en given punkt är proportionell mot krökningen K 

och till (n´-n) 

 

① F1= K1 (n´-n) 

 

Krökningen hos ytan varierar med meridianen ϴ enligt Eulersformel 

② K(ϴ )=K2 cos2 (ϴ -α )+K1 sin2 (ϴ -α ) 

K1+(k2-K1) cos2 (ϴ- α ) 

 

Om man kombinerar formlerna ①och ② får man fram hur linsens brytstyrka varierar 

med meridianen ϴ 

F(ϴ)=S+C cos2 (ϴ -α ) där S= k1 (n´-n) 

C=(k2-K1) (n´-n) 

 

Brytstyrkan varierar som en sinusfunktion av en dubbel vinkel. 

 

⑤ Power profil 

P(ϴ )= S+ c/2 + c/2 cos (2(ϴ- α ) en aproximation 

 

Ekvation ⑤ igen. För en sfärocylindrisklins (positiv cylinder) 

P(ϴ )= S+ c/2 + c/2 cos (2(ϴ- α ) 

 

Alternativt ekvation ⑤ för negativcylinder 

P(ϴ )= S+C - c/2- C/2-C/2 cos (2(ϴ -(α -90))) 

 

Fouries analys avser en komplex vågform som utgörs avsumman av harmonsika 

sinusvågor och cosinusvågor samt en konstant. 

 

Åter ekvation ⑤, delar upp i komponenter 

 

P(ϴ )= S+C - c/2- C/2-C/2 cos (2(ϴ -(α -90))) 
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…...där den konstanta termen motsvarar en sfärisk lins med styrkan M= S+C/2 

…..och cosinustermen motsvarar en Jackson crosscylinder med Powerprofil 

P(ϴ )= Jα cos (2( ϴ- α)) 

 

 Om man ändrar tecken flyttas powerprofilen så att det blir samma sak som om vi vridit 

korscylindern 900, vilket motsvarar den andra JCC cylindern. 
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6.6 Bilaga 5 
 

Citat från föräldrar vid uppföljningsintervjun 

 

”X  har tidigare fått texten uppförstorad i skolan, det behövs ej längre” 

 

”Tycker tavlan är suddig ibland men X använder glasögon för annars blir det jobbigt 

på nära” 

 

”Är inte sur efter datorspel” 

 

”Har lättare för att sitta still vid uppgift” 

 

”Allting fungerar bättre. Det svider inte och kliar inte i ögonen” 

 

”Läser ut böcker, somnar med glasögonen på” 

 

”Skolan säger att skolarbetet överhuvudtaget blivit bättre” 

 

”Vi är mycket positiva. Oerhörd förbättring i skolan, skolan säger att allt går bättre” 

 

”Oerhört tacksamma att barnet fick möjlihet att delta i arbetet. Hade inte upptäckt 

behovet annars. Skolan har sagt att ”nånting hände” när X fick glasögon. Vi är positiva 

till att det går frammåt. Koncentrationen, skrivning och stavning har blivit bättre. 

Problem med läsning kvarstår och det ska göras utredning på det. Vi upplevde att X fick 

lära sig läsa och skriva på nytt, att det blivit en omställningsperiod sen X fick 

glasögonen” 

 

”Det är svårt att avgöra skillnad då det är så kort tid sen X fick glasögon, men tycker 

ändå att saker och ting blivit bättre” 
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”X är piggare när X kommer hem från skolan. X är mer positiv till att läsa, det är 

fantastiskt. Det härligaste är att X  fått läslust, kan lägga sig och läsa i bok. Synd bara 

att det tagit så lång tid innan X fick hjälp” 

 

”X tycker det är skönt att ha glasögonen på sig. Lärarna har sagt att X kommer igång 

direkt med uppgift” 

 

”Är piggare och gladare” 

 

”Det är jobbigt med glasögonen på gymnastiken” 

 

”Väldigt glada att den här möjligheten kom. X är så glad för sina glasögon och tar på 

dem det första X gör på morgonen. Det går mycket mycket bättre i skolan. X är en 

tröttis och är fortfarande sömning på kvällarna” 

 

”Det är en jävla skillnad! Allt har blivit bättre” 
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