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Forord 
 
KUF og SHD oppnevnte i oktober 1995 en prosjektgruppe for å anslå omfang av synsplager 
relatert til skolearbeid, og gi oversikt over aktuelle typer av tiltak. Dette resulterte i en 
prosjektskisse: ”Kartleggingsprosjekt Synsvansker og lesevansker”, og en fagrapport: ”Syn og 
lesing” (Tønnessen, 1996). Mye av grunnlagsarbeidet for spørreundersøkelsen ble lagt i denne 
perioden, Arnstein Finset, Institutt for medisinske adferdsfag, UiO, var behjelpelig i forhold til å 
ta med egnede spørsmål som gikk på den allmenne helsen. Finset støttet seg igjen på professor 
Lennart Köhler på Nordisk Hälsovårdhögskolan i Göteborg i dette spørsmålet. 
 
SINTEF fikk i november 1997 midler til et forprosjekt for å utrede mulighetene for å realisere 
ideene i prosjektskissen. KUF og SHD bevilger midler til hovedprosjekt med planlagt oppstart 
januar 1999. Samme mandat som prosjektgruppen fikk i 1995. SINTEF fikk det administrative 
ansvar, det faglige ansvar lå hos prosjektgruppen. Prosjektgruppen har mye å takke professor Ivar 
Lie ved Universitetet i Oslo for, han gikk dessverre så alt for tidlig bort i begynnelsen av 1999. 
Hans deltagelse og lojalitet til prosjektet ble verdsatt av oss alle. 
 
Prosjektgruppen har bestått av:  
 
Finn Egil Tønnessen  Senter for leseforskning 
Magne Helland  Institutt for optometri og synsvitenskap, Høgskolen i Buskerud 
Øivind Jacobsen  PP-tjenesten i Kristiansand 
Olav H. Haugen  Øyeavdelingen, Haukeland Sykehus 
Knut Inge Fostervold  Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 
 
(Fostervold overtok etter Professor Ivar Lie, Psykologisk Institutt, UiO, ved Lies bortgang i 
begynnelsen av 1999). 
 
Prosjektleder er Jan Heim  SINTEF Tele og Data 
Prosjektsekretær Svein G. Johnsen  SINTEF Tele og Data 
 
Prosjektet var planlagt i flere faser: 
1. Kartlegging - spørreskjema og leseprøver til et stort antall elever 
2. Synsundersøkelse for et nærmere bestemt utvalg 
3. Sammenligning av tre forskjellige tiltak i form av briller - vanlig korreksjon, fullkorreksjon og 

vanlig korreksjon med hyppig oppfølging med en etterundersøkelse etter ca. 1/2 år med brille. 
 
Som følge av stort frafall i de aktuelle brukergruppene var det bare mulig å gjennomføre de to 
første fasene i prosjektet. Fase 1 er dokumentert i rapporten "Forekomst av problemer relatert til 
syn og lesing hos et utvalg av 7. klassinger" (Heim og Johnsen, 2001), mens fase 2 er 
dokumentert i denne rapporten. 
 
Prosjektgruppa vil takke alle de elever, foreldre, lærere og optikere i Buskerud og Telemark som 
har bidratt til gjennomføringen av prosjektet. Det er vårt håp at prosjektresultatene kan bidra til en 
bedre forståelse av forholdet mellom synsproblemer og leseproblemer og at elever som sliter med 
denne typen leseproblemer kan få adekvat hjelp. 
 
Oslo 2004.08.18 
 
Jan Heim 
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1 Innledning 
I Prosjektskissen ”Kartleggingsprosjektet Synsvansker og Lesevansker” gjennomgås den faglige 
og fagpolitiske bakgrunn for nødvendigheten av prosjektet. ”Syn og Lesing” av Finn Egil 
Tønnessen (1996) gir en oversikt over problemområdet. Det spørsmål som skal belyses er i 
hvilken grad problemer med lesing og skriving er relatert til forhold ved synet. 
 
Et hovedproblem i diskusjonen gjelder definisjoner og operasjonaliseringer, særlig i forbindelse 
med lese- og skrivevansker og subjektive leserelaterte plager som svie og kløe i øynene, hodepine. 
Dette gjelder både den internasjonale forskningen og den nasjonale debatt. Særlig har 
dysleksibegrepet vært brukt upresist. For en diskusjon av begrepene knyttet til dysleksi og 
lesevansker, se Elvemo (2000), og  Tønnessen (1995).  
 
En sammenfattende (og noe unyansert) oppsummering av faglitteraturen så langt er at 
”lesevansker” snevert definert som et betydelig misforhold mellom lese- og skriveferdighet på den 
ene siden og generelle kognitive forutsetninger på den andre, primært må forståes som et problem 
knyttet til den språklige avkodingen av skriftbildet. På den annen side er det mange undersøkelser 
som viser at nedsatt leseferdighet ofte opptrer samtidig med synsvansker. (Garzia, 1993). For en 
generell innføring i denne problematikken henvises leseren til Evans (2001). 
 
Det ser ut som den nasjonale debatten i stor grad har konsentrert seg om andre typer problemer 
knyttet til lesing enn de som tradisjonelt blir klassifisert som ”lesevansker”. Det at mange barn 
opplever liten leselyst og subjektive plager i tilknytning til lesing, kan skyldes synsmessige 
forhold, uten at vedkommende blir diagnostisert med ”dysleksi” eller ”lesevansker”. Her er det 
særlig viktig å ta i betraktning problemer som melder seg etter at sammenhengende lesearbeid har 
pågått en tid.  
 
Det er stor uenighet om graden av, og hva slags, korreksjon av synet som kan til bidra til å 
avhjelpe leserelaterte problemer. Særlig har synspunkter knyttet til bruken av MKH (Måle og 
korreksjonsmetode etter H. J. Haase) det såkalte "Fullkorreksjonsprinsippet” vært diskutert. (Se 
Lie og Ophein, 1982 og Lie og Opheim, 1999). 
 
Når det gjelder alvorlighetsgrad, er det gode argumenter for at noen synsplager relatert til lesing 
ofte er underrapportert. Den norske debatten har bl.a. tatt opp egnetheten av de tradisjonelle 
diagnostiseringsteknikkene, og det har vært foreslått å bruke mer kvalitative 
diagnostiseringsmetoder f.eks. ”Prosessintervjuet” (Skar, 1992; Seljebø, 1994). Dette er en relativt 
tidkrevende prosedyre som til dels forutsetter klinisk erfaring og kompetanse hos intervjueren. I 
en større anlagt kartlegging synes det i første omgang riktig å konsentrere seg om teknikker som 
er mindre ressurskrevende. Ved å bruke eleven, læreren og foreldrene som informanter kan man 
regne med at de åpenbare problemene vil bli rapportert. Man må imidlertid være åpen for 
muligheten av at mange elever har vansker med å sette ord på sine problemer.  Det er ikke å vente 
at barn skal vite hva som er ”normalt syn” og heller ikke hva som er ”symptomfritt behagelig 
syn”. Slik sett kan enkelte ha et stort potensial for forbedringer uten selv å oppleve at de ser dårlig 
eller har subjektive plager. 
 
Undersøkelsen vil benytte to metodiske hovedtilnærminger. Ved en bredt anlagt undersøkelse av 
lesing og tilknyttede problemer, vil problemets omfang og alvorlighetsgrad + TYPER? kunne 
kartlegges. Deretter kartlegges for et mindre antall elever hvilke optometriske faktorer det er som 
kan ligge til grunn for nedsatt leseferdighet og rapporterte plager. 
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I rapporten ”Forekomst av problemer relatert til syn og lesing hos et utvalg av 7. klassinger” 
(Heim & Johnsen, 2001) er det redegjort for forekomst og sammenheng mellom lesevansker og 
synsrelaterte plager hos et representativt utvalg av 7. klassinger fra skoler i Buskerud og 
Telemark. Fra i alt 2285 elever som gjennomgikk den standardiserte lesetesten, leverte 636 elever 
spørreskjema (besvart av eleven, læreren og/eller foreldre). Det ble funnet en statistisk 
sammenheng mellom leseferdighet og rapporterte synsplager, med en rangkorrelasjonskoeffisient 
på 0,37. (p<,001). Neste fase av undersøkelsen, som rapporteres her, tok sikte på å studere 
sammenheng mellom leseferdighet, synsplager og målbare øyefunn. 
 

2 Metode 

2.1 Utvalg 
En av hovedhensiktene med den foreliggende undersøkelsen var å belyse forholdet mellom 
leseferdighet, subjektive plager fra øyene ved lesing, og objektive synsparametre.   
 
Deltagerne i prosjektet er elever i grunnskolen i Buskerud og Telemark i årskullet 1987. De ble 
undersøkt i forbindelse med lesing og subjektive plager, i slutten av syvende klasse, alder 12 til 13 
år. Av gruppen på 636 elever som leverte samtykkeerklæring ble det trukket ut et utvalg på 230 
elever, som ble invitert til en komplett synsundersøkelse. Av disse møtte 162 til undersøkelse 
høsten i niende klasse, alder 13 til 14 år. Synsundersøkelsene ble foretatt av optikere tilknyttet 
”Synsnettverk Buskerud” (Horgen, Hauge, Dalaker, Abrahamsen, Aker, Eskildsen og Strand, 
2003), etter en standardisert protokoll. Denne besto av en rekke delundersøkelser, som spesielt 
rettet seg mot brytningsforhold, ulike samsynsforhold og evne til nærfokusering 
(akkommodasjon). Spesielle undersøkelser ble lagt inn for å påvise eventuell trettbarhet i de 
nevnte funksjoner. Komplett protokoll finnes i Appendiks C og D. 
 
Invitasjon til å delta i synsundersøkelsen var basert på flere hensyn, i hovedsak i forhold til 
spørsmålet om å få et tilstrekkelig antall egnede kandidater til de senere faser av prosjektet. 
SINTEF rapporten ”Forekomst av problemer relatert til syn og lesing hos et utvalg av 7. 
klassinger” (Heim & Johnsen, 2001) redegjør for utvalgskriteriene til synsundersøkelsen. Fra 
prosjektets første fase hadde deltagerne en skåre på et generelt mål for leseferdighet 
”Leseindeksen” og en skåre på et mål for subjektive plager under lesing, ”Plageindeksen”. (Se 
avsnitt 2.3 Variabler for en nærmere omtale). 
 
 

Tabell 1. Fordeling av hele utvalget på lese- og plageindeksene 
 

 Plage-indeks 
 1 2 3 4 

 
Sum 

Leseindeks 1 55 46 17 15 133 
 2 33 26 30 43 132 
 3 18 29 28 39 114 
 4 12 29 47 54 142 
Total 118 130 122 151 521 

 
Totalt hadde 521 elever gyldige observasjoner på både leseindeksen og plageindeksen. 
 
På dette grunnlaget ble det definert 5 grupper for videre analyse. 
 
Gruppe 1: Lavest på en av indeksene og lavest eller nest lavet på den andre  
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Gruppe 2: En av de to midtkategoriene på begge variabler 
Gruppe 3: Høyest på en av indeksene og høyest eller nest høyest på den andre  
Gruppe 4: Høyest på plage indeks og lavest på leseindeks  
Gruppe 5: Lavest på plage indeks og høyest på leseindeks  
 
For utvalget for den videre synsundersøkelse, ble det tilfeldig valgt ut et antall elever fra hver 
gruppe invitert til deltagelse. Gruppe 1 ble først og fremst valgt ut fordi de representerte 
”målgruppen” i prosjektet og var derfor størst, mens de andre gruppene ble valgt ut fra ønsket om 
å kunne ha et sammenligningsgrunnlag som i størst mulig grad gjenspeilet alle nivåer av 
subjektive plager og leseferdighet.  
 
Som følge av frafall til synsundersøkelsen, hadde man etter synsundersøkelsen data fra følgende 
antall i de forskjellige gruppene: 
 

Tabell 2. Fordeling av deltagere til synsundersøkelsen 
 

Gruppe Antall i opprinnelige 
utvalg 

Antall invitert til å 
delta i 
synsundersøkelsen 

Antall som faktisk 
deltok i 
synsundersøkelsen 

Gruppe1 134 123 82 
Gruppe2 113  40 35 
Gruppe3 140  40 29 
Gruppe4 15  15 8 
Gruppe5 12  12  7 
Sum 414 230 161 

 
 
Fra utgangspunktet på 2285 elever som deltok i lesetesten, er det altså kun 162 (7 %) som har et 
komplett datasett med resultater fra leseferdighet, rapporterte synsplager ved lesing og objektiv 
synsundersøkelse. Av de som ble innkalt til synsundersøkelse møtte altså 67 %. (En av deltagerne 
ble holdt utenfor analysene på grunn av sterk avvikende resultater på synsprøvene).  Mulighet for 
seleksjon er derfor i høy grad til stede og dermed skjevhet i utvalget. Ser vi på fordelingen av 
Leseindeksen (s. 10 Heim og Johnsen, 2001) blant de som leverte komplett spørreskjema og de 
161 som i tillegg hadde data fra synsundersøkelsen, ser vi at fordelingen imidlertid ikke er så ulik 
(figur 1a og b). 
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Figur 1a. Fordeling av Leseindeksen (gode lesere har høy skåre) 
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Figur 1b. Fordelingen av Leseindeksen blant de som gjennomgikk synsundersøkelsen 
 
 
I gruppen på 521 elever var gjennomsnittlig leseindeks 125 og standard avvik (SD) 17,2, mens i 
gruppen på 161 elever som også gjennomgikk synsundersøkelse var gjennomsnittlig leseindeks 
118,5 og SD 19,9.   
 
Ser vi på fordelingen av synsplager i de samme to elevgruppene, var gjennomsnittlig plageindeks 
i den store gruppen 1,32 og SD 0,30 (s. 9 i Heim og Johnsen, 2001), mens blant de som 
gjennomgikk synsundersøkelse, var gjennomsnittlig plageindeks 1,43 og SD 0,34 (figur 2a og b).  
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Figur 2a. Fordeling av Plageindeksen (høy skåre tilsvarer mye plager) 
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Figur 2b Fordeling av Plageindeksen blant de som gjennomgikk synsundersøkelsen 
 
Det er altså en noe lavere leseindeks og en noe høyere plageindeks i den gruppen som har 
gjennomgått synsundersøkelsen. Noe grovt kan man vel si at det kan ha blitt en viss seleksjon av 
”problemelever” til den gruppen på 162 vi står igjen med. Man vil komme tilbake til 
seleksjonsproblematikken senere i rapporten. 
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I Spørre- og leseundersøkelsen var rangkorrelasjonen (Spearmans rho) mellom Leseindeks og 
Plageindeks -0,37. I det gjeldene utvalg er samsvaret høyere -0,52. Dette kan tolkes som dels et 
resultat av den strategi for utvelgelse som ble fulgt, og dels som et uttrykk for den selvseleksjon 
som har skjedd ved oppmøte til synsundersøkelsen. Det er sannsynlig at lesesvake som har følt at 
de har et særlig problem med synet har hatt en større tendens til å møte opp (ut fra forventning om 
å få hjelp) enn de som har mindre problemer med synet  

2.2 Fremgangsmåte 
7 av optikerne som deltok i prosjektet ble rekruttert på grunnlag av deltagelse i ”Synsnettverk 
Buskerud” (Horgen et. al, 2003), en optiker i Porsgrunn ble rekruttert på bakgrunn av kontakter 
med Høyskolen i Buskerud. Hensikten var å få best mulig geografisk nærhet til de elevene som 
var valgt ut til å delta i prosjektet. 
 

Tabell 3. Oversikt over antall elever som ble innkalt 
til synsundersøkelse fordelt på optikerne i prosjektet. 

 
Optiker Antall elever 
Kongsberg  Optiker 1 
                   Optiker 2 

12  
16 

Porsgrunn 92 
Drammen  Optiker 1 
                  Optiker 2 

48 
35 

Hønefoss 9 
Gol 3 
Vikersund 15 
Totalt innkalt 230 

 
 
Elevene fikk innkalling hjem gjennom posten fra den enkelte optiker. Med innkallingen fulgte et 
orienteringsskriv som var felles for alle (se Appendiks A). Som det fremgår ovenfor, kapittel 2.1 
Utvalg, var det 162 av de innkalte som møtte. Det er rimelig å tro at lang vei til 
undersøkelsesstedet var den viktigste faktoren for frafallet. 
 
Synsundersøkelsen ble gjennomført etter den prosedyre som er beskrevet i Appendiks C, og med 
de skjema som er gjengitt i Appendiks D. 
 
Verken de involverte optikerne, eller koordinator ved Høyskolen i Buskerud hadde innsikt i 
hvilken kategori/gruppe den enkelte elev tilhørte. Resultatene fra Fase 1, og den enkelte elevs 
leseferdighet var altså ikke kjent for optikeren som foretok synsundersøkelsene. 

2.3 Variabler 
Kriterievariabler 
Denne undersøkelsens hovedspørsmål er hvilke optometriske forhold det er som henger sammen 
med leseproblemer og subjektive plager i forbindelse med lesing. Det ble i prosjektets første fase 
utarbeidet to indekser som ble antatt å være om generelle og robuste mål på leseproblemer og 
subjektive plager: Leseindeksen og Plageindeksen.  
 
Leseprøven som ble benyttet i prosjektets første del hadde 7 delprøver som måler forskjellige 
aspekter ved leseferdighet. Som et samlet uttrykk for elevens leseferdighet ble summen av 
resultatet fra de 7 prøvene beregnet og utgjorde Leseindeksen.  
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Plageindeksen var gjennomsnittsverdien på et sett med 18 utvalgte spørsmål om subjektive plager 
i tilknytning til lesing. I tillegg til eleven selv hadde forelder og lærere svart på disse spørsmålene 
på vegne av eleven. Indeksen utgjorde gjennomsnittet av alle 18 plagespørsmålene der ”Aldri” 
fikk verdi 1, ”Sjelden” 2, ”Ofte” 3 og ”Svært ofte” 4. 
 
Beregningsgrunnlaget for Leseindeks og Plageindeks, samt oversikt over fordeling og 
sammenheng mellom variablene er referert i ovenfor i kapittel 2.1 Utvalg og er nærmere 
beskrevet i rapporten fra første fase i prosjektet (Heim og Johnsen, 2001). 
 
Optometriske variabler 
Det vises til Appendiks B, C og D for nærmere beskrivelse av de optometriske prøvene. 

3 Resultater 
I resultatavsnittet har vi først presentert data fra enkeltvariablene på en måte som gjør det enkelt å 
sammenligne med andre undersøkelser. Kontinuerlige variabler er gitt med gjennomsnittsverdier, 
standard avvik og range. Noen av disse variablene er presentert med histogram (eks 
brytningsforhold og synsskarphet). 

3.1 Karakteristikk av utvalget gjennom resultater på enkeltprøver  
Brillebruk 
13 % brukte briller daglig. 
 
Øyedominans 
58 % anga dominans av høyre øye, 42 % venstre. Dette gjaldt både på avstand og nært hold. 
 
Øyebevegelser 
Øyebevegelsene ble undersøkt ved to tester, Developmental Eye Movement Test (DEM) og 
Visual Tracing. Begge er validerte tester. 
 
DEM Skåre:  
Total tid vertikal:   37 ± 5,8 sek (22-58) 
 Justert tid horisontal: 38 ± 7,1 sek (24-61) 
 Total antall feil: 0,6 ± 1,0 (0-5) 
 DEM ratio:  1,0 ± 0,1 (0,77-1,44) 
 
Visual tracing: 
 Total antall poeng: 26 ± 12 (0-50) 
  
Konvergens (evne til å trekke øynene sammen mot et punkt på nært hold): 
Konvergens nærpunkt, break (cm) 7,2 ± 3,0 (3-30) 
Konvergens nærpunkt, recover 7,8 ± 3,1 (3-30) 
 
Jump convergence 
 Normal 97 % 

unormal 1 % 
 ikke registrert 2 % 
 
Stereosyn (dybdesyn)  

65 ± 71 buesekunder (12-600)  
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Samsynsstatus 
Tildekkingsprøve, avstand: Rettstilling 83 %; manifest skjeling 1 %; latent skjeling 16 % 
 
Tildekkingsprøve, nær: Rettstilling 37 %, manifest skjeling 1 %, latent skjeling 62%  (hvorav 
90% divergens) 
  
Refraksjon (brytningsforhold) 
(I figur 3, 4 og 5 er data fra alle elevene tatt med, også den eleven som hadde sterkt avvikende 
resultater på synsprøvene). Fordeling av sfærisk brytning er vist i figur 3 (neste side). Nærmere 80 
% har en sfærisk brytning mellom 0 og +0,75. 
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Fig. 3. Fordeling av sfærisk brytning (høyre øye)  

 
 
Visus (synsskarphet)  
Fordeling av resultatene av synsskarphet på avstand (målt binokulært med beste subjektive 
refraksjon) er vist i figur 4 nedenfor.  
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Fig. 4. Fordeling av synsskarphet på avstand (begge øyne, beste korreksjon) 
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Det fremgår at synsskarphet på 1,0 eller dårligere forekom hos 25 %, mens verdier bedre enn 1,0 
forekom hos 75 %. 
Synsskarphet ble også målt på nært hold, fordelingen er vist i figur 5. 30 % hadde en synsskarphet 
> 1,0 på nært hold. 
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Fig. 5. Fordeling av synsskarphet på nær (binokulær testing) 
 
Latent skjeling (dissosierte forimålinger) 
 
avstand 

Exofori ble målt hos 48 %, esofori hos 17 %. 
Vertikal fori ble målt hos 2 %. 

nær 
Exofori ble målt hos 68 %, esofori hos 14 % 
Vertikal fori målt hos 3 % 

 
Konvergensfleksibilitet (vergence facility) 
17 ± 7 cykl/min (6-54) 
 
Evne til kontroll av latent skjeling (horisontale fusjonelle reserver, nært hold)  
PRK:22,1 ± 6,5 pd (8-40) 
NRK:17,4 ± 5,3 pd (4-38) 
 
Evne til nærfokusering (akkommodasjonsbredde, målt med begge øyne åpne)  
12,2 ± 2,6 D (3-20) 
 
Akkommodasjonsfleksibilitet, målt med begge øyne åpne (accommodation facility) 
15 ± 6 cykl/min (3-38) 
 
Måling av ”lag” (differens mellom ideell og reell akkommodasjon) 
0,60 ± 0,3 D (-0,25 – 1,75) 
 
Forhold mellom konvergens og akkommodasjon (AC/A ratio) 
4,7 ± 1,4 (1-10) 
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3.1.1 Vurdering av utvalget i forhold til normalpopulasjonen 
I undersøkelser av denne typen vil spørsmålet om representativiteten av optometriske 
karakteristika i utvalget i forhold til det man kan forvente å finne i normal populasjonen være 
aktuelt. Det er imidlertid ikke uproblematisk å foreta en slik sammenligning. Et problem er en 
generell mangel på gode epidemiologiske data hentet fra normalpopulasjonen på det aktuelle 
alderstrinnet for flere av de benyttede måleprosedyrene. I tillegg er det et problem at 
måleprosedyrene ofte avviker noe fra undersøkelse til undersøkelse noe som gjør direkte 
sammenligning vanskelig. Til tross for denne usikkerheten har vi likevel gjennomført en 
sammenligning mellom noen av måleresultatene i denne studien med resultater som er rapportert i 
tidligere internasjonale studier. 
 
Synsskarphet/sfærisk brytning. 
For synsskarphet og sfærisk brytning på avstand er det relativt god overensstemmelse mellom 
fordelingen i det foreliggende datamaterialet og fordelinger rapportert for skolebarn i en rekke 
andre land (se for eksempel Negrel et. al., 2000). Det samme gjelder også for synsskarphet på nær 
avstand. Rapporten Visual Acuity of Children (National Center for Health Statistics, 1970) 
rapporterer for eksempel at rundt 75 % av barna har en synsskarphet som er lik eller bedre enn 
1.0. Datamaterialet er altså i store trekk representativt for hva man kan forvente å finne i 
normalpopulasjonen når det gjelder synsskarphet og sfærisk brytning (se også Lie, 1986) 
 
Konvergens nærpunkt. 
Gjennomsnittelig konvergensnærpunkt i den foreliggende undersøkelsen ligger innenfor 
normalgrensene for barn (Duane, 1926 og Chen, O'Leary & Howell, 2000). Det kan likevel synes 
som om gjennomsnittelig konvergens nærpunkt (break) i den foreliggende undersøkelsen er noe 
større enn det som tidligere har vært rapportert. Man skal imidlertid være oppmerksom på at 
konvergens nærpunktet viser en økende trend med økende alder. Tidligere undersøkelser har for 
en stor del vært gjennomført med yngre barn enn i det foreliggende materialet noe som kan 
forklare denne forskjellen (se for eks. Chen et al., 2000).  
 
Evne til nærfokusering (akkommodasjonsbredde, målt med begge øyne åpne). 
Resultatene for akkommodasjonsbredde ser ut til å stemme godt overens med tidligere 
undersøkelser. (se f.eks. Chen et al., 2000).   
 
Manifest skjeling (strabisme) 
Ca 1 % av deltagerne i det foreliggende materialet er klassifisert med manifest skjeling 
(strabisme). Dette er noe lavere enn prevalenser rapportert i andre undersøkelser. Stidwill (1997), 
konkluderer for eksempel i sin oppsummering med at prevalensen ser ut til å ligge rundt 5 % for 
de fleste aldersgrupper etter fylte seks år. 
 
Latent skjeling. 
Resultatene for latent skjeling viser en overvekt av mindre exoforier både på avstand og nær i 
forhold til forekomsten av esoforier. Avhengig av hvordan ulike undersøkelser definerer skjeling 
ser fordelingen ut til å stemme relativt godt med resultater oppnådd i andre undersøkelser (se 
f.eks. Gwiazda et al., 1999; Chen et. al.., 2000). Imidlertid er andelen exoforier på avstand noe 
større i det foreliggende materialet enn det som har er rapportert i enkelte andre studier (Gwiazda 
et al., 1999). 
 
AC/A ratio 
Sammenlignet med resultatene for AC/A ratio som rapporteres av Gwiazda, et al. (1999) ser det ut 
for at vårt utvalg har en noe lavere AC/A ratio. Det er vanskelig å si noe om årsaken til denne 
forskjellen, men man skal være oppmerksom på at deltagerne i studien til Gwiazda et. al. (1999) 
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fordeler seg over et mye større alderspenn enn det som er tilfelle i den foreliggende 
undersøkelsen. 
 
Konklusjon med hensyn til forholdet mellom utvalg og normalpopulasjon 
Til tross for enkelte avvik fra tidligere studier ser resultatene for de optometriske målingene ut til 
å være relativt godt overensstemmende med resultater oppnådd i tidligere internasjonale studier. 
Det er derfor ingen ting som tyder på at det foreliggende materialet er sterkt avvikende fra det 
man kan forvente å finne i normalpopulasjonen for denne aldersgruppen. 

3.2 Sammenhenger mellom leseferdighet og synsvariabler 
Her er bare tatt med de variabler som viste en statistisk signifikant sammenheng med Leseindeks. 
 
Øyedominans 
Elever med venstre øyedominans hadde bedre resultat på Leseindeksen enn de med høyre 
øyedominans Dette gjaldt øyedominans både for avstand (Mann-Whitney: p = 0,049, Z = -1,97) 
og nær (p = 0,027, Z = -2,22). 
 
Øyebevegelser 
Det var en signifikant sammenheng mellom Leseindeks og to av delscore på DEM-testen, total tid 
vertikal (p < 0,001, R = -0,320) og justert tid horisontal (Spearman rangkorrelasjon: p<0,001, R = 
-0,375). 
 
Dissosierte forimålinger 
Elever med en fori (latent skjeling) på nært hold (eso eller exo) ved dissosierte forimålinger hadde 
dårligere leseprestasjoner enn elever uten fori (Mann-Whitney: p = 0,002, Z = -3,09). Det var 
ingen sammenheng mellom størrelsen på forien og leseprestasjonene. En fori på avstand var ikke 
korrelert med dårligere leseprestasjoner. 
 
Synsskarphet, nær 
Elever med bedre nærvisus hadde bedre leseprestasjoner enn de med dårligere nærvisus 
(Spearman rangkorrelasjon: p<0,001, R = 0,289). Det var ingen tilsvarende sammenheng mellom 
avstandsvisus og leseprestasjoner. 
 
Fusjonelle reserver 
Horisontale fusjonelle reserver målt på nært hold (PRK dobbel) var signifikant korrelert med 
leseprestasjoner (Spearman rangkorrelasjon: p = 0,021, R = 0,189; gode lesere hadde større 
fusjonelle reserver).  
 
Akkommodasjonsbredde 
Elevenes akkommodasjonsbredde var signifikant korrelert med leseprestasjonene (Spearman 
rangkorrelasjon: p = 0,005, R = 0,223; gode lesere hadde større akkomodasjonsbredde).  

3.3 Sammenheng mellom subjektive plager og synsvariabler 
Her er bare tatt med de synsvariabler som viste en signifikant sammenheng med subjektive plager 
Plageindeksen. 
 
Øyebevegelser 
Det var en signifikant sammenheng mellom plageindeks og to av delscore på DEM-testen, nemlig 
total tid vertikal (Spearman rangkorrelasjon: p = 0,003, R = 0,235) og justert tid horisontalt 
(Spearman rangkorrelasjon: p = 0,006, R = 0,217). 
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Synsskarphet (visus) 
Det var en signifikant korrelasjon mellom synsskarphet på avstand og plageindeks (Spearman 
rangkorrelasjon: p < 0,001, R = -0,283). En signifikant sammenheng fant vi også mellom 
synsskarphet på nært hold og Plageindeks (Spearman rangkorrelasjon: p < 0,001, R = -0,302). 
 
Dissosierte forimålinger 
Elever med fori ved dissosierte målinger på nært hold hadde mer plager enn de andre ((Mann-
Whitney: p = 0,007, Z = -2,699). Det var ingen sammenheng mellom Plageindeks og størrelse på 
forien. 

3.4 Regresjonsanalyse 
Det er behov for å vurdere hvorvidt de enkelte synsvariablene ga selvstendige bidrag til 
sammenhengen med Leseindeksen og Plageindeksen, eller om sammenhengene kan skyldes at 
variablene fra synsundersøkelsen innbyrdes er korrelerte. Regresjonsanalyse er det beste verktøyet 
for å gjøre en slik vurdering, men for å kunne si noe om sikkerheten (signifikansnivåene) i en slik 
analyse bør variablene være normalfordelte. Dette var ikke tilfelle med verken kriterievariablene 
eller de optometriske variablene. De relevante variablene ble derfor omkodet til rangverdier og 
således blir de aktuelle korrelasjoner å betrakte som rangkorrelasjoner. Dette er å betrakte som en 
konservativ tilnærming. Hovedhensikten med analysen er ikke å estimere nøyaktig hvor meget de 
forskjellige variabler bidrar, men å få et rimelig anslag på hvilke variabler som har et selvstendig 
bidrag for å forklare varians i kriterievariablene. 

3.4.1 Avhengig variabel: Leseindeksen 
De variablene som var mest aktuelle å teste for hvorvidt de ga et selvstendig bidrag til 
Leseindeksen var: 
 
Øyedominans 
Dissosierte forimålinger 
Synsskarphet, nær  
Fusjonelle reserver  
Akkommodasjonsbredde  
 
Øyedominans ble kodet som en såkalt ”dummy” variabel, 1 for venstreøye dominans og 0 for 
høyre øye dominans. Tilsvarende ble Dissosierte forimålinger kodet med 1 for fori (Eso eller Exo) 
og 0 for ingen fori.  
 
Trinnvis regresjonsanalyse ble benyttet med opsjon ”Listwise”, dvs. at bare de med gyldige 
verdier på alle variablene inngår i analysen, totalt var dette 132 elever. (Inklusjonskriteriet for en 
variabel ble satt til 0,05 og eksklusjon til 0,10). 
 

Tabell 4. Resultat av trinnvis regresjonsanalyse med Leseindeks som avhengig 
variabel. 

 
 Ustandardiserte 

koeffisienter 
Standardiserte 
koeffisienter 

t Sig. 

 B Std. 
Error 

Beta   

Konstant 59,50 12,81   
Dissosiert forimåling  -27,23 9,64 -0,23 -2,82 0,006
Synsskarphet, nær  0,29 0,10 0,24 2,90 0,004
Venstre er dominant 20,30 7,17 0,23 2,83 0,005
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Konklusjonen er at dissosiert forimåling, synsskarphet på nært hold og øyedominans gir et 
selvstendig bidrag til å predikere Leseindeksen. Fusjonelle reserver og Akkommodasjonsbredde 
er relatert til Leseindeksen gjennom korrelasjon med de andre variablene, først og fremst med 
synsskarphet (r=0,288 for Fusjonelle reserver og r=0,207 for Akkommodasjonsbredde). 

3.4.2 Avhengig variabel: Plageindeksen 
På tilsvarende måte som ovenfor ble Plageindeksen benyttet som avhengig variabel med de 
samme uavhengige.  
 

Tabell 5.  Resultat av trinnvis regresjonsanalyse med Plageindeksen som avhengig 
variabel 

 Ustandardiserte 
koeffisienter 

Standardiserte 
koeffisienter 

t Sig. 

 B Std. 
Error 

Beta   

Konstant 86,20 12,55  
Dissosiert 
forimåling  

38,90 9,84 0,32 3,95 0,000

Synsskarphet på 
nært hold  

-0,28 0,10 -0,22 -2,76 0,007

 
Konklusjonen er at dissosiert forimåling og synsskarphet på nært hold begge gir selvstendige 
bidrag til å predikere plageindeksen. 

3.5 Elever med mye rapporterte subjektive plager 
For å undersøke plageindeksens prediktive verdi, så vi særskilt på de elevene som hadde mest 
rapporterte subjektive plager; dvs. de 20 % av utvalget som hadde høyest plageindeks. Denne 
gruppen ble sammenliknet med resten av elevene på alle synsvariablene for å se om de skilte seg 
signifikant ut. I denne analysen blir altså de okulære avvik å betrakte som avhengige variabler. 
Tre variabler var signifikant forskjellig i de to grupper, nemlig synsskarphet på avstand (Mann-
Whitney: p = 0,010, Z = -2,584), synsskarphet på nært hold (Mann-Whitney: p = 0,047, Z = -
1,986) og binokulær akkommodasjonsfleksibilitet (Mann-Whitney: p = 0,049, Z = -1,971). For 
resten av synsvariablene var det ingen signifikant forskjell. 

3.6 Enkeltspørsmål om synsrelaterte plager 
Vi ønsket å se på verdien av elevens rapportering av synsplager i forhold til å avdekke okulære 
avvik. For hvert spørsmål om synsrelaterte problemer på elevens skjema studerte vi (Mann-
Whitney testen) de elever som svarte ”ofte” (3) eller ”svært ofte” (4), om en slik respons 
predikerte okulære i forhold til de som svarte ”aldri” (1) eller ”sjelden” (2). I denne analysen blir 
altså de okulære avvik å betrakte som avhengige variabler. Resultatene er vist i tabell 6. 
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Tabell 6. Forholdet mellom okulære avvik og svar på enkespørsmål om synsplager 
 

 
Tåket 
og 
utydelig 

Ser 
skriften 
dobbelt 

Ordene 
beveger 
seg 

Vanskel
ig å 
finne 
linje 

Sliten i 
øynene 

Vondt i 
hodet 

Svir i 
øynene 

Lukke 
det ene 
øyet 

Svimme
l når jeg 
leser 

Kvalm 
når jeg 
leser 

Vondt i 
nakken 

Antall elever 
med svar 3 el 
4 22 8 14 29 34 18 18 6 3 0 25 
Visus avstand 
(binok) - - - - 0,003 0,011 - - -  - 
Visus nær 
(binok) -  - - 0,049 - - - -  - 
Refraksjon (sfærisk 
OD) - - - - - - - - -  - 
Fori ved covertest 
- avstand 0,01 0,003 - - - - -  -  - 
Fori ved covertest 
- nær - - - - - - - - -  - 
Dissosiert forimåling – 
avst - - - - - - - - -  - 
Dissosiert forimåling – 
nær - - - - - - - - -  0,029 
Horisontal fusjonelle 
reserver nær (PRK) 0,04 - 0,042 - - - - - -  - 
Horisontal fusjonelle 
reserver 
Nær (NRK) - - - - - - - - -  - 
Konv nærpunkt 
(break el recover) 0,02 0,027 - - - - -  -  - 

Konv fleksibilitet - - - - - - - - -  - 
Akkommodasjonsbred
de (binok) - - - 0,005 - - - - -  - 
Akkommodasjonsfleks
ibilitet (binok) - - - - - - - - -  - 
DEM 
total time vertical 
adjusted time hor 
total errors 
ratio 

- 
0,039 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
0,031
-- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- -  - 

Visual tracing 0,001 - - 0,033 - - - - 0,039  0,045 

Stereopsis - - - - - - - - -  - 
Akkommodasjons-lag 
(dynamisk) - - - - - 0,027 - - -  - 

 
 
Enkelte av de rapporterte subjektive plagene synes å reflektere underliggende optometriske avvik. 
Dette gjelder særlig "Skriften blir tåket og utydelig" og "Ser skriften dobbelt". Dette er symptomer 
som ser ut til å henge sammen med problemer med å trekke øynene sammen når man leser. 
Symptomet "Vanskelig å finne neste linje" ser ut til å være knyttet til problemer med å fokusere 
på nær avstand, mens "Sliten i øynene" ser ut til å være knyttet til problemer med synsskarphet.  

3.7 Behov for tiltak 
Som en oppsummering og konklusjon på den optometriske undersøkelsen av hver enkelt elev ga 
optikeren en samlet vurdering bl.a. for å angi korreksjonsbehov. (Se skjema Endelig 
vurdering/konklusjon i Appendiks D). 
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Tabell 7 viser den prosentvise fordeling av anbefalinger for ”problemgruppen”, dvs. de deltagerne 
som både har subjektive plager og leser relativt dårlig, referert til som Gruppe 1 i kapittel 2.1 
Utvalg. For sammenligningens skyld er fordelingen av de som bruker briller daglig tatt med. Det 
oppgitte signifikansnivå er resultatet av en en-halet chi-kvadrat test av en firefelts tabell 
”Problemgruppen” vs. ”Resten av deltagerne" mot skåre ”Ja” vs. ”Ingen merknad” for hver av 
variablene. (En-halet test er valgt fordi man vil forvente at en høyere andel av problemgruppen får 
en "anbefaling" sammenlignet med resten av materialet). 
 
Tabell 7. Prosentvis fordeling av tiltaksvurdering for ”Problemgruppen” sammenlignet med resten 

av utvalget. 

 

Syn og lese 
problemer 
N=82 

Øvrige 
deltagere 
N=80 

Signifikans 
en-halet test

Bruker briller hver dag 15 13 0,335 
Endelig vurdering, ikke Normalt 55 31 0,001 
Anbefale brille, alltid korrigeres 20 18 0,371 
Anbefale brille, Spesielle problemer a 10 1 0,019 
Anbefale prisme, tradisjonell vurdering a 9 4 0,174 
Anbefale prisme, spesielle problemer a 1 0 0,506 
Anbefale Synstrening pga. Samsynsproblemer 16 8 0,050 
Anbefale Synstrening pga. akkommodasjons problemer 20 11 0,073 
Annet a 6 6 0,611 
a  ”Fisher's Exact Test” er brukt i de tilfellene hvor mer enn en av fire celler har en 
forventet verdi mindre enn 5. 
 
Variabelen ”Endelig vurdering, ikke Normalt” er en slags ”oppsummeringsvariabel”, alle som har 
skåre på de øvrige 7 vurderingsvariablene har også skåre på denne variabelen.. Det var altså 45 % 
som fikk vurdering Normalt! – ingen tiltak nødvendig. Summen av de som får anbefalt tiltak blir 
ikke lik 55 % fordi flere fikk anbefalt mer enn et tiltak. 
 
Vi ser at ”Problemgruppen” er overrepresentert ved praktisk talt alle vurderingsvariablene, selv 
om bare noen slår signifikant ut. 
 
Det er også av interesse å se på materialet i noe mer detalj, når de gjelder de forskjellige 
kategorier av deltagere. I utgangspunktet var deltagerne delt i 5 grupper, men noen av gruppene 
hadde svært få deltagere, derfor er det ikke meningsfullt å foreta signifikanstesting av forskjellen 
mellom disse gruppene. 



 19

 
 

Tabell 8. Prosentvis fordeling av tiltaksvurdering for de fem undergruppene. 
 
 
 
 
Variabel \ Gruppe 

Syn og lese 
problemer 
N=82 

Middels 
lesere, 
middels 
plager N=35

Gode lesere, 
ingen 
subjektive 
plager N=29

Leseproble
mer, ingen 
subjektive 
plager N=8 

Gode lesere 
med 
subjektive 
plager N=7 

Bruker briller hver dag 15 11 7 13 29
Endelig vurdering, ikke 
Normalt 55 40 21 0 57
Anbefale brille, alltid 
korrigeres 20 20 7 0 57
Anbefale brille, Spesielle 
problemer  10 3 0 0 0
Anbefale prisme, 
tradisjonell vurdering  9 9 0 0 0
Anbefale prisme, spesielle 
problemer  1 0 0 0 0
Anbefale Synstrening pga. 
Samsynsproblemer 16 11 7 0 0
Anbefale Synstrening pga. 
akkommodasjons 
problemer 20 14 7 25 0
Annet  6 11 3 0 0
 
Av interesse i denne tabellen er det særlig å merke seg at av de 8 som har leseproblemer, men 
ingen subjektive plager, er det bare en som blir anbefalt tiltak. Vi ser også at 4 av 7 (57 %) gode 
lesere med subjektive plager anbefales tiltak, alle 4 anbefales briller etter vanlige kriterier. 
Sammenlignet med de som både har lesevansker og subjektive plager er det omtrent like stor 
andel som anbefales tiltak, men typen tiltak er forskjellig idet deltagerne i denne gruppa alle 
anbefales briller etter vanlige kriterier når det er behov for tiltak. 
 
Et moment som er verdt å merke seg er forholdet mellom antallet personer som har fått anbefalt 
prismebriller og personer som har fått anbefalt synstrening for samsynsproblemer eller 
akkommodasjonsproblemer. Det er rimelig å anta at en tilsvarende kontroll utført med 
utgangspunkt i MKH (Måle- og korreksjonsmetode etter H.-J. Haase) ville gitt en annen fordeling. 
Flertallet i gruppen med anbefalt synstrening ville sannsynligvis fått anbefalt prismebriller som 
alternativ, ofte med et nærtillegg (pluss) for gruppen med akkommodasjonsproblemer.  
 
(To av deltagerne i undersøkelsen ble foreskrevet briller, da det ble ansett som uforsvarlig å ikke 
gjøre oppmerksom på de funn som ble gjort). 
 

3.8 Hvor mange gjelder dette? 
 
Vi ser av tabell 7 at de involverte optikere har vurdert at godt over halvparten av de elevene som 
rapporterer subjektive plager ved lesing kan antaes å ha et optometrisk avvik av et eller annet slag.  
Subjektive plager kan forekomme også hos gode lesere, men de med leseproblemer er altså sterkt 
overrepresentert. I dette prosjektet har vi definert gruppen med svake lesere med tilhørende 
subjektive plager på en slik måte at 32 % av alle elevene i prosjektets første fase (Heim og 
Johnsen, 2001) faller inn under definisjonen. Etter dette skulle 17,5 % av alle elever ha en 
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kombinasjon av leseproblemer, subjektive plager og optometriske avvik. Imidlertid kan det ha 
skjedd en seleksjon ved rekruttering til synsundersøkelsen ved at de som "hadde mistanke" om at 
det kan være et brillebehov har møtt opp. Et noe forsiktigere anslag blir da at ca. 15 % av alle 
elever har denne kombinasjonen av leseproblemer, subjektive plager og optometriske avvik. 
 
Vi ser videre av tabell 8 at selv når elvene rapporterer noe færre (eller ingen) subjektive plager 
kan vi anta at fra 20 % til 40 % har et optometrisk avvik avhengig av plagegrad. 
 
Vi ser videre at optikerne anbefaler korreksjon etter tradisjonelle kriterier for ca. 20 % av 
deltagerne i undersøkelsen, uavhengig av leseferdighet og subjektive plager. Det er først når 
optikerne anbefaler andre utradisjonelle tiltak som spesialtilpasninger eller synstrening at gruppen 
med subjektive plager og leseproblemer er overrepresentert. 
 

4 Diskusjon/vurdering 
Det er grunn til å understreke at denne studien ikke handler om forholdet mellom dysleksi i snever 
forstand og synsvansker, men om synsforhold og lesevansker i mer vid forstand. Undersøkelsen 
omfatter i utgangspunktet uselekterte elever på 7. klassetrinn. På grunn av betydelig seleksjon av 
elever som gjennomgikk synsundersøkelsen i forhold til de som i utgangspunktet gjennomførte 
lesetesten, må man være forsiktig når det gjelder å trekke bastante konklusjoner i det foreliggende 
materialet. Som nevnt under metodeavsnittet må elevgruppen som ble undersøkt på synsvariabler 
(n=161) betraktes som inneholdende flere "problemelever” enn et tilfeldig utvalg. Dette betyr 
videre at statistiske korrelasjoner i det foreliggende materialet antagelig ville slått enda sterkere ut 
dersom flere ”normalelever” hadde vært inkludert. Så selv om antall elever er relativt lite og det 
foreligger et selektert utvalg, synes det å være interessante og signifikante korrelasjoner mellom 
leseprestasjoner og variabler knyttet til bruk av øynene på nært hold, og mellom subjektive 
synsplager og en del av de samme variabler: 
 
 - nærvisus 
 - akkommodasjon 
 - fori på nært hold  

- fusjonsreserver 
 
Vår undersøkelsen tyder altså på at det er en sammenheng mellom leseprestasjoner og visse 
synsvariabler som har å gjøre med bruk av øynene på nært hold. En av de studier som det er 
naturlig å sammenlikne med, er den såkalte Bergensundersøkelsen fra slutten av 1970-tallet. Den 
omfattet over 3000 1. klassinger. Konklusjonen på denne undersøkelsen var at det ikke var noen 
sammenheng mellom leseprestasjoner og synsforhold. Liknende studier har kommet til samme 
konklusjon. Det er imidlertid en del forskjeller på Bergensundersøkelsen og den aktuelle studien. 
Alderen på barna er forskjellig, og i Bergensundersøkelsen ble verken akkommodasjonevne eller 
nærvisus registrert.  
 
I en nylig publisert tysk studie blant 127 uselekterte 9- og 10-åringer fant man en sammenheng 
mellom leseproblemer og svekket akkommodasjon (Motsch & Mühlendyck 2000).  
 
Til tross for at vi i denne studien ikke har studert barn diagnostisert med dysleksi/spesifikke 
lesevansker (SL) er det likevel relevant å vurdere våre resultater opp mot undersøkelser som har 
studert sammenhengen mellom dysleksi/SL, subjektive symptomer og optometriske forhold. I 
denne litteraturen ser det ikke ut for at man finner støtte for en sammenheng mellom dysleksi/SL 
og patologiske synsavvik som nystagmus, netthinne- og linsedefekter (Lennerstrand & Ygge, 
1992). 
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En rekke studier viser imidlertid at det er en større forekomst av ulike synsavvik og synsplager 
hos barn med dysleksi/SL sammenlignet med normalpopulasjonen. Avvikene som oftest blir 
trukket fram er, foruten subjektive plager, konvergens- og akkommodasjonsproblemer, ustabile 
øyebevegelser og nedsatt fusjonsreserve (se for eksempel Buzzelli, 1991; Pestalozzi, 1993; Evans 
et al., 1996). Vurdert i denne sammenhengen inngår derfor våre resultater i en økende 
dokumentasjon på en sammenheng mellom leseprestasjon, subjektive symptomer og enkelte 
optometriske variabler, spesielt på nær avstand.  
 
Man må være forsiktig med å konkludere med årsakssammenhenger, da det alltid vil være 
vanskelig å vite hva som kan være årsaksfaktorer og hva som kun er parallelle eller sekundære 
fenomener. Eksempelvis er sammenhengen mellom ustabilt samsyn og dårlige leseprestasjoner 
kjent (Evans, 2000). De fleste er enige om at funnene på ustabilt samsyn er sekundære i forhold  
til leseproblemene. Det er sannsynlig at det er en innbyrdes relasjon mellom noen av de variablene 
som viser signifikant korrelasjon med lesevansker og subjektive plager. For eksempel er det 
rimelig å anta at forskjellen i synsstyrke på nært hold (nærvisus) mellom gode og dårlige lesere 
skyldes forskjell i akkommodasjonsevne. Tester som var tatt med for å kunne påvise trettbarhet av 
visse funksjoner som konvergens og akkommodasjon (konvergensfleksibilitet og 
akkommodasjonsfleksibilitet), slo ikke statistisk ut overfor leseprestasjonene. Ved å sammenlikne 
elevene med den høyeste plageindeks (høyeste 20 %) med resten av elevene, var det så vidt en 
statistisk signifikant forskjell på akkommodasjonsfleksibilitet (p=0,049). 
 
Sammenhengen mellom venstre øyedominans og bedre leseevne er det vanskelig å finne en god 
forklaring på. Materialet er relativt lite, og signifikansnivået var i grenseland (p=0,049 på avstand 
og p=0,027 på nært hold). Man bør derfor være tilbakeholden med å trekke dette funnet for langt.  
 
Resultatene viser en sammenheng mellom subjektiv plageindeks, leseferdighet og optometriske 
variabler. Selv om tidligere studier tyder på en overhyppighet av ulike symptomer både hos 
personer med lesevansker og hos personer med behov for optometriske tiltak (Evans, 2001), synes 
det å være en mangel på studier som har forsøkt å studere sammenhengen mellom variablene.  
 
Enkelte av de rapporterte subjektive plagene synes å reflektere underliggende optometriske avvik. 
Noen subjektive plager ser ut til å henge sammen med problemer med å trekke øynene sammen 
når man leser, mens andre ser ut til å være knyttet til problemer med synsskarphet. På den annen 
side er det verdt å merke seg at ingen av spørsmålene korrelerte signifikant verken med 
refraksjonsforhold, latent skjeling (fori) ved tildekkingsprøve nær, eller med avvik på de to 
”trettbarhetstestene” (konvergensfleksibilitet og akkommodasjonsfleksibilitet). 
 
Det at elevers svar på ett eller noen få enkeltspørsmål ikke synes å avdekke tilstedeværelse av 
spesielle okulære avvik er ikke ensbetydende med at spørsmålene ikke bør stilles. Snarere tvert i 
mot: Gjennom en innledende grundig utspørring kan optikeren eller øyelegen kartlegge elevens 
totalsituasjon med hensyn på synsfunksjonen, og koble disse forholdene opp mot det som 
avdekkes av konkrete undersøkelsesfunn og måleverdier. Klinisk erfaring med undersøkelse av 
skolebarn og alternative tiltak og behandlingsformer vil i tillegg lette endelig avgjørelse om noe 
bør korrigeres eller et tiltak settes inn. 
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5 Anbefalinger 

5.1 Generelt 
Det synes å være en sammenheng hos barn i alderen 12 – 14 år mellom leseprestasjoner og visse 
synsvariabler som omfatter bruk av øynene på nært hold. Det betyr at elever som presterer 
dårligere på en standardisert lesetest, har oftere latent skjeling på nært hold, litt dårligere skarpsyn 
på nært hold og litt dårligere fokuseringsevne (akkommodasjon). 
 
Dette funnet alene sier ikke noe om det dreier seg om en årsakssammenheng eller parallelle 
fenomener med andre bakenforliggende årsaker.  
 
Sammenhengen mellom leseferdigheter, synsplager og synsvariabler knyttet til bruk av øynene på 
nært hold er interessant. Dersom man mistenker en årsakssammenheng, helt eller delvis, ville 
naturlige tiltak for elever med leseproblemer og synsrelaterte plager, vil være: 

- nøyaktig korreksjon, selv av små brytningsfeil, spesielt hypermetropi 

- eventuelt egen lesekorreksjon med noe mer pluss-styrke 

- prismatisk korreksjon av forier 

- bruk av noe større skrift, eventuelt også økt ”spacing” mellom ordene 

Det er et åpent spørsmål om behovet for slike tiltak er varig eller forbigående. En aktuell 
sammenligning er effekten av konvergenstrening ved konvergensinsuffisiens; mange av disse 
pasientene oppnår en bedring av symptomene som vedvarer også etter at man slutter å trene. (Se f. 
eks. Gallaway M, Scheiman og Malhotra, 2002). Tilsvarende effekter er rapportert for 
akkomodasjonstrening (Sterner, Abrahamson og Sjøstrøm, 2001). For en vitenskapelig evaluering 
av slike tiltak, burde det vært gjennomført en randomisert studie. (En slik intervensjon var 
planlagt i den aktuelle studien, men måtte utgå av praktiske årsaker). 

Barn med lesevansker, eventuelt sammen med subjektive leseplager, bør gjennomgå en 
fullstendig øyeundersøkelse, spesielt med vektlegging av variabler som kartlegger bruk av øynene 
på nært hold. Hos disse barna bør man være liberal med å korrigere selv små brytningsfeil, 
spesielt langsynthet (hypermetropi). Egne briller til bruk på nært hold bør eventuelt overveies. 
 
(Rådene nedenfor er skrevet med henblikk på spesielle målgrupper, slik at de kan leses uavhengig 
av den øvrige teksten). 

5.2 Råd til lærere 
Undersøkelsen viser at et ikke ubetydelig antall elever i barneskolens 7. klassetrinn må betegnes 
som lese-/skrivesvake, og at synsrelaterte forhold kan være en medvirkende faktor til lese-
/skriveproblemer. Det er derfor viktig at de elevene som har problemer på skolen og ved 
lekselesing får sitt syn undersøkt av optiker eller øyelege. Selv i tilfeller der det i ettertid viser seg 
at ”alt ved synet var normalt” vil en undersøkelse være berettiget og verdifull. Det å i 
enkelttilfeller utelukke at synsproblemer er en medvirkende faktor vil alltid være fordelaktig. Og 
dersom det skulle vise seg at barnet har synsproblemer som kan være en medvirkende årsak vil 
tiltak kunne settes inn for å se om situasjonen bedrer seg. Dersom briller, synstrening eller andre 
synsrelaterte tiltak utprøvd over noe tid ikke skulle være til hjelp vil man lettere kunne konkludere 
med at lese-/skriveproblemene ikke er synsrelaterte, og heller sette fokus på andre mulige 
medvirkende faktorer og hjelpetiltak. Og for elever hvor synstiltakene viser seg å ha god effekt er 
det viktig å huske at synet kun er en medvirkende faktor – således bør andre igangsatte 
hjelpetiltak nødvendigvis ikke opphøre. 
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Klasseforstandere og lærere som over noe tid observerer elever som har åpenbare problemer bør 
sørge for at barnet blir henvist for utredning av synsfunksjonen.  
 
Det er mange tegn og signaler som en lærer bør være oppmerksom på fordi de kan  være tegn på 
at synsfunksjonen er en medvirkende faktor for lese-/skrivesvakhet. Noe slike tegn og signaler er: 
Vegring mot lesing, unormal blunking/mysing, rapportering av svie og kløe i øynene, lukker (eller 
holder hånden foran) et øye ved lesing, problemer med å finne neste linje ved lesing og hyppig 
hodepine. 
 
Henvisning for synsundersøkelse bør skje gjennom skolehelsetjenesten. Dette vil sikre en best 
mulig helhetlig utredning av eleven, og at alle involverte parter i utredningsarbeidet i størst mulig 
grad sikres tilgang på verdifull og nødvendig informasjon om barnet. Videre vil det være en fordel 
at hver enkelt skole benytter noen utvalgte optikere eller øyeleger som arbeider rutinemessig med 
skolebarn. I vanskelige saker og tvilstilfeller vil innhenting av en såkalt ”second opinion”, ved 
gjennomføring av en supplerende synsundersøkelse, være fordelaktig.  
 
Dersom en synsutredning konkluderer med at tiltak i form av brille eller lignende bør prøves ut er 
det en fordel at klasseforstanderen får informasjon om dette. Med innsikt i hvorfor et tiltak er 
anbefalt, hvordan en brille eventuelt bør benyttes, og hvor lenge tiltaket skal prøves ut vil læreren 
lettere kunne være med på å sikre optimal oppfølging. I de aller fleste tilfeller hvor et tiltak blir 
satt i verk vil barnet bli innkalt til en etterkontroll hos optiker/øyelege hvor effekten av tiltaket vil 
bli undersøkt og vurdert. 

5.3 Råd til skolehelsetjenesten/helsesøster 
Den synshelsekontrollen som kan foretas av skolehelsetjenesten alene vil svært sjelden kunne 
avdekke en mulig sammenheng mellom lese-/skrivesvakhet og synsfunksjonen. Enkel observasjon 
av øynene, måling av synsskarphet og enkle samsynstester vil ikke kunne avdekke annet enn 
forholdsvis graverende defekter ved synet.  

En synsutredning av lese-/skrivesvake elever bør baseres på en mer detaljert undersøkelse foretatt 
av autorisert øyehelsepersonell (optiker eller øyelege). I tillegg til en omfattende kartlegging av 
elevens bakgrunn med hensyn på helsetilstand (generell- og øyehelse), subjektive plager og 
symptomer, registrering av synsskarphet, refraksjon osv. bør mer detaljerte og nyanserte forhold 
ved synsfunksjonen undersøkes. Dette gjelder spesielt for synsfunksjonen for syn på nært hold og 
øynenes evne til å fokusere og samle blikket mot nærliggende objekter. 
 
Det vil selvfølgelig være verdifullt å avdekke graverende forhold ved synsfunksjonen, og 
eksempelvis korrigere store ukorrigerte synsfeil. Mange undersøkelser har imidlertid vist at det 
ved lese-/skrivesvakhet sjelden forekommer graverende defekter ved synet, men at det snarere kan 
være mindre synsfeil og mer nyanserte synsavvik i form av fokuseringsproblemer og små 
samsynsfeil som kan være med på å gjøre lese-/skriveprosessen vanskeligere. Lese-/skrivesvake 
elever bør derfor som en del av den totale helsemessige og funksjonelle utredningen få sitt syn 
undersøkt hos optiker eller øyelege.  
 
Dersom mulig vil det være en fordel at hver enkelt skole benytter noen utvalgte optikere eller 
øyeleger som arbeider rutinemessig med skolebarn. Selv om alle som er autorisert innen begge 
yrkesgrupper har formell kompetanse for å undersøke skolebarn vil det være en fordel at de 
fagpersonene som benyttes har erfaring med å forestå nyanserte synsundersøkelser av barn, og 
arbeider mer eller mindre regelmessig med dette. I vanskelige saker og tvilstilfeller vil innhenting 
av en såkalt ”second opinion”, ved gjennomføring av en supplerende synsundersøkelse, kunne 
være fordelaktig.  
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Ved henvisning via skolehelsetjenesten til optiker/øyelege bør dette gjøres skriftlig og det som 
eventuelt måtte foreligge av resultater fra allerede utførte utredninger og undersøkelser legges 
ved. Dette gjelder spesielt informasjon fra lese-/skriveprøver og eventuelle målinger og 
observasjoner knyttet til synsfunksjonen gjort av skolehelsetjenesten. Skriftlig henvisning vil være 
med på å sikre skriftlig tilbakemelding/epikrise fra optiker/øyelege.  
 
Dersom en synsutredning konkluderer med at tiltak i form av brille eller lignende bør prøves ut vil 
det være en fordel at klasseforstanderen informeres om dette. Med innsikt i hvorfor et tiltak er 
anbefalt, hvordan en brille eventuelt bør benyttes, og hvor lenge tiltaket skal prøves ut vil læreren 
lettere kunne være med på å sikre optimal oppfølging. I de aller fleste tilfeller hvor et tiltak blir 
satt i verk vil barnet bli innkalt til en etterkontroll hos optiker/øyelege hvor effekten av tiltaket vil 
bli undersøkt og vurdert.    
 
Det bør vurderes om det skal utarbeides et standardisert spørreskjema for subjektive plager som 
kan benyttes av skolehelsetjenesten/helsesøster. Skjemaet kan baseres på skjemaet i denne 
undersøkelsen eller tilsvarende skjemaer som er utarbeidet andre steder (se for eks. Thomson & 
Evans, 1999). 

5.4 Råd til optikere/øyeleger 
Enhver synsundersøkelse av lese-/skrivesvake skolebarn må inneholde en relevant utdypende 
anamnese, gjerne supplert med utfylling av et spørreskjema. Det er viktig at det settes av 
tilstrekkelig tid, både for denne samtalen, og for de delundersøkelsene og testene som ønskes 
utført.  
 
Optikere og øyeleger som skal undersøke synet til lese-/skrivssvake skolebarn bør arbeide 
regelmessig med barn for å opparbeide seg nødvendig ekspertise på området. Med kun sporadiske 
synsundersøkelser av barn vil en slik nødvendig ekspertise vanskelig la seg opparbeide. 
 
Hva som tas med i synsundersøkelsen vil variere sterkt med hver enkelt elevs individuelle 
symptomer, tegn, synssituasjon, behov osv. Noen få enkelttester vil sjelden gi nok informasjon for 
å avdekke en eventuell sammenheng mellom pasientens problemer og synet, og således være et alt 
for dårlig grunnlag for å anbefale en korreksjon, eller annen form for behandling. På den annen 
side vil en ukritisk gjennomgang av en for lang standardisert liste over delundersøkelser og 
enkelttester kunne trøtte ut barnet, noe som igjen kan føre til feilaktig diagnostisering og 
behandling.   
 
En og samme synsvariabel kan ofte testes med forskjellige instrumenter/testmetoder. Dersom et 
instrument, eller en testmetode gir dårlig respons, bør et annet instrument/testmetode velges. Ved 
utredning av lese-/skrivesvake barn bør nyanserte tester for samsyn og forhold rundt 
synsfunksjonen på nært hold vektlegges spesielt. Denne undersøkelsen og annen nyere forskning 
ser ut til å indikere at også nyanserte tester for øyemotorikk og synsapparatets fleksibilitet og 
utholdenhet bør inkluderes i synsundersøkelser av lese-/skrivesvake barn. 
 
Så lenge det ikke foreligger noen randomisert intervensjonstudie, er det vanskelig å komme med 
tunge behandlingsanbefalinger. Vi vil likevel anbefale den generelle regel som også de fleste 
optikere og øyeleger bruker i dag, nemlig å la kriteriene for optometrisk intervensjon hos barn 
med lesevansker være videre enn det som ellers er vanlig. Valg av tiltak kan sjelden baseres kun 
på noen få enkeltmålinger, men må i større grad bygge på en helhetstenkning og klinisk erfaring. 
Oppfølging i form av etterkontroll(er) er viktig for vurdering av tiltakets effekt. 
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Ved mistanke om svak hypermetropi, mindre forier eller akkomodasjonsproblemer som 
medvirkende faktor og mulig hjelp med brillekorreksjon bør bruk av utlånsbriller/prøvekorreksjon 
vurderes før endelig ordinering og anbefaling av briller. 
 
Ved skriftlig henvisning av elever fra skolehelsetjenesten bør alltid en skriftlig epikrise sendes 
tilbake til henvisende instans. Denne epikrisen bør skrives på et folkelig språk og kort 
oppsummere viktige funn og begrunnelse for eventuelle anbefalte tiltak og videre oppfølging. 
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Appendiks A.    Brev til elever og foresatte angående 
synsundersøkelsen 
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Appendiks B.   Oversikt over tester som inngår i 
synsundersøkelsen: 
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Anamneseopptak etter utarbeidet skjema 
Pupilleavstand 
Øyedominans 
Fysiologisk diplopi 
Habituell synsskarphet, avstand og nær 
Pupillereaksjoner 
Konfrontasjonstest 
Øyemotilitet  
Øyebevegelser (Visual tracing og DEM-test) 
Konvergensnærpunkt 
Voluntært konvergensnærpunkt 
Stereoskopisk syn 
Tildekkingsprøve (cover test) – avstand og nær 
Objektiv refraksjon 
Subjektiv refraksjon m/synsskarphet avstand 
Dissosierte forimålinger 
Synsskarphet, nær 
Konvergensfleksibilitet 
Fusjonsreserver (horisontale) nært hold 
Akkommodasjonsbredde 
Akkommodasjonsfleksibilitet 
Dynamisk retinoskopi (måling av akkommodasjons-lag) 
Fiksasjonsdisparitet 
AC/A ratio 
Kryss kort test for syn på nært hold 
Fargesynstest  
Oftalmoskopi 
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Appendiks C.   Beskrivelse av delundersøkelser i synsundersøkelsen 
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Pupilleavstand (PD) (avstand og nær) 
Måles for syn på avstand (6 meter) og for syn på nært hold (0,4 meter) ved hjelp av en tradisjonell 
metode (f. eks. PD-mål). Binokulær måling er tilstrekkelig, og resultatene noteres ned i millimeter 
til nærmeste ½ millimeter, først avstands PD, så nær PD. (Eksempel; 62/58,5).  
 
Øyedominans (avstand og nær) 
Registreres med pasientens habituelle korreksjon dersom brille brukes til vanlig. For avstand bes 
pasienten om å sikte inn en relativt stor optotyp/bokstav gjennom et ca. kronestykkestort ”hull” i 
et A4-ark som holdes av pasienten med begge hender i armlengdes avstand. Benyttet øye 
registreres som det dominerende for syn på avstand.  
For nær benyttes samme teknikk, men undersøkerens ene øye velges som pasientens 
fikseringsobjekt. Fikseringsavstand ca. ½ meter og A4-arket holdes nå halvveis mellom 
undersøker og pasient. Benyttet øye registreres som det dominerende for syn på nært hold. 
Resultatet noteres med høyre (H) eller venstre (V), med avstandsdominansen først. Kommentarer 
om ”ustabil dominans” osv. kan påføres. (Eksempel; H/H). 
 
Fysiologisk diplopi 
Undersøkes tradisjonelt ved hjelp av to penner, blyanter eller lignende - helst med forskjellig 
farge. Objektene holdes på midtlinjen mellom pasientens øyne i en avstand på henholdsvis ca. 0,4 
og 0,2 meter fra pasientens ansikt. Registreres som; Krysset; positiv eller negativ, og Ukrysset; 
positiv eller negativ. (Eksempel; Krysset: positiv, Ukrysset: positiv). 
 
Habituell synsskarphet avstand (monokulært og binokulært, også lavkontrast) 
Her benyttes som førstevalg Bailey-Lovie testtavle med høy kontrast (utlånt fra høgskolen). 
Testavstand 6 meter. Hvert øye testes for seg før binokulær registrering. Dersom pasienten kniper 
sammen øynene/myser under visusregistreringen skal det informeres om at dette er ”juks” og at 
øynene skal holdes normalt åpne. Registreres i logMAR enhet. Hver bokstav som sees gir 0.02 
logMAR enheter. (for eksempel; 6/7.5 + 2 bokstaver tilsvarer logMAR +0.1 – (0.02x2) = +0.06). 
Visus bedre enn 6/6 får da negativt fortegn. 
Tilsvarende registreres også visus for lavkontrastoptotyper (baksiden av testtavlen utlånt fra 
høgskolen).  
Normal god rombelysning benyttes. Tavlen bør være jevnt belyst uten sjenerende 
reflekser/blending. 
 
NB! Dersom Bailey-Lovie tavler ikke er tilgjengelig registreres visus på vanlig måte. Dersom 
noen få optotyper på beste visuslinje ikke leses angis dette med ved å oppgi et minustegn og antall 
optotyper som ikke leses (for eksempel; 6/6-1). Dersom et eller noen få mindre optotyper/tegn 
leses angis dette med oppgi et plusstegn og antall tilleggsoptotyper som leses (Eksempel; 6/6+2).  
 
Habituell synsskarphet nær (monokulært og binokulært) 
Her benyttes Gulden Ophthalmics Near Point Card No. 1 (utlånt fra høgskolen). Testavstand 0.4 
meter. Hvert øye testes for seg før binokulær registrering. Normal god rombelysning benyttes. 
”Tavlen” bør være jevnt belyst uten sjenerende reflekser/blending. Dersom noen få optotyper på 
beste visuslinje ikke leses angis dette med ved å oppgi et minustegn og antall optotyper som ikke 
leses (f. eks. 20/20-1). Dersom et eller noen få mindre optotyp tegn leses angis dette med å oppgi 
et plusstegn og antall tilleggsoptotyper som leses (Eksempel; 20/20+2).   
 
Pupillereaksjoner (direkte, indirekte, nærrespons etc.) 
Registreres i noe redusert rombelysning ved hjelp av pennelykt (direkte og indirekte) og fiksering 
mellom avstandstavle og pasientens egen tommel (nærrespons). Benytt gjerne det amerikanske 
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konseptet PERRLA (Pupils Equal Round Reactive (to) Light (and) Accommodation) for 
resultatregistrering. Eventuelle kommentarer kan også påføres.  (Eksempel; PERRLA). 
 
Konfrontasjonstest (Donders vinketest) 
Undersøker og pasient sitter med ansiktene mot hverandre på ca. 1m avstand. Dersom pasienten 
habituelt benytter brille – tas denne av. 
Undersøkelsen foregår monokulært med fiksering rett fram (på undersøkerens motsatte øye). 
Pasienten okluderer selv det øyet som ikke undersøkes ved å holde håndflaten for samme sides 
hånd inntil ”øyet”, uten å berøre øyelokket, eller på noen måte yte press på selve øyet. 
Undersøkerens hender bringes sakte inn i pasientens synsfelt i en avstand på ca. ½ meter – fra 
utenfor synsfeltet og innover. Estimerer monokulære ytergrenser ved hjelp av vinkende 
fingertupp. 
Registreres som normal eller innskrenkede ytergrenser. Ved innskrenkede grenser lages en skisse 
på registreringsskjemaets bakside med gradsangivelse for ytergrenser i 8 kardinalposisjoner (0° , 
45° ,90° , 135° ,180°  , 225° , 270° , og 315° ). (Eksempel; normal). 
 
Øyemotilitet  
Utføres med pennlykt som fikseringsobjekt. Dersom pasienten habituelt benytter brille – tas denne 
av. 
Pasienten instrueres i å holde hodet i ro og samtidig se på lyset etter hvert som dette beveges. Ved 
eventuelt dobbeltsyn eller smerter bør pasienten rapportere dette. Pennelykten føres ut til ca. 45°  i 
åtte hovedblikkretninger (0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270°  og 315° ). Registreres som 
normal eller unormal respons. Ved unormal respons noteres hvilken retning/muskel som viser 
unormale forhold og en eventuell skisse påføres registreringsskjemaets bakside med 
gradsangivelse for bevegelsesinnskrenkning. (Eksempel; normal). 
 
Undersøkelse av øyebevegelser   
Developmental eye movement test (DEM)  
For denne testen vises det til separat vedlagt manual (Developmental eye movement test (DEM) 
Version 1, 1987 – Examiner’s booklet). Testen bør utføres som beskrevet i denne – se spesielt 
”Administration of the DEM” på side 5. Alle instruksjoner må imidlertid gis på norsk. Resultatene 
for DEM-testen registreres på skjemaet DEM SCORESHEET. Husk at navn og dato også må 
påføres dette skjemaet.  
 
Merk spesielt: 
Tiden på testside A og B (vertikale øyebevegelser) skal legges sammen. 
Instruer pasienten til å gjøre testen så fort som mulig. 
For testside C (horisontale øyebevegelser) skal tiden justeres ut ifra om pasienten legger til, eller 
trekker fra tall. Pass på at pasienten forstår testen før gjennomføring, vær obs under testingen. 
 
Undersøkelse for følgebevegelser – Visual Tracking  
For denne  testen vises det til separat vedlagt manual (Visual tracking – Instruction Manual, 
utarbeidet av Sidney Groffman). For registrering av måleverdier og observasjoner benyttes det her 
et separat registreringsskjema – Visual Tracing Test Record Form. Husk at navn og dato også må 
påføres dette skjemaet.  
 
Merk spesielt: 
Hodebevegelser bør observeres, men ikke nødvendigvis legges vekt på. 
Eleven skal IKKE instrueres i å holde hodet i ro. 
Ved bruk av finger skal eleven få en ”advarsel”. 
Dersom eleven feiler demotesten – gi en sjanse til. 
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Gi instruksjon om ”bedre sakte og riktig – enn fort og galt”! 
Gi testplaten til eleven – be om å ”begynn med A nå” i det ”klokka settes i gang”. 
Etter 1 minutt slutter man å ta tiden, men noterer ned et resultat.   
Etter 2 minutter av avbryter man eleven på en ”pen” måte og får dem til å gå videre. 
Stoppeklokke med mellomtid bør benyttes. 
 
Konvergens nærpunkt 
Konvergens nærpunkt måles ved hjelp av RAF-linjal. Linjalen bør holdes ”skrått nedover”. Benytt 
objektet bestående av en vertikal sort strek med en sentrert prikk på. Objektet føres gradvis 
nærmere pasienten inntil subjektiv diplopi (break), eller eventuelt objektiv utglidning. Før også 
objektet sakte vekk fra pasienten og registrer nå vedkommende kan se enkelt igjen (recovery). 
Gjentas tre ganger. Avleste tallverdier i centimeter noteres ned. (Eksempel; 5/8, 6/9, 5/9). Dersom 
RAF-linjal ikke er tilgjengelig benytt annet egnet objekt og mål/anslå korteste næravstand. 
 
Voluntært konvergens nærpunkt (jump convergence) 
Pasienten anmodes om å skifte fiksering mellom to objekter med små bokstaver (ca. en 
bokstavstørrelse større enn registrert visus for nær) holdt henholdsvis ca. 50 centimeter og 15 
centimeter fra øynene. Utføres tre ganger. Registreres som normalt og jevnt, eller vanskelig og 
”hakkete”. Eventuelt med andre kommentarer. (Eksempel: normalt). 
 
Stereoskopisk syn 
Anbefalt stereotest for dette prosjektet er TNO. Testen holdes i en testavstand på 0.4 meter og bør 
være jevnt belyst uten sjenerende reflekser/blending. Dersom pasienten benytter brille til vanlig – 
benyttes denne også for måling av stereoskopis syn. Testen utføres med tilhørende rød/grønn 
brille. Testsider V, VI og VII benyttes (Plate V, Plate VI og Plate VII). Resultatet registreres i 
buesekunder (15”, 30”, 60”, 120”, 240” eller 480”).  
(Eksempel; 40” u/Rx).  
Benytt annen stereotest dersom TNO ikke er tilgjengelig. Benytt testen etter produsentens 
anbefalinger og noter ned type stereotest sammen med resultatet.  
 
Cover test(er) (avstand og nær – horisontale og vertikale avvik) 
Benytt en utvalgt optotyp/bokstav tilsvarende visus for pasientens dårligste øye. Test først for 
fikseringsavstand 6 meter, deretter for nærfiksering på 0.4 meter. Eventuelle øyebevegelser 
nøytraliseres ved hjelp av en prismestav. Noter ned observert samsyn/samsynsavvik (orthofori, 
type fori eller type tropi), størrelse i prismedioptrier og eventuelle kommentarer. Tre eksempler på 
registreringer:  
Avstand: 6 pd exofori kombinert med 2 pd venstre hyperfori – langsom ”recovery”, nær: 10 pd 
exofori. 
Avstand: 23 pd unilateral høyre esotropi, nær: som for avstand, men alternerende. 
Avstand: 14 pd alternerende exotropi, venstre øye foretrekkes for fiksering, nær: som for avstand, 
men 20 pd.  
 
Objektiv refraksjon 
Utføres ved hjelp av ”tørr” retinoskopering som standard. Benytt testavstand 6 meter og velg et 
akkommodasjonsavslappende fikseringsobjekt (mellomstor optotyp på grønn bakgrunn). Dersom 
kliniske vurderinger tilsier ”våt” retinoskopering gjøres dette separat helt til slutt i 
synsundersøkelsen. ”Våt” retinoskopering kan kun foregå gjennom samarbeid med lege, eller ved 
henvisning til øyelege. Påfør kommentar ved ”våt” retinoskopering slik at det tydelig 
fremkommer hva som er ”tørt” og ”vått” resultat.   
Refraksjonen oppgis tradisjonelt med sfære og sylinder (minussylinder) til nærmeste ¼ dioptri og 
sylinderakse til nærmeste grad. (Eksempel; +2,75DS/ -0,75DCA 175° ). 
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Ved eventuell bruk av autorefraktometer noteres ned snittverdien av minst tre relativt like 
enkeltmålinger. Påfør kommentaren ”autorefraktometer”. 
 
Subjektiv refraksjon (m/ avstandsvisus) 
Utføres ved hjelp av tradisjonell kryss-sylindermetode.  For bestemmelse av refraksjonens 
sfæriske element benyttes tradisjonelle kriterier (….vi bestemmer beste sfæriske glass som det 
sterkest mulige plussglass eller det svakest mulige minusglass, som gir pasienten forholdsvis best 
visus. Dersom man fra beste sfæriske glass går i retning ”pluss”, faller visus. Og går man i retning 
”minus”, stiger den ikke mer). 
Refraksjonen oppgis tradisjonelt med sfære og sylinder (minussylinder) til nærmeste ¼ dioptri og 
sylinderakse til nærmeste grad. (Eksempel; +2,75DS, -0,75DCA 175° ). 
Noter også ned monokulær og binokulær visus med det subjektive resultatet etter føringer gitt for 
visusregistrering ovenfor. 
 
Binokulær avbalansering 
Benytt en tradisjonell metode – helst ved hjelp av polariserte filtre, og noter ned resultatene med 
sfære og sylinder (minussylinder) til nærmeste ¼ dioptri og sylinderakse til nærmeste grad. Noter 
også ned binokulær visus med det avbalanserte resultatet. 
 
 
Dissosierte forimålinger (avstand og nær – horisontale og vertikale avvik) 
Her benyttes Von Graefes dissosiasjonstest (prismedeling). Benytte en enkelt linje med optotyper 
noe større enn registrert visus (de fleste testtavler har en egen linje for disse målingene), en 
vertikal linje for måling av horisontale avvik (exo/eso), en horisontal linje for måling av vertikale 
avvik (hyper/hypo). 
 
For måling av horisontale avvik benyttes et vertikalt prisme på 6pd (eventuelt mer) for 
dissosiasjon. Prismekompensator med innledningsvis høy styrke basis inn benyttes for å stille 
dobbeltbildene overett. Gjennomsnittet av tre enkeltmålinger noteres ned som målt avvik.  
 
For måling av vertikale avvik benyttes et horisontalt prisme på 10pd basis inn (eventuelt mer) for 
dissosiasjon. Prismekompensator benyttes for å stille dobbeltbildene rett ved siden av hverandre 
(på nøyaktig samme høyde). Gjennomsnittet av tre enkeltmålinger noteres ned som målt avvik.  
 
Synsskarphet nær m/ funnet avstandskorreksjon (monokulært og binokulært) 
Her benyttes Gulden Ophthalmics Near Point Card No. 1 (utlånt fra høgskolen). Testavstand 0.4 
meter. Hvert øye testes for seg før binokulær registrering. Normal god rombelysning benyttes. 
Tavlen bør være jevnt belyst uten sjenerende reflekser/blending. Dersom noen få optotyper på 
beste visuslinje ikke leses angis dette med ved å oppgi et minustegn og antall optotyper som ikke 
leses (f. Eks. 20/20-1). Dersom et eller noen få mindre optotyp tegn leses angis dette med oppgi et 
plusstegn og antall tilleggsoptotyper som leses (f. Eks. 20/20+2).  
 
NB! Dersom Gulden Ophthalmics Near Point Card No. 1. ikke er tilgjengelig registreres visus på 
vanlig måte, etter samme retningslinjer som ovenfor. Benytt den typen nærvisusregistrering som 
vanligvis benyttes i praksisen. 
 
 
Konvergensfleksibilitet (12BO/3BI) 
Her benyttes et fast sammenlimt dobbeltprisme (Gulden Ophthalmics) bestående av 12pd basis ut 
og 3pd basis inn (utlånt fra høgskolen). Som fikseringsobjekt benyttes et nærvisuskort med 
optotyper litt større en registrert nærvisus. Pasienten holder selv prismet foran sitt dominerende 



 41

 
øye (for nær) med delelinjen mellom prismene nøyaktig horisontalt. Pasienten instrueres i at 
hun/han skal flytte glasset opp og ned slik at hun/han ser gjennom henholdsvis øvre og nedre 
halvdel av glasset annen hver gang. Pasienten instrueres i å si ”nå” hver gang teksten sees skarpt 
og enkelt. Antall sykler som kan utføres på et minutt registreres som 
konvergensfleksibilitetsresultatet. (Eksempel; 10 cpm (cycles per minute)). Benytt klokke. 
 
Registrer også om en av prismeretningene er vanskeligere å fusjonere og eventuelt andre spesielle 
observasjoner og funn. 
 
 
Horisontale fusjonelle reserver for syn på nært hold (PRK/NRK) 
Benytt foropter med variable ”dreieprismer” for disse målingene. Reserver måles kun for syn på 
nært hold (0.4 meter). Som fikseringsobjekt benyttes en enkelt vertikal linje med optotyper noe 
større enn registrert visus (de fleste testtavler har en egen linje for disse målingene).  
Positiv relativ konvergens måles ved hjelp av binokulær gradvis jevn økning av prismatisk effekt 
basis ut. Først til ”slør”, så til ”dobbelt”. Deretter reduseres prismestyrken til 
gjenforening/enkeltbilde (f. Eks.: 17/22/11). 
Negativ relativ konvergens måles ved hjelp av binokulær gradvis jevn økning av prismatisk effekt 
basis inn. Først til ”slør”, så til ”dobbelt”. Deretter reduseres prismestyrken til 
gjenforening/enkeltbilde (f. Eks.: 13/20/13). 
 
 
Akkommodasjonsbredde (monokulært og binokulært)  
Måles ved hjelp av RAF-ruler (eller lignede) etter ”push-up” metoden. Snittverdien for tre 
enkeltmålinger noteres til nærmeste ¼ dioptri. Målingene foretas på begge øynene hver for seg, 
og binokulært. (Eksempel; H: 8,75D, V: 8,75D, Bin: 9,50D). 
 
 
Akkommodasjonsfleksibilitet (+/- 2,00DS) 
Her benyttes testavstand 0.4 meter. Som fikseringsobjekt benyttes et nærvisuskort med optotyper 
litt større en registrert nærvisus som fikseringsobjekt (ca. visus 20/30). Pasienten holder selv en 
”flipper” med +/-2.00D sfæriske glass foran øynene (utlånt fra høgskolen). Start med plusslinsene. 
Pasienten instrueres i at hun/han skal ”flippe” mellom pluss- og minusglasseneglasset. Pasienten 
instrueres i å si ”nå” hver gang teksten sees skarpt og enkelt. Antall sykluser som kan utføres på et 
minutt registreres som resultatet. (f. eks.: 11 cpm (cycles per minute)). Benytt klokke.  
Testen utføres først binokulært (BAF), deretter monokulært på hvert øye for seg (MAF). 
Registrer også om en av sidene på ”flipperen” (+/-) var vanskeligere å benytte og eventuelt andre 
spesielle observasjoner og funn. 
 
Dynamisk retinoskopi (MEM) 
Monocular Estimate Methode (MEM) benyttes for dynamisk retinoskopi. Utføres på 1/3m under 
binokulære forhold med pasientens avstandstyrke/korreksjon i prøvebrillen/foropteret. Pasientens 
oppmerksomhet henledes til ca. 2mm høye optotyper (sorte på hvit bakgrunn) festet nær 
lysåpningen i instrumentet. Pasienten bør lese bokstavene høyt under selve testen. Optotypene må 
være godt belyst av en lyskilde som ikke blender pasienten. I instrumentet benyttes en noe 
redusert belysning (tilstrekkelig for a se refleks – men svak nok for å unngå blending). Vanligvis 
sees en medbevegelse/”lag” tilsvarende 0,25 til 0,75D.  
Prøveglass settes raskt opp monokulært (kun et øye) og bevegelsen vurderes raskt kun med en 
”sveipretning” (horisontalt). Begge øyne skal imidlertid være åpne under MEM undersøkelsen. 
Svakeste plussglass som gir nøytralpunkt noteres (f. Eks. +0,50D) 
 
Fiksasjonsdisparitet (avstand og nær – horisontalt og vertikalt) 
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Her benyttes Mallets fiksasjonsdisparitets test (FD) for avstand og nær. Målingene utføres på 
tradisjonell måte som anbefalt av produsenten. Benytt god rombelysning uten sjenerende 
reflekser/blending for pasienten. Noter ned styrken på det svakeste prismet som stiller de 
monokulære strekene over ett. Horisontal FD undersøkes/noteres før vertikal FD, og FD for 
avstand før FD for nær. (Eksempel; avst.: horisontalt og vertikalt – ingen FD, nær: eksutglidning 
HØ – nøytralisert med 2 pd, vertikalt ingen FD). 
 
 
AC/A ratio (akkommodativ konvergens/akkommodasjon) 
AC/A beregnet ut fra forimålinger etter følgende formel:  
AC/A = pupilleavstand (i cm) + nærtestavstand (i m) x (nærfori – avstandsfori) 
Pupilleavstand for avstand (PD) angis i cm. Testavstand angis i meter. Esofori gis positiv verdi og 
exofori gis negativ verdi. Forventet verdi 2 –6/1 (prismedioptrier/dioptri).  
(Regneeksempel: PD 65mm, testavstand 0,4 meter, nærfori 12 exo, avstandsfori 8 exo gir   
6,5+0,4x(-12-(-8))=4,9 ): 4,9/1.). (Eksempel på registrering av måleverdi; 4/1). 
 
Krysskort test for syn på nært hold 
Måles ved hjelp av krysskort og foropter med fast monterte kryssylindere. Plasser krysskortet i en 
testavstand på 40 centimeter. Målingen foretas kun binokulært. Noter ned svakeste addisjon for 
lik skarphet på horisontale og vertikale linjer. (Eksempel; +0,75DS).  
 
Fargesynstest (D15) 
Fargesyn måles kun binokulært ved hjelp av desaturert D15 test på vanlig næravstand (0.4 meter). 
Om mulig belyses testen med vanlig dagslys uten generende reflekser/blending for pasienten. 
Resultatet for D15 noteres ned på eget skjema.  
Benytt annen fargesynstest dersom D15 ikke er tilgjengelig. Benytt testen etter produsentens 
anbefalinger og noter ned type fargesynstest sammen med resultatet.   
 
Oftalmoskopi 
Utføres på hver øye for seg ved hjelp av direkte oftalmoskopi uten bruk av mydriatikum. Ved 
klare medier og normal øyebakgrunn noteres normale forhold. Ved andre observasjoner beskrives 
disse. 
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Appendiks D.   Skjema som ble brukt ved synsundersøkelsen 
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ANAMNESESKJEMA 
  

 
 

Utført dato: 
 
  

 
 
NAVN:                                                                                                                                       FØDT: 

 
 
Dato 

 
 
Måned 

 
 
År 

 
          Eventuelle kommentarer: 
1 Har du noen gang hatt en synsundersøkelse?  Ja! 

 
Nei!

 
Vet ikke! 

 
 

2  Har du fått briller i løpet av de siste to årene? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

3 Bruker du briller hver dag? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

4 ….. eller bare av og til? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

5 Har du noen gang hatt en øyensykdom eller 
operasjon på øynene? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

6 Har du noen gang hatt behandling for 
samsynsproblemer (trening, lapp..)? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

7 Synes du selv at du ser skarpt på langt hold – 
for eksempel når du ser på tavlen? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

8 Ser du av og til dobbelt når du ser på tavlen? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

9 Hender det at du lukker et øye eller holder 
hånden  foran det ene øyet når du ser på noe? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

10 Er skriften tydelig med det samme du skifter  
blikket fra tavle til bok? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

11 Synes du selv at du ser skarp på nært hold – 
for eksempel når du leser? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

12 Er skriften tydelig med det samme du skifter  
blikket fra bok til tavle? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

13 Blir du fort trøtt når du leser? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

14 Kan skriften bli dobbelt når du leser? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

15 Er skriften alltid tydelig når du leser? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

16 Hender det at skriften blir borte når du leser? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

17 Synes du det er vanskelig å lese fordi teksten 
eller bokstavene beveger seg? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

18 Er det vanskelig å finne neste linje når du 
leser?  

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

19 Hender det at du lukker et øye eller holder 
hånden  foran det ene øyet når du leser? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

20 Pleier du å følge det du leser med en finger 
eller markere linjen med en linjal eller lign.? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

21 Føler du at det er lettere å lese om du skakker 
litt på hodet?  

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

22 Får du ofte hodepine når du leser? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

23 Er hodepinen blitt diagnostisert som 
migrene? 

Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
 

 

24 Generer lyset i klasserommet deg? Ja! 
 

Nei!
 

Vet ikke! 
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SYNSUNDERSØKELSESSKJEMA 
  

 
 

Utført dato: 
 
  

 
 
NAVN:                                                                                                                                       FØDT: 

 
 
Dato 

 
 
Måned 

 
 
År 

 
ANAMNESE: Husk utfylling av eget anamneseskjema – påfør supplerende opplysninger her! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD (avst./nær): 
 

Øyedom. (avst./nær): Fys. Dipl.  
Krysset: 

Fys. Dipl.  
Ukrysset: 

Hab VA avst ↑  kontr.: 
HØ: 

 
VØ: 

 
Bin.: 

Hab VA avst ↓ kontr. : 
HØ: 

 
VØ: 

 
Bin.: 

Hab. VA nær: 
HØ: 

 
VØ: 

 
Bin.: 

   

Pupillereaksjoner (dir., indir., nær): 
PERRLA 

Konfrontasjonstest: Øyemotilitet: 

Øyebevegelser (DEM): 
                        Separat skjema! 

Følgebevegelser (VT): 
                         Separat skjema! 

Konv. Nærpunkt: 

”Jump Convergence”: 
 

Stereoskopisk syn: 

“Cover Test” (avst.): 
 

“Cover Test” (nær): 

Gammel Rx m/visus: 
HØ:                                                            visus: 

Gammel Rx m/visus: 
VØ:                                                         visus: 

binokulær 
visus: 

Objektiv refraksjon m/visus: 
HØ:                                                            visus: 

Objektiv refraksjon m/visus: 
VØ:                                                         visus: 

binokulær 
visus: 

Subjektiv refraksjon m/visus: 
HØ:                                                            visus: 

Subjektiv refraksjon m/visus: 
VØ:                                                         visus: 

binokulær 
visus: 

Binokulær avball. m/visus: 
HØ:                                                            visus: 

Binokulær avball. m/visus: 
VØ:                                                         visus: 

binokulær 
visus: 

Fiksasjonsdisparitet (avst.): 
Horisontalt: 

Fiksasjonsdisparitet (avst.): 
Vertikalt: 

Fiksasjonsdisparitet (nær): 
Horisontalt: 

Fiksasjonsdisparitet (nær): 
Vertikalt: 

Dissosiert  forimåling (avst.): 
Horisontalt: 

Dissosiert  forimåling (avst.): 
Vertikalt: 

Dissosiert  forimåling (nær): 
Horisontalt: 

Dissosiert  forimåling (nær): 
Vertikalt: 

Synsskarphet  nær: 
HØ: 

 
VØ: 

 
Bin.: 

Konvergensfleksibilitet  
(12BO/3BI): 

Horisontale fusjonelle reserver (nær) 
(PRK/NRK): 

Akkomodasjonsbredde: 
HØ:                   VØ:                   Bin.: 

Binokulær akkomodasjons- 
fleksibilitet (+/-2,00DS): 

Monokulær akkomodasjons- 
fleksibilitet (+/-2,00DS) HØ:: 

Monokulær akkomodasjons- 
fleksibilitet (+/-2,00DS) VØ:: 

Dynamisk  
retinoskopi: 

AC/A ratio: 
 

Krysskort test for syn 
på nært hold:  

Fargesynstest 
(D15):  

Oftalmoskopi 
HØ: 

Oftalmoskopi 
VØ: 
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ENDELIG VURDERING/KONKLUSJON 
  

  

 
Her ønsker vi at du basert på en totalvurdering krysser av for hva du ville ha gjort videre med denne
pasienten under normale omstendigheter. Husk at du i forbindelse med denne SINTEFundersøkelsen
ikke skal informere pasienten om resultatet av undersøkelsen. Dette vil bli gjort  senere av 
prosjektledelsen!  
 
    Eventuelle kommentarer/utdypende forklaring: 
Normalt syn! Ingen tiltak nødvendig!  Ja!  

Anbefale briller pga. vanlig refraktiv feil/endring som alltid 
bør korrigeres! 

Ja!  

Anbefale briller pga. liten refraktiv feil/endring som bør 
korrigeres på grunn av pasientens spesielle problemer!  

Ja!  

Anbefale prismekorreksjon basert på tradisjonelle 
optometriske vurderinger! 

Ja!  

Anbefale prismekorreksjon pga. små samsynsavvik som bør 
korrigeres på grunn av pasientens spesielle problemer! 

Ja!  

Anbefale synstrening pga. samsynsproblemer! Ja!  

Anbefale synstrening pga. akkommodasjonsproblemer! Ja!  

Annet Ja!  

 
Ved anbefaling av briller ønsker vi at du spesifiserer nøyaktige spesifikasjoner for denne. 
 

    HØYRE ØYE:           VENSTRE ØYE:   
 Sfære Sylinder Akse Prisme Basis  Sfære Sylinder Akse Prisme Basis 
Avstand: 
 

           

Nær: 
 

           

 
 PD. (Avstand/nær) (mm) Annet ( f. Eks. anbefalt bruksområde, toppunktsavstand osv.) 
  

 
 

 
Dersom et tiltak vurderes som formålstjenlig – ønsker vi også et par stikkord på hvilken målinger/fun
som har vært viktigst for det konkrete tiltaket (f. eks. refraktiv feil, ukompensert fori, svekket 
akkommodasjon, dårlig konvergensevne eller lignende). 
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Appendiks E.   Variabler som inngår i synsundersøkelsen 
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Hensikten med Appendiks E og F er å gi en veiledning for å finne frem i og å kunne bruke SPSS-
filene fra prosjektet. Dataene beskrevet i dette Appendikset finnes i filen ”Alle variabler” hvor 
data fra Spørre- og leseundersøkelsen er koblet sammen med data fra synsprøvene. 
 
Variabelnummeret er skrevet direkte inn skjemaet som V1, V2, V3 etc. i halvfete typer og med 
rødbrun farge. Tabell D1 viser korrespondansen mellom SPSS variabelnavnet, SPSS merkelappen 
(forklaringen) og variabelnummeret som er notert i protokollen. 
 

Tabell D1. Forholdet mellom variabelnavn, variabelmerkelapp og referansenummer 
innskrevet i protokollen fra synsundersøkelsen. 

 
Variabel navn Forklaring Kobling 

mot 
protokoll 

elevnr Nummer for kobling mot elevdata V1 
løpenr Løpenummer V2 
født Fødselsdato V3 
utført Dato V4 
v1synsun Hatt synsundesøkelse V5 
k1synsun Kommentar: Hatt synsundesøkelse V6 
v2brille Fått briller siste to år V7 
k2brille Kommentar: Fått briller siste to år V8 
v3hverda Bruker briller hver dag V9 
k3hverda Kommentar: Bruker briller hver dag V10 
v4avogti Bruker briller av og til V11 
k4avogti Kommentar: Bruker briller av og til V12 
v5øyesyk Hatt øyensykdom V13 
k5øyesyk Kommentar: Hatt øyensykdom V14 
v6behand Hatt behandlingh V15 
k6behand Kommentar: Hatt behandlingh V16 
v7langth Skarpt på langt hold V17 
k7langth Kommentar: Skarpt på langt hold V18 
v8dobtav Ser dobbelt på tavlev V19 
k8dobtav Kommentar: Ser dobbelt på tavlev V20 
v9lukser Lukker ene øyet når ser på noe V21 
k9lukser Kommentar: Lukker ene øyet når ser på noe V22 
v10tabo Ser tydelig når skifter fra tavle til bok V23 
k10tabo Kommentar: Ser tydelig når skifter fra tavle til bok V24 
v11nært Ser skarpt på nært hold V25 
k11nært Kommentar: Ser skarpt på nært hold V26 
v12bota Ser tydelig når skifter fra bok til tavle V27 
k12bota Kommentar: Ser tydelig når skifter fra bok til tavle V28 
v13trøtt Trøtt når leser V29 
k13trøtt Kommentar: Trøtt når leser V30 
v14bobok Skriften dobbelt når leser V31 
k14bobok Kommentar: Skriften dobbelt når leser V32 
v15tydel Skriften tydelig når leser V33 
k15tydel Kommentar: Skriften tydelig når leser V34 
v16borte Skriften blir borte når leser V35 
k16borte Kommentar: Skriften blir borte når leser V36 
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v17beveg Teksten beveger seg V37 
k17beveg Kommentar: Teksten beveger seg V38 
v18nestl Vanskelig å finne neste linje V39 
k18nestl Kommentar: Vanskelig å finne neste linje V40 
v19lukle Lukker ene øyet V41 
k19lukle Kommentar: Lukker ene øyet V42 
v20finge Følger teksten med en finger el.l. V43 
k20finge Kommentar: Følger teksten med en finger el.l. V44 
v21skakk Skakker på hodet V45 
k21skakk Kommentar: Skakker på hodet V46 
v22hodep Får hodepine når leser V47 
k22hodep Kommentar: Får hodepine når leser V48 
v23migre Migrene V49 
k23migre Kommentar: Migrene V50 
v24lyset Lyset i klasserommet generer V51 
k24lyset Kommentar: Lyset i klasserommet generer V52 
anamsup Anamnese, supplerende opplysninger V53 
pdavst Pupilledistanse, avstand V54 
pdnær Pupilledistanse, nær V55 
ødomavst Øyedominans, avstand V56 
ødomnær Øyedominans, nær V57 
fdipkr Fys. Dip. Krysset V58 
fdipukr Fys. Dip Ukrysset V59 
hvaavhkh Hab. VA Avst høy  kontr HØ V60 
hvaavhkv Hab. VA Avst høy kontr VØ V61 
hvaavhkb Hab. VA Avst høy kontr Bin V62 
hvaavlkh Hab. VA Avst lav kontr HØ V63 
hvaavlkv Hab. VA Avst lav kontr VØ V64 
hvaavlkb Hab. VA Avst lavkontr Bin V65 
hvanhkh Hab. VA Nær høy  kontr HØ V66 
hvanhkv Hab. VA Nær høy  kontr VØ V67 
hvanhkb Hab. VA Nær høy  kontr Bin V68 
perla Pupille raksjon PERLA V69 
konfront Konfrontasjonstest V70 
motili Øyemotilitet V71 
breake Konvergens Nærpunkt Breake V72 
recovery Konvergens Nærpunkt Recovbery V73 
jump Jump Convergens V74 
jumpkom Jump – kommentar V75 
sterosk Stereoskopisk syn, buesekunder V76 
coveraft Covertest avst. Fori Tropi V77 
coveraex Covertest avst Ex –Es V78 
samsaav Covertest avst samsynsavvik V79 
covernft Covertest nær Fori Ttropi V80 
covernex Covertest nær Ex –Es V81 
samsnav Covertest nærsamsynsavvik V82 
gmlrxsvh Gammel RX Sværisk H V83 
gmlrxsyh Gammel RX Sylinder H V84 
gmlrxakh Gammel RX Akseretning H V85 
gmlrxvih Gammel RX Visus H V86 
gmlrxsvv Gammel RX Sværisk V V87 
gmlrxsyv Gammel RX Sylinder V V88 
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gmlrxakv Gammel RX Akseretning V V89 
gmlrxviv Gammel RX Visus V V90 
gmlvibin Gammel Visus, binokulær V91 
obsvh Obj Sværisk H V92 
obsyh Obj Sylinder H V93 
obakh Obj Akseretning H V94 
obvih Obj Visus H V95 
obsvv Obj Sværisk V V96 
obsyv Obj Sylinder V V97 
obakv Obj Akseretning V V98 
obviv Obj Visus V V99 
obvibin Obj Visus, binokulær V100 
susvh Sub Sværisk H V101 
susyh Sub Sylinder H V102 
suakh Sub Akseretning H V103 
suvih Sub Visus H V104 
susvv SubSværisk V V105 
susyv Sub Sylinder V V106 
suakv Sub Akseretning V V107 
suviv Sub Visus V V108 
suvibin Sub Visus, binokulær V109 
basvh Binokulær avbal.  Sværisk H V110 
basyh Binokulær avbal. Sylinder H V111 
baakh Binokulær avbal. Akseretning H V112 
bavih Binokulær avbal. Visus H V113 
basvv Binokulær avbal. Sværisk V V114 
basyv Binokulær avvbal. Sylinder V V115 
baakv Binolkulær avbal. Akseretning V V116 
baviv Binokulær avbal. Visus V V117 
bavibin Binokulær avbal Visus, binokulær V118 
fiavhex Fixasjonsbisparitet avsatand Hor. Ex -Es V119 
fiavhavi Fixasjonsdisparitet avstand Hor samsysnsavvik V120 
fiavvex Fixasjonsbisparitet avstand Vertikalt Ex-Es V121 
fiavvavi Fixasjonsdisparitet avstand Ver samsysnsavvik V122 
finøhex Fixasjonsbisparitet nær Hor. Ex -Es V123 
finæhavi Fixasjonsdisparitet nær Hor samsysnsavvik V124 
finævex Fixasjonsbisparitet nær Vertikalt Ex-Es V125 
finævavi Fixasjonsdisparitet nær Ver samsysnsavvik V126 
dfavhex Dis. fori avsatand Hor. Ex –Es V127 
dfavhavi Dis fori avstand Hor samsysnsavvik V128 
dfavvex Dis fori avstand Vertikalt Ex –Es V129 
dfanvavi Dis fori avstand Ver samsysnsavvik V130 
dfnæhex Dis fori nær Hor. Ex –Es V131 
dfnæhavi Dis fori nær Hor samsysnsavvik V132 
dfnævex Dis fori nær Vertikalt Ex –Es V133 
difnævav Dis fori nær Ver samsysnsavvik V134 
sysvh Synskarphet  nær H V135 
sysvv Synskarphet  nær V V136 
sybin Synskarphet nær Bin V137 
konflex Konverhensflexibilitet V138 
konfkom Konvergensflexibilitet kommentar V139 
hfpsl Horisontale fusjonelle reserver (nær)  PRK - Slør V140 
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hfpdb Horisontale fusjonelle reserver (nær)  PRK - Dobbel V141 
hfrpen Horisontale fusjonelle reserver (nær)  PRK - Enkelt V142 
hfrnsl Horisontale fusjonelle reserver (nær)  NRK - Slør V143 
hfrndb Horisontale fusjonelle reserver (nær)  NRK - Dobbel V144 
hfrnen Horisontale fusjonelle reserver (nær)  NRK - Enkelt V145 
akbrh Akkomodasjonsbredde HØ V146 
akbrv Akkomodasjonsbredde VØ V147 
akbrbi Akkomodasjonsbredde Bin V148 
biakfl Binokulært Akkomodasjonsflexibilitet (cpm) V149 
makflh Monokulært Akkomodasjonsflexibilitet (cpm) HØ V150 
makflv Monokulært Akkomodasjonsflexibilitet (cpm) VØ V151 
dyre Dynamisk retinoskopi V152 
acara AC/A ratio V153 
krknæ Krysskort test nært V154 
fargesy Fargesyn test V155 
oftaskh Oftalmoskopi HØ V156 
oftaskv Oftalmoskopi VØ V157 
ev1 Endelig vurdering Normalt V158 
ev1k Endelig vurdering, kommentar V159 
ev2 Endelig vurdering Anbefale brille, alltid korrigeres V160 
ev2k Endelig vurdering Anbefalt brille, alltid korrigeres, 

kommentar 
V161 

ev3 Endelig vurdering Anbefale brille, Spesielle 
problemer 

V162 

ev3k Endelig vurdering Anbefale brille, Spesielle 
problemer, kommentar 

V163 

ev4 Endelig vurdering Anbefale prisme, tradisjonell 
vurdering 

V164 

ev4k Endelig vurdering Anbefale prisme, tradisjonell 
vurdering, kommentar 

V165 

ev5 Endelig vurdering Anbefale prisme, spesielle 
problemer 

V166 

ev5k Endelig vurdering Anbefale prisme, spesielle 
problemer,kommentar 

V167 

ev6 Endelig vurdering Anbefale Synstrening pga 
Samsynsproblemer 

V168 

ev6k Endelig vurdering Anbefale Synstrening pga 
samsynsprobleme, kommentar 

V169 

ev7 Endelig vurdering Anbefale Synstrening pga 
akkomodasjonsproblemer 

V170 

ev7k Endelig vurdering Anbefale Synstrening pga 
akkomodasjonsproblemer, kommentar 

V171 

ev8 Endelig vurdering, Annet V172 
ev8k Endelig vurdering, Annet, kommentar V173 
svh Sværisk HØ V174 
syh Sylinder HØ V175 
akh Akse HØ V176 
prh Prisme HØ V177 
prbah Basis HØ V178 
svv Sværisk VØ V179 
syv Sylinder VØ V180 
akv Akse VØ V181 
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prv Prisme VØ V182 
prbav Basis VØ V183 
pdav PD avstand V184 
pdnæ PD nær V185 
annet Annet, kommentar V186 
vm Viktige målinger / funn kommetar V187 
demtt DEM SCORE total time Vertikal V188 
demath DEM SCORE adjusted time Horisontal V189 
demtoter DEM SCORE total errors V190 
demrat DEM SCORE Ratio V191 
demkom DEM SCORE kommentar V192 
vtt VISUAL TRACING total number of points V193 
vttkomm VISUAL TRACING kommentar V194 
I noen tilfeller har optikeren notert anbefalt brillespesifikasjoner (Sværisk, sylinder, akse etc.) i 
raden for Nær: I de tilfellene er variabelen Annet (V186) fått påføringen ”Gjelder nær”. 
 
I tillegg til variablene ovenfor inneholder SPSS-filene omkodede variabler for alle variabler som 
er fra bare ett øye. Mens originaldata er fra henholdsvis høyre og venstre øye (Merket H og V) i 
variablenes merkelapp, er de omkodede variablene fra henholdsvis dominant og ikke-dominant 
øye, merket D og  I. 
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ANAMNESESKJEMA 
  

 
 

Utført dato:V4 
 
  

 
 
NAVN:                                                                                                                             FØDT: V3 

 
 
Dato 

 
 
Måned 

 
 
År 

 
          Eventuelle kommentarer: 
1 Har du noen gang hatt en synsundersøkelse? V5 Ja! 

 
Nei! 

 
Vet ikke! 

 
V6 

2  Har du fått briller i løpet av de siste to årene? V7 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V8 

3 Bruker du briller hver dag?         V9 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V10 

4 ….. eller bare av og til?     V11 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V12 

5 Har du noen gang hatt en øyensykdom eller 
operasjon på øynene?     V13 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V14 

6 Har du noen gang hatt behandling for 
samsynsproblemer (trening, lapp..)?   V15 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V16 

7 Synes du selv at du ser skarpt på langt hold – for 
eksempel når du ser på tavlen? V17 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V18 

8 Ser du av og til dobbelt når du ser på tavlen?  V19 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V20 

9 Hender det at du lukker et øye eller holder hånden  
foran det ene øyet når du ser på noe? V21 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V22 

10 Er skriften tydelig med det samme du skifter  
blikket fra tavle til bok? V23 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V24 

11 Synes du selv at du ser skarp på nært hold – for 
eksempel når du leser? V25 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V26 

12 Er skriften tydelig med det samme du skifter  
blikket fra bok til tavle? V27 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V28 

13 Blir du fort trøtt når du leser? V29 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V30 

14 Kan skriften bli dobbelt når du leser? V31 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V32 

15 Er skriften alltid tydelig når du leser? V33 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V34 

16 Hender det at skriften blir borte når du leser? V35 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V36 

17 Synes du det er vanskelig å lese fordi teksten eller 
bokstavene beveger seg? V37 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V38 

18 Er det vanskelig å finne neste linje når du leser?  
V39 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V40 

19 Hender det at du lukker et øye eller holder hånden  
foran det ene øyet når du leser? V41 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V42 

20 Pleier du å følge det du leser med en finger eller 
markere linjen med en linjal eller lign.? V43 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V44 

21 Føler du at det er lettere å lese om du skakker litt på 
hodet? V45 

Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V46 

22 Får du ofte hodepine når du leser? V47 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V48 

23 Er hodepinen blitt diagnostisert som migrene? V49 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V50 

24 Generer lyset i klasserommet deg? V51 Ja! 
 

Nei! 
 

Vet ikke! 
 

V52 
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SYNSUNDERSØKELSESSKJEMA 
  

 
 

Utført dato: 
 
  

 
 
NAVN:                                                                                                                                       FØDT: 

 
 
Dato 

 
 
Måned 

 
 
År 

 
ANAMNESE: Husk utfylling av eget anamneseskjema – påfør supplerende opplysninger her! 
v53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PD (avst./nær): 
V54 

Øyedom. (avst./nær): 
V55 

Fys. Dipl.  
Krysset: V58 

Fys. Dipl.  
Ukrysset:V59 

Hab VA avst ↑  kontr.: 
HØ: V60 

 
VØ: V61 

 
Bin.: V62 

Hab VA avst ↓ kontr. : 
HØ: V63 

 
VØ: V64 

 
Bin.: V65 

Hab. VA nær: 
HØ: V66 

 
VØ: V67 

 
Bin.: V68 

   

Pupillereaksjoner (dir., indir., nær): 
PERRLA V67 

Konfrontasjonstest: V70 Øyemotilitet: V71 

Øyebevegelser (DEM): 
                        Separat skjema! 

Følgebevegelser (VT): 
                         Separat skjema! 

Konv. Nærpunkt: Breake:     V72 
                             Recovery  V73 

”Jump Convergence”: V74 
               Komentar: V75 

Stereoskopisk syn: V76 

“Cover Test” (avst.): Fori-Tropi V77 Ex-Es:V78 Samsysnavvik: V79 
 

“Cover Test” (nær): Fori-Tropi V80 Ex-Es:V81 Samsysnavvik: V82 
 

Gammel Rx m/visus: 
HØ: Sværisk:V83 Sylinder:V84  Akse:V85  visus:V86 

Gammel Rx m/visus: 
VØ: Sværisk:V87 Sylinder:V88  Akse:V89  visus:V90 

binokulær 
visus: V91 

Objektiv refraksjon m/visus: 
HØ: Sværisk:V92 Sylinder:V93  Akse:V94  visus:V95 

Objektiv refraksjon m/visus: 
VØ: Sværisk:V96 Sylinder:V97  Akse:V98  visus:V99 

binokulær 
visus: V100 

Subjektiv refraksjon m/visus: 
HØ: Sværisk:V101 Sylinder:V102  Akse:V103  visus:V104

Subjektiv refraksjon m/visus: 
VØ: værisk:V105 Sylinder:V106  Akse:V107  visus:V108 

binokulær 
visus: V109 

Binokulær avball. m/visus: 
HØ:Sværisk:V110 Sylinder:V111 Akse:V1112  visus:V113

Binokulær avball. m/visus: 
VØ:Sværisk:V114 Sylinder:V115 Akse:V1116  visus:V117 

binokulær 
visus:V118 

Fiksasjonsdisparitet (avst.): 
Horisontalt: Ex-Es: V119 Samsynsavvik V120 

Fiksasjonsdisparitet (avst.): 
Vertikalt: Ex-Es: V121 Samsynsavvik V122 

Fiksasjonsdisparitet (nær): 
Horisontalt: : Ex-Es: V123 Samsynsavvik V124 

Fiksasjonsdisparitet (nær): 
Vertikalt: Ex-Es: V125 Samsynsavvik V126 

Dissosiert  forimåling (avst.): 
Horisontalt: Ex-Es: V127 Samsynsavvik V128 

Dissosiert  forimåling (avst.): 
Vertikalt: Ex-Es: V129 Samsynsavvik V130 

Dissosiert  forimåling (nær): 
Horisontalt: Ex-Es: V131 Samsynsavvik V132 

Dissosiert  forimåling (nær):V126 
Vertikalt: Ex-Es: V133 Samsynsavvik V134 

Synsskarphet  nær: 
HØ: V135 

 
VØ: V136 

 
Bin.: V137 

Konvergensfleksibilitet  
(12BO/3BI): V138  Kommentarer:V139 

Horisontale fusjonelle reserver (nær) 
PRK: Slør:  V140  NRK: Slør:  V143 
PRK: Dobbel V141 NRK: Dobbel V144 
PRK: Enkel: V142 NRK: Enkel: V145 

Akkomodasjonsbredde: 
HØ: V146           VØ: V147            Bin.:V148 

Binokulær akkomodasjons- 
fleksibilitet (+/-2,00DS): V149 
 

Monokulær akkomodasjons- 
fleksibilitet (+/-2,00DS) HØ:: V150 

Monokulær akkomodasjons- 
fleksibilitet (+/-2,00DS) VØ:: V151 

Dynamisk  
retinoskopi: V152 

AC/A ratio: V153 
 

Krysskort test for syn 
på nært hold:  V154 

Fargesynstest 
(D15): V155 

Oftalmoskopi 
HØ: V156 

Oftalmoskopi 
VØ: V157 
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ENDELIG VURDERING/KONKLUSJON 
  

  

 
HER ØNSKER VI AT DU BASERT PÅ EN TOTALVURDERING KRYSSER AV FOR HVA DU VILLE HA GJORT 
VIDERE MED DENNE PASIENTEN UNDER NORMALE OMSTENDIGHETER. HUSK AT DU I FORBINDELSE ME
DENNE SINTEFUNDERSØKELSEN IKKE SKAL INFORMERE PASIENTEN OM RESULTATET AV 
UNDERSØKELSEN. DETTE VIL BLI GJORT  SENERE AV PROSJEKTLEDELSEN!  

 
    Eventuelle kommentarer/utdypende forklaring: 
Normalt syn! Ingen tiltak nødvendig! V158 Ja! V159 

Anbefale briller pga. vanlig refraktiv feil/endring som alltid 
bør korrigeres! V160 

Ja! V161 

Anbefale briller pga. liten refraktiv feil/endring som bør 
korrigeres på grunn av pasientens spesielle problemer! V162 

Ja! V163 

Anbefale prismekorreksjon basert på tradisjonelle 
optometriske vurderinger! V164 

Ja! V165 

Anbefale prismekorreksjon pga. små samsynsavvik som bør 
korrigeres på grunn av pasientens spesielle problemer! V166 

Ja! V167 

Anbefale synstrening pga. samsynsproblemer! V168 Ja! V169 

Anbefale synstrening pga. akkommodasjonsproblemer! V170 Ja! V171 

Annet V172 Ja! V173 

 
Ved anbefaling av briller ønsker vi at du spesifiserer nøyaktige spesifikasjoner for denne. 
 

    HØYRE ØYE:           VENSTRE ØYE:   
 Sfære Sylinder Akse Prisme Basis  Sfære Sylinder Akse Prisme Basis 
Avstand: 
 

V174 V175 V176 V177 V178  V179 V180 V181 V182 V183 

Nær: 
 

           

 
 PD. (Avstand/nær) (mm) Annet ( f. Eks. anbefalt bruksområde, toppunktsavstand osv.) 
  

V184     V185 
 
V186 

 
Dersom et tiltak vurderes som formålstjenlig – ønsker vi også et par stikkord på hvilken målinger/fun
som har vært viktigst for det konkrete tiltaket (f. Eks. refraktiv feil, ukompensert fori, svekket 
akkommodasjon, dårlig konvergensevne eller lignende). 
 

  

V187 
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V189
V190 

V191 

V188 

Kommentarer: V192 
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V193

Kommentarer: V194 
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Appendiks F.   Variabler som inngår i Spørre- og 
leseundersøkelsen  
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Hensikten med Appendiks E og F er å gi en veiledning for å finne frem i og å kunne bruke SPSS-
filene fra prosjektet. Dataene beskrevet i dette Appendikset finnes i filene ”Spørre- og 
leseundersøkelsen” og ”Alle variabler”. 
 
Fremgangsmåten som ble fulgt er beskrevet i Heim og Johnsen (2001), 
 
Leseundersøkelsen 
Variablene fra leseundersøkelsen er kodet fra leseprøven ”Kartlegging av Leseferdighet” (Norsk 
Læremiddelsenter), I SPSS-filen kommer variablene i samme rekkefølge som i selve prøven. 
Variablenes merkelapper (”Lables”) og verdiliste (”Values” )  gir entydig informasjon om 
variabelens innhold, det anbefales også å ha ”Kartlegging av Leseferdighet” tilgjengelig ved bruk 
av dataene. En variabel, ”rekmot” (Rekodet motivasjon), er opprettet for at svaralternativene  skal 
kunne sies å være på en ordinalskala, hvilket ikke er tilfelle for det opprinnelige spørsmålet om 
”Motivasjon”. 
 
Spørreundersøkelsen 
Skjema som ble brukt i spørreundersøkelsen er gjengitt nedenfor. Verdiene som ble brukt for å 
kode inn svarene er skrevet inn i skjema, men var ikke synlig for respondentene. 
 
I SPSS-filene gir variablenes merkelapper (”Lables”) og verdiliste (”Values” ) informasjon om 
variabelens innhold. Variabler fra skjema til elevene har alle ”E:” som første tegn i merkelappen, 
variabler fra foreldreskjema har ”F:” som første tegn og variabler fra Lærerskjema har alle ”L:”  
som første tegn i  merkelappen. 
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ELEV NR.:      

 
SPØRSMÅL TIL ELEVENE. 

 
 
 
1 Lesing er  oftest: 
 
  gøy     (3) 
  kjedelig    (1) 
  passe     (2) 
 
 
2 Lesing er oftest: 
 
  lett     (3) 
  vanskelig    (1) 
  passe     (2) 
 
 
3 Lesing er oftest: 
 
  avslappende   (3) 
  slitsomt    (1) 
  passe     (2) 
 
 
4 Skriften blir tåkete og utydelig:  
 
  aldri   (0) 
  svært sjelden   (1) 
  noen ganger i uka  (2) 
  daglig     (3)   
      hvor lenge leser du     
      før du merker dette?    ...... min. 
 
5 Lesing går oftest: 
 
  fort     (3) 
  seint     (1) 
  passe     (2) 
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6 Jeg ser ordene "dobbelt": 
    
  aldri    (0) 
  svært sjelden   (1) 
  noen ganger i uka  (2) 
  daglig    (3) 
       hvor lenge leser du     
     før du merker dette?. ...... min. 
 
7 I fritiden leser jeg: 
 
  aldri     (0) 
  svært sjelden   (1) 
  noen ganger i uka  (2) 
  daglig    (3) 
 
8 Ordene beveger seg når jeg leser  
 
  aldri   (0) 
  svært sjelden   (1) 
  noen ganger i uka  (2) 
  daglig   (3)     
      hvor lenge leser du  
      før du merker dette?  ....... min. 
 
9 Det er vanskelig å finne neste linje: 
 
  aldri   (0) 
  svært sjelden   (1) 
  noen ganger i uka  (2) 
  daglig   (3)     
      hvor lenge leser du  
              før du merker dette? ....... min. 
 
10  På fritiden leser jeg:  
  sett inn tall i rutene - fra 4 (det du leser mest) til 1 (det du leser minst) 
 
   bøker     (3) 
   aviser    (1) 
   ukeblad    (2) 
   tegneserier    (4) 
 
 
 
11  Jeg blir sliten i øynene når jeg leser: 
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   aldri    (0) 

 svært sjelden  (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
      før du kjenner det?  ....... min. 
 
   
12  Jeg får vondt i hodet når jeg leser: 
 
   aldri    (0) 
   svært sjelden   (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
      før du kjenner det?  ....... min. 
 
 
 
13  Det svir eller klør i øynene når jeg leser: 
 
   aldri    (0) 
   svært sjelden   (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
      før du kjenner det?  ....... min. 
 
 
 
14  Jeg må lukke det ene øyet når jeg leser: 
 
   aldri    (0) 
   svært sjelden   (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
        før du gjør det? ....... min. 
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15  Jeg blir svimmel når jeg leser. 
 
   aldri    (0) 
   svært sjelden   (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
        før du kjenner det? ....... min. 
 
 
16  Jeg blir kvalm når jeg leser 
 
   aldri    (0) 
   svært sjelden   (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
        før du kjenner det? ....... min. 
 
 
 
17  Jeg får vondt i nakken/skuldrene når jeg leser. 
 
   aldri    (0) 
   svært sjelden   (1) 
   noen ganger i uka  (2) 
   daglig    (3)     
      hvor lenge leser du  
        før du kjenner det? ....... min. 
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18 Hvis du blir trøtt av å lese, hva tror du grunnen kan være? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  Hva kunne gjøre det morsommere/bedre å lese? 
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ELEV NR.:       
 

Spørsmål til elevens klassestyrer  
 
 
 
1  OM LÆREREN 
 
 1.1   Hvor lenge har du hatt eleven?      
 
 1.2   Hvilke fag har du hatt eleven i? 
 
 
2  OM ELEVEN 
 
 2.1 Født:  mnd: .........  år: ........... 
 
 2.2 Kjønn: gutt:  (1) jente:  (2)  
 
 
 2.3  Hvordan vurderer du elevens  evnenivå  i: 
 
  - norsk  godt   (3) 

     middels   (2) 

     dårlig   (1) 
 
  - matematikk  godt   (3) 

     middels  (2) 

     dårlig   (1) 
 
 
 

2.4   Hvordan vil du beskrive elevens innsats i skolearbeidet  
 (arbeid på skolen og hjemmelekser): 

 
     stor   (3) 

     middels  (2) 

     liten   (1) 
 
 
 
 
2.5   Hvordan vil du beskrive elevens forhold til skolearbeidet når det gjelder: 
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  Motivering:  god   (3) 

     middels  (2) 

     dårlig   (1) 
 
  Konsentrasjon: god   (3) 

     middels  (2) 

     dårlig   (1) 
 
  Utholdenhet  god   (3) 

     middels  (2) 

     dårlig   (1) 
 
 
2.6  Hvordan vurderer du elevens leseferdighet? 
 
     god   (3) 

     middels  (2) 

     dårlig   (1) 
 
 
2.7  Har du registrert at eleven har noen vansker eller plager under lesing? 
 
     Ja   (1) 

     Nei   (0) 

  Hvis 'ja' - hvilke?     ..................................................................... 

  Grad:   Lett   (3) 
     Middels  (2) 

     Alvorlig  (1) 
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2.8 Bruker eleven brille under arbeid på skolen? 

 
     Ja   (1) 

     Nei   (0) 

 

2.9 Har du lagt merke til om eleven myser/kniper med øynene  under 

 lesing/skriving? 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

 

2.10 Har du lagt merke til om eleven pleier å lukke eller holde foran det ene 

øyet under lesing/skriving? 
   

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 
 
  

2.11 Har eleven påfallende kort avstand fra hodet til papiret under 

lesing/skriving? 

 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

2.12 Gnir eleven seg i øynene under lesing/skriving? 
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    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

 

2.13 Er eleven urolig i kroppen etter kort tids lesing? 

 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

 

2.14 Ser eleven vekk fra boken eller avbryter eleven på andre måter lesingen? 

 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 
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ELEV NR.:       

 
Spørsmål til elevens foresatte. 

 

1 Liker din  7.-klassing å lese? 

 

    Ja  (1) 

    Nei  (0) 

 

 Hvis 'nei', hva tror du årsaken er? 

 

 

 

2  Hvor ofte leser din  7.-klassing?  (bortsett fra lekser) 

 

    nesten aldri    (1) 

    1 - 2 ganger pr. uke   (2) 

    3 - 4 ganger pr. uke   (3) 

    daglig     (4) 

 

 

3  Har din 7.-klassing noen vansker eller plager ved lesing? 

 

    Ja   (1) 

    Nei   (0) 

 

 Hvis 'ja', hva slags? 
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4 Har din 7.-klassing noen langvarig sykdom eller funksjonshemming,  d.v.s en 

 tilstand som i vesentlig grad har påvirket det daglige liv i minst 3 måneder   

 i løpet av det siste året? 

        Dersom ja, anser du at problemet er: 

     Nei Ja  Lett Middels     Alvorlig 

 4.01 Sukkersyke  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.02 Synshemming (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.03 Hørselshemming (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.04 Talefeil  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.05 Psykiske plager (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.06 Epilepsi  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.07 Mage/tarmplager (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.08 Astma   (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.09 Allergisk rhinitt (snue) (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.10 Eksem   (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.11 Bevegelseshemming (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.12 Overvekt  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.13 Hyperaktivitet 

  (MBD/ADD/ADHD) (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 4.14 Annet           

 I så fall, hva?  ......................................................................... 
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5 Har din 7.-klassing noe eller noen av følgende plager? 

 Kryss av dersom det forekommer hver eller annen hver uke. 

        Dersom ja, anser du at problemet er: 

     Nei Ja  Lett Middels     Alvorlig 

 5.01 Vondt i magen (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.02 Vondt i hodet  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.03 Søvnløshet  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

     Nei Ja  Lett Middels     Alvorlig 

 5.04 Kvalme  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.04 Vondt i 

  nakke/skulder (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.04 Svimmelhet  (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.05 Vondt i ryggen (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.06 Appetittmangel (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

 5.07 Andre plager   (0) (1)  (3)  (2)    (1) 

  I så fall, hvilke?   .................................................................... 

 

 

6 Har barnet brille? 

  Ja  (1) 

  Nei  (0) 

Hvis nei:  Har dere oppsøkt eller vært inne på tanken om å oppsøke optiker eller 

øyelege i løpet av de siste to år? 

  Ja  (2) 

  Nei  (0) 
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7 Hvordan oppfatter du barnet sammenliknet med andre barn på samme alder? 

 Nedenfor ser du en liste med par av egenskaper som er motpoler til hverandre.  

 Sett ett kryss på hver rad. 

 EKSEMPEL: 1 2 3 4 5 6 7  

 Stor (for alderen)        Liten (for alderen) 

 

 Etter min mening er vår 7.-klassing nå: 

    1 2 3 4 5 6 7 

7.01 Uselvstendig         Selvstendig 

7.02 Passiv          Aktiv 

7.03 Ensom          Ikke ensom 

7.04 Urolig          Rolig 

7.05 Nedstemt         Glad 

7.06 Engstelig         Trygg 

7.07 Seint utviklet         Tidl. utviklet 

 

 

8 Hvordan trives din 7.-klassing på skolen? 

    Meget bra  (3) 

    Bra   (2) 

    Mindre bra  (1) 

    Vet ikke  (0) 
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9 Har du lagt merke til om din 7.-klassing myser/kniper med øynene under 

 lesing/skriving?  

    aldri   (0) 

    sjelden  (1) 

    ofte   (2) 

    svært ofte  (3) 

 

10 Hvordan tror du barnet klarer seg på skolen? 

    Meget bra   (0) 

    Bra    (1) 

    Mindre   (2) 

    Vet ikke   (3) 

 

11 Har du lagt merke til om din 7.-klassing pleier å lukke eller holde foran det ene 

 øyet under lesing/skriving? 

 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

12 Har du lagt merke til om din 7.-klassing gnir seg i øynene under lesing/skriving? 

 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 
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13 Har du lagt merke til om din 7.-klassing ser vekk fra boken eller på annen måte 

avbryter lesingen? 

 

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

14 Har du lagt merke til om din 7.-klassing har spesielt kort eller vekslende leseavstand 

til boken?  

    aldri    (0) 

    sjelden   (1) 

    ofte    (2) 

    svært ofte   (3) 

 

  



 81

 

Appendiks G.   Litteraturliste 





 83

 
 
LESE-/SKRIVESVAKE BARN OG SYNSPROBLEMER? 
 
Noen aktuelle referanser  
 
Å påvise en mulig sammenheng mellom lese- og skrivevansker og synsproblemer er noe som har 
opptatt svært mange, svært lenge. Dette gjelder foreldre, logopeder, pedagoger, psykologer, ulike 
kategorier helsepersonell, forskere osv., osv., og selvfølgelig også "dyslektikerne" selv. Interessen 
har naturlig nok også vært stor blant fagfolk innen synshelsetjenesten, og da spesielt 
optikere/optometrister og øyeleger. Et entydig svar på om det er en slik mulig årsakssammenheng 
synes fremdeles noe uklart. Mange mulige koblinger er påvist gjennom kliniske undersøkelser og 
vitenskapelige studier. Svekket akkommodasjon og ustabilt samsyn forekommer noe hyppigere 
blant lese-/skrivesvake enn i kontrollgrupper. Videre hevdes det i flere publikasjoner at 
hypermetropi, heteroforier, dårlige fusjonsreserver og svekket stereoskopisk syn er 
overrepresentert blant lese- og skrivesvake. Til tross for noe avvikende resultater og konklusjoner 
i ulike studier synes det allikevel åpenbart at alle lese-/skrivesvake barn bør tilbys en utdypende 
optometrisk undersøkelse som en del av et tverrfaglig utrednings- og oppfølgingsarbeid. At en slik 
undersøkelse skal inneholde en utdypende innledende samtale for å kartlegge subjektive plager, 
eventuelle synsforstyrrelser, synsmessige ønsker og behov osv. er innlysende. Når det gjelder 
indikasjonsområdet for bruk av briller/igangsetting av treningsopplegg bør dette i tvilstilfeller 
være noe videre enn det som ellers er vanlig. 
 
Litteraturlisten i det følgende gir en oversikt over en del av det som er publisert på området. 
Referansene er hovedsakelig hentet fra seriøse optometriske og oftalmologiske fagtidsskrifter, 
men også fra noen relevante bøker, rapporter og foreningspublikasjoner. "Useriøse" artikler fra 
dags- og ukepressen er ikke tatt med. Listen er på ingen måte fullstendig. Listen er primært 
utarbeidet for personlig bruk av undertegnede som en oversikt over lest litteratur og arkiverte 
fagartikler. På grunn av stadige spørsmål om litteratur på området fra studenter, kollegaer, 
eksterne forbindelser osv. er listen påført denne korte innledningen og informasjon om hvordan 
jeg kan kontaktes. Bøker i listen er fremhevet ved at boktittelen er understreket. Generelle bøker 
om lese- og skrivevansker er i regelen ikke tatt med. Det samme gjelder generelle fagartikler om 
barn og syn, og artikler om spesifikke syns-/øyetester og undersøkelsesmetoder. 
  
Ved behov for ytterligere informasjon om en eller flere referanser, eller annen relevant litteratur, 
ta gjerne kontakt med undertegnede. 
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