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Vår metod möjliggjordes av 

unik svensk forskning



Ögonrörelsemätning



Ögonrörelser och dyslexi

• Dyslexi är inget synproblem eller ögonmotoriskt problem

• Läsögonrörelser avspeglar de språkliga processer som 

begagnas i läsningen

• Svårigheter i läsningen tar sig uttryck i avvikande 

ögonrörelser



Metod

• Inspelning och analys av ögonrörelser vid läsning av 

sammanhängande text

• Maskininlärning för att utveckla prediktionsmodeller 

från ögonrörelsedata

• Statistiska samplingsmetoder för att utvärdera 

prediktiv validitet



Ögonrörelse-

inspelningar

p1, p2, p3, ...pn, Klass

Träning

Maskin-

inlärnings-

algoritm

Testning

Ny 

ögonrörelse-

inspelning
p1, p2, p3, ... pn,

?

Klassificerar

e

Klass-

prediktio

n

Parameterextraktion + facit

Parameterextraktion - facit

Maskininlärning



Egenskaper

• Objektiva mätdata 

• Automatiserad analys — ingen manuell rättning

• Omedelbara resultat

• Hög träffsäkerhet i att identifiera elever med och utan 
risk

• Konkret, kvantitativ och statistiskt välbyggd bedömning



Pilotstudie

• 185 elever från Kronobergsprojektet

• 97 lässvaga (RD) och 88 kontroller (C)

• Ögonrörelseinspelningar i årskurs 3 (9-10 år)



Uvärderingsmått

• Träffsäkerhet 

Andel korrekta prediktioner (RD eller C) bland samtliga 
elever

• Sensitivitet  

Andel korrekta prediktioner bland lässvaga (RD)

Hur bra är vi på att hitta elever med lässvårigheter?

• Specificitet 

Andel korrekta prediktioner bland kontroller (C)

Hur bra är vi på att utesluta elever utan svårigheter?



Resultat

• På materialet från 
Kronoberg (RD = 97, 
C = 88) var 
noggrannheten 95.6 % 
(± 4.5)

• Sensitivtiteten var 95.5 
% och specificiteten
var 95.7 %



Artikel



Förutsättningar

• Metoden säger ingenting om vad svårigheterna 

med läsningen beror på

• Metoden är träffsäker på att upptäcka och utesluta 

läs- och skrivsvårigheter

• Metoden kan fungera för screening men inte 

diagnos



Projekt

• Målet var att utvärdera metoden samt att utveckla 
ett screeningförfarande som fungerar i skolan

• Under projektet avsåg vi att med ett års 
mellanrum screena samtliga elever i årkurs 1-3 i 
Järfälla och Trosa kommun

• Resultaten följs upp tillsammans med skola, 
lärare, specialpedagoger och skolpsykolog



Finansiering

Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse

VINNOVA

Stiftelsen Promobilia

Järfälla kommun

Trosa kommun

6 milj.



Tidsplan



Screening 

• Började med ett informationsmöte på skolan 
med kontaktperson och lärare

• Innan screeningen fick föräldrarna ge sitt 
medgivande till deltagande – även barnen 
tillfrågades

• Innan testet träffade vi klassen och 
presenterade oss och berättade vad som 
skulle hända



System



Läsa bokstäver



Läsning



Påhittade ord



Riktiga ord



Analys

Referensvärde = (Ordkedjorz + Nonordz + Ordz - RANz) / nz



Klassöversikt

Ögonrörelsetest Referenstest



Individuell vy



Genomförande

2015 2016 Totalt

Skolor 14 21 35

Elever 1 923 2 916 4 839

Samtycke 1 596 (83 %) 2 187 (75 %) 3 783 (78 %)

Deltagande 1 461 (76 %) 1 983 (68 %) 3 444 (71 %)



Träffsäkerhet

Elever Risk Sens. Spec. Träff.

Åk 1 860 9.8 % 84.4 % 87.3 % 85.9 %

Åk 2 910 10.1 % 86.2 % 90.3 % 88.3 % 

Åk 3 956 9.8 % 82.9 % 86.2 % 84.6 %

Samtliga 2 726 9.9 % 84.5 % 87.9 % 86.2 %



Läsutveckling
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Användning



Framöver

• Optimera analysen och publicera resultaten 

• Undersöka om vi kan skilja på olika svårigheter

• Utvärdera om det går att mäta effekten av intervention

• Utveckla metoden för fler åldrar och fler språk



Tack

• Marianne Bernadotte Centrum

• Ulla och Ingemar Dahlbergs 
Stiftelse

• VINNOVA

• Stiftelsen Promobilia

• Läsutveckling Kronoberg


