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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 

 
 



Ögonrörelsemätning 



Pilotstudie 

 185 elever från Kronobergsprojektet 

 

 97 lässvaga (RD) och 88 kontroller (C) 

 

 Ögonrörelseinspelningar i årskurs 3 (9-10 år) 
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Lovande resultat 

 På materialet från 

Kronoberg (RD = 97, C = 

88) var noggrannheten 

95.6 % (± 4.5) 

 Sensitivtiteten var 95.5 % 

och specificiteten var 

95.7 % 



Utvecklingsprojekt 

 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 

 



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 
 

 

 

 



Genomförande 
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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 %) 



Analys 



Utvärdering 

 Vad utvärderar vi? 

 Prediktiv validitet: I vilken utsträckning kan vi skatta elevers 

läsförmåga endast utifrån en analys av läsögonrörelser? 

 

 Hur utvärderar vi? 

 Vi mäter samstämmighet mellan elevers standardiserade resultat 

på referenstester och prediktioner av dessa resultat utifrån en 

ögonrörelsemodell. 

 

 Hur mäter vi samstämmighet? 

 Korrelation (r), Förklarad varians (r2), Medelfel, RMSE (Root mean 

square error). 



Referensmått på läsförmåga 

1. Z-standardisering av resultaten för 

respektive deltest och årskurs (ca. 

3000 elever) 

 

2. Medelvärdet av z-poängen för deltest 

och årskurs utgör referensmått på 

läsförmåga. 

 

3. Endast elever som har resultat på 

samtliga tre deltester ingår i 

utvärderingen (ca. 1400 elever). 
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Resultat åk 1-3 

Grade Correlation 

coefficient (r) 

Variance explained 

(r2) 

 

Mean Absolute 

Error 

1 (n = 276) 0.91 83.3% 0.29 

2 (n = 565) 0.89 80.9% 0.31 

3 (n = 572) 0.86 73.2% 0.36 

Mean: 0.89 79.1% 0.32 



Korrelation mellan enskilda deltester åk 1-3 

Word 

chains 

Real words Pseudo 

words 

Eye movements 

Word chains 1.00 0.76 0.68 0.81 

Real words 0.76 1.00 0.88 0.89 

Pseudo words 0.68 0.88 1.00 0.77 

Eye movements 0.81 0.89 0.77 1.00 



Slutsatser 

 Vi har visat att läsögonrörelser har en hög prediktiv validitet i 

relation till ett referensmått på läsförmåga som baseras på 

ordkedjor, läsning av pseudo-ord och riktiga ord. 

 

 Vad betyder det här? 

 

 Om man accepterar att ett genomsnittligt resultat baserat på 

ordkedjor, pseudo-ord och riktiga ord kan ge en god indikation på 

läsförmåga / ordavkodning då får man också acceptera att en 

snabb mätning av läsögonrörelser kan göra det.  



Lexplore 

 Spin-off från Karolinska 

Institutet 2015 

 

 Screeningtjänst för att mäta 

elevers läsförmåga i 

förhållande till jämnåriga 

kamrater 

 

 Har utvecklas mot att lärare 

ska kunna genomföra test 

själva för att kontinuerligt 

utvärdera läsförmåga 

 

 

 solution 

 



Framöver 

 Undersöka om vi kan skilja på olika typer av 

svårigheter 

 

 Utvärdera om det går att mäta effekten av 

intervention 

 

 Följa upp de elever som deltog i projektet  
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