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Inledning
Det här materialet handlar om att göra synbedömningar  
av barn med nedsatt hörsel och är framtaget av två 
erfarna synpedagoger, Ingrid Axelsson och Annika  
Södergren, på uppdrag av Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor (Nkcdb). Ingrid arbetar till vardags på 
Stockholms syncentral och Annika arbetar på Resurs-
center syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Båda har under många år kombinerat praktik och teori 
vilket har gett dem kompetens och en god fingertopps
känsla för att testa och bedöma barns syn.

Att kunna se och höra är viktigt för barns lärande och 
utveckling. När det ena sinnet inte fungerar kompense-
rar barnet med det andra. Det blir svårt eller omöjligt 
om båda är nedsatta. Därför ses dövblindhet som ett 
eget funktionshinder. För dessa barn blir istället det tak-
tila sinnet viktigare att förlita sig på och använda i olika 
aktiviteter. Kroppens kontakt med omvärlden, till exem-
pel via händer och fötter, kompletterar information till de 
bristfälliga syn- och hörselintrycken. Taktila strategier 
behöver i varierande grad ges ett större utrymme för 
barn som har kombinerad syn- och hörselnedsättning 
eller dövblindhet.

Att testa synen på barn som har en hörselnedsätt-
ning och att testa hörseln på barn som har en synned-
sättning bör göras rutinmässigt. I själva testsituationen 
är det viktigt att säkerställa att barnet kan ta emot in-
struktionerna på rätt sätt. Det görs genom att vara med-
veten om hur barnet använder sina olika sinnen samt 
uppmärksamma på vilket sätt barnet kommunicerar 
bäst. Det kan handla om att prata lugnt, tydligt och i 
en miljö där barnet har goda förutsättningar att avläsa.  

 
 
För barnet kan det vara svårare att uppfatta en okänd  
röst. Ibland kanske en person som barnet är van vid att 
höra ska vara den som ger instruktioner vid testningen. 
Är barnet teckenspråkigt bör en teckenspråkstolk finnas 
med. Flexibilitet är nödvändigt!

Tänk också på att det tar energi och längre tid att ge-
nomföra olika aktiviteter när ett barn har nedsatt syn och 
hörsel. Även om den kombinerade syn- och hörselned-
sättningen är lindrig kan svårigheter uppstå eftersom 
syn och hörsel inte fullt ut kan kompensera för varandra.

Synbedömning av barn med nedsatt hörsel tar ut-
gångspunkt i synens olika delfunktioner. Till varje syn-
funktion finns en enkel definition, exempel på tester 
och metodbeskrivningar samt exempel på hur man kan 
kompensera för nedsättning av olika synfunktioner. Till 
materialet finns det också instruktionsfilmer (länkar 
finns i respektive avsnitt) där Ingrid och Annika visar och 
kommenterar det praktiska utförandet. Hela materialet 
finns på vår webbplats www.nkcdb.se tillsammans med 
annan användbar information om dövblindhet. 

Syftet med det här materialet är att skapa goda för-
utsättningar för synbedömning av barn som också har 
nedsatt hörsel. Ju tidigare bedömning desto tidigare kan 
rätt insatser erbjudas barnet och de närstående. Med 
ökad kunskap och ett medvetet förhållningssätt kommer 
dina insatser att göra stor skillnad.

Lund, januari 2021
Lena Göransson
Verksamhetschef 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
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1. Att tänka på vid synbedömning

Som professionell är det lätt att bara se till sitt eget speci-
fika uppdrag och kompetensområde. Synverksamheten 
sätter fokus på synnedsättningen och hörselverksam-
heten på hörselnedsättningen. Kring barn som har funk-
tionsnedsättning på både syn och hörsel blir samverkan 
extra viktig.

Nedan presenteras några generella råd som kan 
vara bra att tänka på i mötet med ett barn som har en 
kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

1.1 Inför synbedömningen
För att kunna planera och anpassa synbedömningen 
utifrån barnets nivå behöver du inhämta kunskap om 
barnet. I detta material finns kartläggningsfrågor som 
kan ställas till personer i barnets närhet före besöket. 
Kartläggningsfrågorna är ett komplement till medicin-
ska uppgifter/journaler. Försök få en uppfattning om hur 
mycket barnet hör.

Tidpunkten för observation och/eller testning bör om 
möjligt väljas när barnet har bäst vakenhet. Det är nöd-
vändigt att ha tillgång till barnets eventuella hjälpmedel 
såsom ståskal, syn- och hörselhjälpmedel med mera.

Det är viktigt att läsa instruktionerna till varje syntest 
inför synbedömningen.

Avsätt extra tid för besöken då det tar längre tid för ett 
barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller 
dövblindhet att kommunicera och uppfatta vad som sker 
i rummet.

Samma personal vid alla besök skapar trygghet och 
sparar energi. Tänk på att ett barn som har nedsättning 
på både hörsel och syn ofta har många vårdkontakter 
att förhålla sig till. 

Du som testare bör vid syntestningen använda en 
enfärgad tröja med en färg som ger bra kontrast till ditt 
ansikte och dina händer. En mönstrad eller brokig kläd-
sel blir också störande när du håller upp syntesterna. 

Ta reda på om tolk behövs och i så fall vilken typ av 
tolkmetod och beställ efter behov.

1.2 Testmiljön
Syntestning görs i många fall under kontrollerade för-
hållanden. Ögonkliniker och syncentraler använder rum 
med anpassad och bra belysning samt exakt uppmätta 
avstånd vid prövningen. En del synfunktionsbedöm-
ningar genomförs i barnets kända miljö, på förskola eller 
skola och i något enstaka fall i hemmet. Välj om möjligt 
ett rum där det går att mäta upp ett avstånd på tre meter, 
för att kunna testa på ett längre avstånd för de barn som 
klarar av detta.

Välj ett rum som är ostört, gärna så avskalat som 
möjligt från störande intryck; både visuella och auditiva. 
Undanröj onödiga ljudkällor; en radio i bakgrunden, flera 
som pratar i rummet eller ett öppet fönster mot gatan. 
Rummet bör också ha en bra allmänbelysning. Om möj-
ligt, använd samma rum vid varje besök med barnet.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: inför synbedömning, synskärpa.

1.3 Under synbedömningen
I mötet med ett barn som har en kombinerad syn- och 
hörselnedsättning eller dövblindhet är det viktigt att du 
ger dig till känna så att barnet är medvetet om att du 
finns i rummet. Om barnet är bekvämt med fysisk kon-
takt kan du lägga din hand på barnet, till exempel på 
axeln eller armen.

Fråga om barnets hörselnedsättning och försäkra dig 
om att barnet hör dig så optimalt som möjligt. Tala tydligt 
och inte för fort.

För att skapa en god relation till barnet är det ofta bra 
att börja med ett enklare test som kanske inte kräver så 
mycket av barnet. Det ska vara roligt under synbedöm-
ningen och det gäller att försöka mötas på barnets nivå. 
Ibland kan det till exempel vara bäst att leka sig fram för 
att få några testresultat. 

https://vimeo.com/488575437/6796fa7cca
https://vimeo.com/488575437/6796fa7cca
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Vid bedömning av barn med mycket begränsad syn-
förmåga eller med flera funktionsnedsättningar, kan re-
aktionen på de synstimuli som visas vara fördröjd.

Meddela barnet om du behöver lämna rummet och 
meddela när du kommer tillbaka. Förstärk gärna med 
en taktil signal, till exempel en lätt klapp på barnets axel.

Det är energikrävande att ha nedsättningar på flera 
sinnen. Det är därför viktigt att ta pauser under synbe-
dömningen. Under en paus kan du också passa på att 
se hur barnet använder sin syn, om barnet rör sig i rum-
met eller leker med saker. För ett barn med förmåga 
att medverka vid flera tester kan det bli arbetsamt och 
tröttande att genomföra alla testerna vid samma tillfälle. 
Ibland är det därför bäst att dela upp bedömningen på 
flera tillfällen. 

Att vara två personer vid synbedömningen underlät-
tar, då den som för tillfället inte är aktiv i testningen kan 
göra noteringar. Med två personer som ser hur barnet 
använder synen kan det i vissa situationer vara möjligt 
att säkerställa att testet lett fram till ett trovärdigt resul-
tat. I det fall synbedömningen filmas är det möjligt att 
efteråt gå tillbaka och titta. 

Ibland kan det fungera bättre om någon som barnet 
känner gör vissa synfunktionstester. Det är då nödvän-
digt att ge personen instruktioner om hur hen ska gå 
tillväga.

Om dövblindtolk används, vänd dig alltid mot och tala 
direkt till barnet, inte tolken.

1.4 Efter synbedömningen
Efter utförd synbedömning är det av största vikt att göra 
resultatet tillgängligt för barnets vårdnadshavare, nät-
verk och övriga instanser, som till exempel barnhabili-
tering och hörselvård. I slutet av det här materialet finns 
en mall för hur man kan skriva en sammanfattning.

Det kommer att gynna barnet om det finns möjlighet 
att kalla till ett nätverksmöte för att gemensamt disku-
tera resultaten, hur de kan förstås i kombination med 
andra funktionsnedsättningar samt hur insatser bör er-
bjudas och eventuellt samordnas.

Beskriv i dina anteckningar hur du anpassade mil-
jön samt hur syn och hörsel fungerade i olika moment. 
Det underlättar inför nästa möte med barnet. Undvik om 
möjligt att byta personal vid kommande besök.

2. Översikt synfunktioner
Synen är sammansatt av många olika delfunktioner. 
Nedan definieras vad som avses med de synfunktioner 
som det här materialet hjälper dig att bedöma och testa. 

Synskärpa: förmågan att se två närliggande punk-
ter och uppfatta dessa som separata och inte som 
en punkt. Det är ett mått på synens upplösnings-
förmåga, detaljseendet.

Kontrastseende: förmågan att uppfatta skillnader i 
ljushetsgrad hos angränsande ytor. 

Färgseende: förmågan att skilja på ljus av olika 
våglängd, att se olika färger.

Synfält: det område inom vilket det är möjligt att 
samtidigt uppfatta föremål när man tittar rakt fram 
utan att vrida på huvudet. Detta seende används 
främst för orientering och för att se åt sidor na. 

Mörkerseende och adaptation: förmågan att ställa 
om ögat så att det är möjligt att se även i mörker, 
adaptationsförmåga.

Stereoseende: att båda ögonens bilder kan upp-
fattas samtidigt och av hjärnan tolkas som en bild 
med djup.

Ögonmotorik: förmågan att fixera och kunna röra 
ögonen åt olika riktningar. 

Ackommodation: ögats förmåga att kunna ställa in 
sig för att se på olika avstånd.

Visuell perception: förmågan att kunna tolka och 
sortera det man ser.

Syntester finns både som standardiserade tester och 
screeningtester. Numera finns även tester för läsplat-
ta där det bland annat går att testa synfunktioner som 
synskärpa, kontrastseende, färgseende och stereo-
seende. I de flesta fall mäts synen med båda ögonen 
samtidigt, eftersom vi vill veta hur synfunktionen fung-
erar i det praktiska livet, den funktionella synen. När 
ögonkliniker prövar synen testar de ofta med ett öga i 
taget, för att kunna ställa diagnoser samt kunna följa 
förlopp och behandling av ögonsjukdomar. 
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3. Synsfär 

3.1 Kort om synsfär
Synsfären anger inom vilket område och avstånd per-
soner och föremål måste vara för att få en visuell upp-
märksamhet. Den beskriver också det område där kom-
munikation med barnet bör äga rum.

3.2 Testa synsfär

Exempel: Undersökarens och andras ansikten, 
olika föremål, favoritleksak. 

Starta nära barnet och öka avståndet i olika riktningar. 
Gå sedan nära mot barnet igen och observera på vilket 
avstånd du kan få ögonkontakt med barnet. Gör samma 
sak med föremål. Notera när barnet släpper fixationen 
mot testobjektet samt när hen återtar fixationen vid när-
mande av testobjektet. Inom detta område, synsfären, 
kan du testa synfunktioner.

Du kan göra samma sak med en spegel. Hur långt 
bort från spegeln kan barnet fixera, ha ögonkontakt med 
sig själv? Det dubbla avståndet anger syn sfären.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt 
hörsel: synsfär, stereoseende, ögon motorik, 
ackommodation.

 

4. Synskärpa

4.1 Kort om synskärpa
Synskärpa är synens förmåga att se två närliggande 
punkter och uppfatta dessa som separata och inte som 
en punkt. Det är ett mått på synens upplösningsförmåga. 

Synskärpan handlar främst om att se detaljer, både 
på långt och på nära håll. Ett normalt värde på synskär-
pan är 1,0. 

4.2 Testa synskärpa

Exempel: LEA-tavlan, HVOT, KM, BUST, T-skalan, 
Teller acuity cards, Cardiff acuity test, LEA gratings 
randmönstertest (spatlar).

Synskärpa långt håll
Det finns synprövningstavlor med enstaka symboler och 
symboler på rad. Barnet måste kunna ”lika på lika” det 
vill säga kunna para ihop symboler och föremål som är 
lika. Ser inte barnet översta raden på tre meter kan du 
gå närmare och testa på exempelvis två eller en meter. 
Notera på vilket avstånd du testar.

När du ändrar testavståndet behöver du räkna om 
synskärpevärdet. Det gör du genom att använda en for-
mel: 

För att mäta synskärpa på långt håll används tester där 
en symbol i taget visas samt tester där symbolerna står 
på rad. De görs för att se om barnet uppvisar ”crow-
ding”, det vill säga om det är svårare att se när sym-
bolerna står på rad och om det upplevs som rörigare. 
En sämre synskärpa på rader/grupp i jämförelse med 
synskärpan på enstaka symboler visar på förekomst av 
crowding. 

Fingerräkning, handrörelser, perception och lokalisa-
tion är tester som används för att få fram synskärpe-
värden när personen inte ser någonting på syntavlan.

Synskärpa nära håll
Synskärpan behöver även mätas på nära håll. Det finns 
ett antal olika tester för närsynskärpan. Det som främst 
används för barn är LEAtestet. Det finns också tester 
med bokstäver och siffror. Testerna kan vara utformade 
som enstaka symboler, symboler i grupp och symboler 
på rad. Jämför också om synförmågan blir bättre när 
läsbelysning används.

använt testavstånd/
rekommenderat 
testavstånd

× 
synskärpe-
värdet på 
testet 

=    synskärpa

https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
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Börja alltid med det avstånd som är standardavstånd 
(kan exempelvis vara 33 centimeter eller 40 centimeter). 
Klarar barnet inte att se symbolen på detta avstånd hål-
ler du materialet närmare barnet. Testavståndet varierar 
för olika tester. Det är därför viktigt att läsa manualen för 
respektive test för att vara säker på att du testar på rätt 
avstånd. Även här kan du behöva räkna om för att få fram 
rätt synskärpa, beroende på vilket testavstånd du har an-
vänt. Använd samma formel som för synskärpa långt håll.

Tskalorna (Tomtebodaskolans typografiska text
tavlor) består av flera olika ark med text med olika LIX 
(läsbarhetsindex som anger textens svårighetsgrad). 

Bokstavsstorleken på närtavlorna anges i punkter 
(p), som är ett typografiskt mått på teckenstorlek. Testar 
du ett barn som kan läsa, kan du använda dig av T- 
skalan. Här får du inte fram en direkt synskärpa, utan 
vilken textstorlek barnet klarar och vilken storlek på text 
som hen föredrar vid läsning. 

Upptäckarsynskärpa
Redan på små nyfödda barn är det vi kallar för rand-
mönstersynskärpa eller upptäckarsynskärpa utvecklad. 
Detta undersöks med den så kallade PL-metoden som 
är en förkortning av ”preferential looking”. Här behöver 
inte barnet kunna medverka aktivt, utan istället observe-
ras hur hen tittar och på så sätt får man fram en synnivå.

Teller acuity cards består av kort/plattor som du håller 
upp framför barnet. Korten är grå och på ena sidan finns 
ett randmönster. Automatiskt tittar barnet på ränderna 
så länge hen kan urskilja dem. Ränderna blir smalare 
efterhand på kommande kort. Till sist kommer en nivå 
när barnet inte ser ränderna längre och på så sätt får 
man fram en synnivå. Testet går inte att omvandla till 
vanlig synskärpa, utan värdet anges i cykler/grad. 
Ibland kan det vara bra att genomföra testet även på 
barn som kan medverka vid annan testning. Barn som 

har visuella perceptionssvårigheter kan ha en hög upp-
täckarsynskärpa, men en låg synskärpa. 

Cardiff acuity test fungerar på liknande sätt som 
Teller acuity cards. I stället för randmönster finns det 
bilder som är ritade med vita linjekonturer, på övre eller 
nedre delen av korten. Linjebredden på bilderna mins-
kar efterhand på kommande kort. Om bilden är synlig 
för barnet fixerar hen på bilden och undersökaren kan 
genom barnets ögonrörelser se hur hen tittar. Till sist 
kommer en nivå där det inte längre går att avgöra hur 
barnet tittar. Du kan då utgå ifrån att bilden ligger utanför 
barnets upptäckarförmåga.

Notera att vid tester som bygger på preferential look-
ing kan repetition av samma stimuli göra att barnet an-
passar sig till aktuellt objekt. Det får till följd att barnets 
reaktion minskar eller uteblir efter några prövningar. 

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: inför synbedömning, synskärpa.

Hur kompensera för en nedsatt synskärpa?

Detaljseende: Förstora text eller bild genom att 
komma närmare, använda förstoringshjälpmedel 
eller större föremål.

Kommunikation: Komma närmare, använda klä-
der som kontrasterar mot händerna vid teckenspråk 
samt läppstift för att underlätta läppavläsning.

Förflyttning: Använda kikare eller kamera på mobil-
telefon för att kunna förstora och avläsa skyltar och 
liknande. Gå närmare.

ADL/vardagsfärdigheter: Nyttja kontraster, kom-
ma nära och använda förstoringshjälpmedel.

https://vimeo.com/488575437/6796fa7cca
https://vimeo.com/488575437/6796fa7cca
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5. Kontrastseende

5.1 Kort om kontrastseende
Kontrastseende är förmågan att uppfatta skillnader i 
ljushetsgrad hos angränsande ytor. Hög kontrast ser 
man mellan vitt och svart, låg kontrast finner man exem-
pelvis mellan vitt och ljust grått. Bländning kan försämra 
förmågan att se kontraster.

För att mäta synskärpan används objekt med kontrast 
nära 100 procent. Visuell information som mun rörelser 
och teckenspråk består i regel av låga kontraster i rörel-
se. Miljön ute har oftast låg kontrast som varierar med 
årstid, väderlek och tid på dygnet, exempelvis skarp sol, 
dimma, regn och skymning. Kontrasten är av betydelse 
vid förflyttning och hjälper till att bedöma avstånd och 
djup. Den är också särskilt viktig för personer med ned-
satt hörsel som är beroende av att kunna avläsa munrö-
relser och/eller teckenspråk.

 
5.2 Testa kontrastseende

Exempel: KM kontrasttest, Mars kontrasttest, LEA 
kontrasttest, Hiding Heidi

Variation i belysning ger olika resultat. Du bör därför se 
till att ha samma ljusförhållanden från gång till gång för 
att kunna följa en progress av funktionen. 

Vid standardiserade tester används symboler, bok-
stäver, ränder eller ansikten.

Kontrasttester utformade med bokstäver är KM, ett 
test för långt avstånd, och Mars, ett kontrasttest som 
används på nära avstånd. Under testet visas symbo-
ler/bokstäver i olika kontrastnivåer från 100 procent (full 
kontrast – svarta symboler på vit bakgrund) till lägre ni-
våer. KM har också kontrasttest på nära avstånd med 
”gratings”/linjer.

LEA kontrasttester, som använder LEA-symboler el-
ler siffror, finns i olika utformning för prövning både på 
långt och nära avstånd.

Hiding Heidi bygger på principen ”preferential look-
ing”. Testet togs från början fram för att på ett funktio-
nellt sätt visa vad ett barn med nedsatt syn kan missa 
att se vid kommunikation, jämfört med normalseende 
barn. Testet består av ett vitt ark och flera ark med ett 
stort schematiskt ritat ansikte i sex kontrastnivåer från 
100 procent till 1,25 procent. 

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: kontrastseende, färgseende.

Alternativt funktionellt test är ett plocktest/plockbord. 
Det kan ge en vägledning om hur kontrastseendet är, 
eller hur stark kontrasten måste vara för att barnet ska 
bli intresserat av föremålen. Du lägger då ut föremål, 
exempelvis strössel, russin, pärlsocker, rispuffar, små 
pärlor, i olika storlekar och färger på vitt respektive svart 
underlag. Observera därefter hur barnet kan urskilja fö-
remål mot olika bakgrunder.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: visuell perception, plocktest.

Hur kompensera för ett nedsatt  
kontrastseende?

Vid nedsatt kontrastseende behöver man förstär-
ka kontrasterna. Belysning kan höja kontrastnivån. 
Tänk då på placeringen, så att belysningen inte 
istället motverkar och ger upphov till bländning.

Detaljseende: Förstora texter och föremål. Rita 
med tuschpennor i stället för med kritor. Skriva med 
svart penna, använda skrivpapper med förstärkta 
linjer och kontrasterande papper mot bord. Placera 
lekmaterial mot enfärgad kontrasterande yta. Fylla i 
konturer på bilder och spelplaner på sällskapsspel.

Kommunikation: Tänka på placering vid samtal. 
Placera belysning bakom barnet så att ljuset faller 
på den som barnet ska titta på. Vid tecken språk an-
vända enfärgat klädesplagg med en färg som kon-
trasterar mot händerna. Kontraster i ansiktet kan 
förbättras med smink, till exempel läppstift för att 
underlätta avläsning.

Förflyttning: Markera höjdskillnader exempelvis i 
trappor, ordna taktila ledstråk och ledstång. Filter-
glasögon kan underlätta och ge ett bättre kon-
trastseende för en del personer. Tänk på att flera 
dövblinddiagnoser innebär att även balansen är 
nedsatt.

ADL/vardagsfärdigheter: Öka kontrasterna vid 
måltid genom att se till att bordsyta, porslin och mat 
har olika färger. Se över belysningen i hemmet.

https://vimeo.com/488600016/b29cb747ae
https://vimeo.com/488600016/b29cb747ae
https://vimeo.com/488638968/8189eff0d4
https://vimeo.com/488638968/8189eff0d4


10

6. Färgseende

6.1 Kort om färgseende
Färgseendet är förmågan att skilja på ljus av olika våg-
längd, att se olika färger. På ögats näthinna finns de 
så kallade tapparna, ögats sinnesceller som urskiljer 
färger. 

6.2 Testa färgseende 

Exempel: Pseudoisokromatiska tavlor som Ishi-
hara, HRR pseudoisochromatic plates och BK 
(Broström Kuegelberg). Sorteringstester som 
Farnsworths panel D 15, PV 16 och Sahlgrens 
saturation test.

Det finns flera olika färgsinnestest att använda vid olika 
typer av färgsinnesdefekter. 

De pseudoisokromatiska tavlorna består av flera 
tryckta tavlor/kort som utgör en samling färgade prickar 
i en slags mosaik. Här ska barnet uttyda en symbol, ex-
empelvis en siffra.

Vid sorteringstest ska barnet ordna ett antal färgade 
brickor efter nyans. 

Ibland behöver icke standardiserade tester använ-
das. Det kan vara att barnet får sortera upp små före-
mål i olika färggrupper eller para ihop färgföremål. Om 
barnet kan prata/teckna och kan färger, får hen ange 
vilken färg olika föremål har.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: kontrastseende, färgseende.

Hur kompensera för ett nedsatt färgseende?

Kommunikation: Bra kontrast mellan olika färger 
underlättar.

ADL/vardagsfärdigheter: Märka kläder, färgpen-
nor och annat samt använda färgindikator.

7. Synfält

7.1 Kort om synfält
Synfält är det område inom vilket man samtidigt kan 
uppfatta föremål när man tittar rakt fram, utan att vrida 
på huvudet eller ändra blickriktningen.

Vid en detaljerad undersökning av synfältet kan funk-
tionen i näthinnan, synbanorna och synbarken kart-
läggas. Storleken på en vuxen persons synfält är utåt 
sidorna 90–105 grader, uppåt 60 grader, nedåt 70–80 
grader och mot näsan 60 grader. Vid skelning kan det 
sammanlagda synfältet för båda ögonen bli större om 
ett öga står i utåtskelning, eller mindre om ett öga skelar 
inåt.

Binokulära synfältet är den delen av det totala syn-
fältet där de båda ögonens synfält överlappar varandra. 
Hos människan är det 120 grader brett. 

Det perifera synfältet används vid förflyttning, orien-
tering och för att upptäcka saker i omgivningen. Det 
centrala synfältet används för att se detaljer och färger.

Oavsett vilken funktion du testar, behöver du känna 
till hur synfältet är för att förstå hur du ska presentera 
det testmaterial du använder.

7.2 Testa synfält

Exempel: boll på pinne, LEA Flicker Wand, Amsler 
Grid, glitter, pärlor, såpbubblor, barnets favoritlek-
sak.

Synfältsundersökning, perimetri, görs inom ögonsjukvår-
den. Dessa synfältsundersökningar är krävande och går 
att göra tidigast vid sen förskoleålder. De två huvudsak liga 
varianterna av synfältsapparater är manuell och dator-
styrd. De datorstyrda synfältsapparaterna mäter främst 
centrala synfältet inom 60 graders diameter. Den manuel-
la Goldmann-perimetern mäter ett ögas hela synfält.

Amsler Grid, som består av ett rutmönstrat ark, mäter 
det centrala synfältet inom 20 graders diameter. 

De metoder som används för att kartlägga synfältets 
yttergränser vid funktionell synbedömning bygger på 
konfrontationsmetod. Olika tysta föremål förs in bak-
ifrån, uppifrån och nerifrån. Samtidigt ska barnet fixera 
stadigt med blicken på ett föremål. Observera hur bar-
net reagerar, hur barnet tittar och om hen verkar vända 
sig mot föremålet som förs in från sidan. Det här kan 
göras i olika positioner och i olika leksituationer. Andra 
alternativ är att rulla bollar på bord eller golv och att blå-
sa in såpbubblor från olika sidor. Iaktta när barnet upp-
täcker dem. 

https://vimeo.com/488600016/b29cb747ae
https://vimeo.com/488600016/b29cb747ae
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Ytterligare ett sätt att kartlägga synfältet är att låta 
barnet plocka olika föremål som finns på bordet eller 
golvet. Du kan då se om hen missar att hitta föremål 
som är utlagda. 

Vid misstanke om synfältsbortfall nedåt kan du be ett 
äldre barn att stå upp, lyfta ena benet och säga till när 
hen ser sin fot.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: synfält, mörkerseende.

Hur kompensera för ett påverkat synfält?

Vid perifert synfältsbortfall: Backa för att få över-
blick och få in mer information. Skanna av omgiv-
ningen genom huvud- och ögon rörelser. Placera 
före mål i den seende delen av synfältet. Kompen-
sera genom att använda andra sinnen för att få in-
formation om omgivningen. Vid förflyttning använda 
taktila ledstråk, kännemärken längs vägen, vit käpp. 
Var sak på sin plats gör det lättare att hitta.
 
Vid centralt synfältsbortfall: Gå närmare för att se 
detaljer, använd förstoring. Bästa detaljseendet kan 
för barnet bli vid excentrisk fixation, det vill säga att 
titta vid sidan av det hen vill se. 

Kommunikation: Vid perifert synfältsbortfall, an-
passa kommunikationen utifrån vilken storlek per-
sonen har på synfältet. Är det en person som an-
vänder teckenspråk behöver den som tecknar ofta 
öka avståndet till den som ska avläsa samt teckna 
nära det egna ansiktet, för att personen ska få in så 
mycket som möjligt i sitt synfält. Vid centralt syn-
fältsbortfall kan det kännas som att barnet inte tittar 
på oss när vi tecknar, utan ”vid sidan om”, eftersom 
det behöver titta excentriskt.

8. Mörkerseende och 
adaptation
8.1 Kort om mörkerseende och adaptation
Mörkerseende och adaptation beskriver förmågan att 
ställa om ögat (adaptera) så att man kan se i olika ljus-
förhållanden. På ögats näthinna finns de så kallade sta-
varna, ögats sinnesceller som bland annat har till uppgift 
att skilja på ljus och mörker. De är mycket ljuskänsliga 
och fungerar i låg belysningsstyrka och mörker, vilket 
inte tappcellerna gör. Vid ögonsjukdomar i näthinnans 
stavceller är mörkerseendet nedsatt eller utsläckt, vilket 
gör att man ser sämre, eller inte alls, i mörker. Många 
personer med synnedsättning upplever också besvär av 
bländning och blänk. Dessa problem är vanliga vid flera 
olika dövblinddiagnoser.

8.2 Testa mörkerseende och adaptation

Exempel: Cone Adaptation Test

På vissa ögonkliniker finns adaptometrar för testning av 
adaptationsförmågan. En sådan undersökning tar cirka 
40 minuter att göra. Många näthinneförändringar som 
påverkar mörkerseendet drabbar även tidigt tappcell-
funktionens adaptation, vilket gör Cone Adaptation Test 
användbart. Testet undersöker enbart tappcellernas 
funktion (adaptationstid). Du behöver ha ett rum där det 
går att variera belysningen och där det även kan bli helt 
mörkt. Testet består av brickor i tre olika färger; röda, 
blåa och vita. 

Först får barnet sortera upp brickorna utifrån färgerna 
i tre högar. Därefter sänker du belysningen och blandar 
ihop brickorna. Barnet får på nytt sortera upp brickor-
na. Sedan sänker du nivån på ljuset ytterligare en gång. 

https://vimeo.com/488611825/e438acd6a4
https://vimeo.com/488611825/e438acd6a4
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Den sista gången är det nästan helt mörkt. När du som 
undersökare själv upplever att du kan se skillnad på 
brickorna är det rätt läge att be barnet sortera upp dem 
i olika färger. 

En indikation på att barnet har svårigheter att se i 
mörker kan vara om det framkommer att barnet gärna 
vill hålla i handen i mörker eller inte vill gå ut och leka 
när det är mörkt ute.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: synfält, mörkerseende.

Hur kompensera för ett nedsatt  
mörkerseende?

Kommunikation: Bra belysning. Undvika motljus.

Förflyttning: För att röra sig ute i mörker, överväga 
om en vit käpp kan underlätta. Använda ficklampa/
pannlampa. Många är hjälpta av att använda sol-
glasögon, filterglasögon, keps eller liknande – både 
ute och inne.

ADL/vardagsfärdigheter: Bra belysning. Många 
personer med synnedsättning upplever besvär av 
bländning och blänk. Då behöver man se över ma-
terial, miljö och belysning. Undvika blanka ljusa ytor 
och att barnet tittar rakt in i en ljuskälla. Använda 
persienner och markiser för att avskärma ljus ut-
ifrån.

9. Stereoseende

9.1 Kort om stereoseende
Människan har två ögon som uppfattar två något olika 
bilder. Hjärnan ska sedan sammansmälta de båda bil-
derna till en bild. Stereoseendet får man alltså genom 
att de båda ögonen arbetar tillsammans. Stereoseen-
det, eller samsynen, är förmågan att se tredimensionellt. 
Många barn med synnedsättning har en skelning, vilket 
påverkar utvecklingen av stereoseendet. När bilden inte 
faller på samma plats på den mest centrala delen i de 
båda ögonens näthinnor, går det inte att få en samsyn. 
Bilderna från vart och ett av ögonen kan inte samman-
smälta till en bild. Förmågan att kunna se tredimensio-
nellt saknas.

Skelningen kan variera beroende på om barnet tit-
tar på något som finns nära eller långt bort. Barnet kan 
föredra att använda ett öga när hen ska titta på ett ob-
jekt, eller att använda sina ögon omväxlande. Skelning 
går hos vissa barn att behandla med hjälp av tidig lapp-
behandling eller glasögon. 

9.2 Testa stereoseende

Exempel: Lang stereotest, TNO, Worth 4 dot test.

Barnet ska ha på sig sina glasögon när man testar. Till 
vissa tester ska man använda de speciella glasögon 
som följer med testet. Tester för nära håll presenteras 
på 30–40 centimeters avstånd rakt framför barnet och 
varken barnet eller testet ska ändra vinkel. 

Lang stereotest I och II består av två olika plattor där 
3D-föremål syns på olika nivåer. Om inget steroeseen-
de finns syns inte 3Dbilderna. 

TNO-test består av en pärm med sju ark samt röd-
gröna glasögon. Tre ark är för screening, tre för diagnos 
och ett för kontroll. 

Vid testning med Worth 4 dot ska den som under-
söks använda rödgröna glasögon som följer med testet. 
Man ska sedan titta på en uppsättning lampor; två grö-
na, en röd och en vit. Lamporna kan exempelvis vara 
monterade på en speciell ficklampa. Har man ett gott 
stereo seende ser man fyra lampor. Worth 4 dot test kan 
användas för att testa både på nära och långt avstånd.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: synsfär, stereoseende, ögonmotorik, 
ackommodation.

https://vimeo.com/488611825/e438acd6a4
https://vimeo.com/488611825/e438acd6a4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
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10. Ögonmotorik/ögonrörelser

10.1 Kort om ögonmotorik/ögonrörelser
Ögonmotorik, eller ögonrörelser, är förmågan att fixera 
och kunna röra ögonen i olika riktningar. För att bedöma 
ögonmotorik testas fixation, följerörelser, sackader och 
konvergens. 

• Fixation är ögats förmåga att stadigt titta på ett före-
mål eller en person. 

• Följerörelser beskriver förmågan att kunna röra ögo-
nen och följa något som rör sig med blicken, när hu-
vudet är stilla. 

• Sackader är förmågan att byta fixation från ett objekt 
till ett annat. Både stora och små sackader testas. 

• Konvergens är förmågan att få ihop ögonen på nära 
håll, att hålla fixation då ett objekt närmar sig näsan. 

Många barn med medfödd synnedsättning har nystag-
mus, ögondarr eller okontrollerade ögonrörelser. En del 
barn lutar huvudet på ett visst sätt, så kallad tvångs-
huvudhållning, för att hitta det läge där nystagmus blir 
minst uttalad. För andra kan nystagmus minska när de 
tittar på nära håll och ögonen konvergerar.

10.2 Testa ögonmotorik/ögonrörelser

Exempel: du själv/anhörig, olika föremål som 
exempelvis fixationsspatel, svart/vitt ansikte, neon
ansikte, favoritleksak, boll på pinne, pennor, lysan-
de boll, lampa. 

Fixation
Titta på barnet. Får du ögonkontakt och svarsleende? 
Observera om och hur barnet kan fixera. Hålls fixatio-
nen kvar när du eller barnet är i rörelse? Tittar barnet 
rakt på föremålet, eller vid sidan av? Fixerar barnet 
med ett eller båda ögonen, eller alternerar hen? Vilken 
kropps- och huvudställning behöver barnet ha för att 
kunna fixera? Behöver barnet själv hålla i föremålet, el-
ler känna på det först, för att kunna fixera? Notera stor-
lek på föremålet, avstånd, duration (kort eller lång tid) 
och i vilka lägen fixation är möjlig. Fixerar barnet först 
när ett objekt ljudförstärks? I samband med fixationstest 
kan du observera hur barnet gör när det ska gripa efter 
ett föremål som hen har fixerat på. 

Har barnet svårt att fixera kan det bero på att bar-
net har nystagmus, ett synfältsbortfall eller att fixations
objektet inte framträder mot bakgrunden.

Följerörelser
Tester för att kartlägga följerörelser utför du med före-
mål i rörelse, såväl horisontellt, vertikalt, diagonalt och 
cirkulärt som på olika avstånd.

Börja med att röra föremål från mittlinjen mot höger 
respektive vänster, från mittlinjen uppåt respektive ner-
åt. Testa sedan följerörelser över mittlinjen från höger 
till vänster, respektive uppifrån och nedåt samt diago-
nalt. Avsluta med cirkulära följerörelser i båda riktningar. 
Man kan också låta barnet följa en person som rör sig i 
rummet eller en ljuskälla.

Lägg märke till följerörelsernas utseende, om barnet 
gör huvudrörelser och om hen har en annorlunda hu-
vudställning. Barn med hjärnskador kan ha svårigheter 
med att utföra snabba följerörelser. De vill i stället gär-
na röra på huvudet. Barnet kan ha svårigheter att röra 
ögonen över mittlinjen och behöver kanske mer tid för 
att utföra testet.

Sackader
Stora sackader provas horisontellt, vertikalt och diago-
nalt, små sackader främst horisontellt. Håll två objekt 
framför dig. Börja med att hålla ett objekt vid mittlinjen 
och det andra mot höger, vänster, uppåt respektive ned-
åt. Prova därefter att göra fixationer från en sida till en 
annan, det vill säga över mittlinjen. För ett litet barn rör 
du på objekten för att få till en sackad. Lägg märke till 
sackadernas utseende, om barnet gör huvudrörelser el-
ler om hen har en annorlunda huvudställning.

Konvergens
För in ett litet objekt eller en liten del av ett objekt mot 
barnets näsa. Upprepa tre gånger. Notera avstånd och 
rörelsens utseende. Om barnet har nystagmus, ändras 
den i något läge? Observera huvudställning, eventuella 
huvudrörelser och om pupillen ändrar storlek.

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: synsfär, stereoseende, ögon motorik, 
ackommodation.

https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
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11. Ackommodation 

11.1 Kort om ackommodation
Ackommodation är ögats förmåga att anpassa synen på 
olika avstånd. Det sker genom en ändring av linsens 
brytkraft. 

11.2 Testa ackommodation

Exempel: RAF-stav 

För barn som kan medverka kan du mäta ackommo-
dationsnärpunkten med hjälp av en RAF-stav. Du kan 
misstänka svårighet vid ackommodation om barnet ver-
kar titta ”igenom undersökaren”, eller om barnet ryggar 
tillbaka när du eller ett föremål kommer nära.

Om pupillernas storlek inte minskar vid konvergens är 
det större sannolikhet att det finns en bristande ackom
modationsförmåga. Tänk på att det kan bli olika resultat 
beroende på om barnet har sina glasögon på sig eller ej.

För vissa barn kan ackommodationsförmågan vara 
så nedsatt att de behöver närglasögon vid närarbete, 
vid arbete framför datorn samt vid läsning. Nedsatt 
ackom modation kan göra det svårare att växla snabbt 
mellan att titta på nära och långt håll. Barn med CP- 
skada (cerebral pares) och barn med Downs syndrom 
har ofta nedsatt ackommodation. 

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: synsfär, stereoseende, ögonmotorik, 
ackommodation.

12. Visuell perception

12.1 Kort om visuell perception
Visuell perception är förmågan att tolka och förstå det 
man ser. Den visuella perceptionen påverkar hur man 
kan tolka sin omgivning, om man får ihop former till 
bokstäver, känner igen personer, hittar på kända och 
okända platser, klarar att bedöma avstånd med mera. 
Den visuella perceptionen kan vara påverkad vid olika 
funktionsnedsättningar.

12.2 Testa visuell perception

Exempel: TVPS, LEA postlåda, LEA rektanglar, 
m.fl. Till hjälp vid kartläggningen av visuell percep-
tion finns det ett antal olika frågeformulär som du 
kan använda vid samtal med barnet, vårdnads-
havare och andra närstående.

TVPS (Test of Visual Perceptual Skills) är ett standar-
diserat test som kartlägger visuell perception. Här kart-
lägger man olika områden av den visuella perceptionen 
som visuell uppmärksamhet, visuell helhet, visuell form-
konstans, visuell figurbakgrund, visuellt minne, visuo-
motorisk integration och visuell-spatial perception. Den 
senaste versionen är TVPS-4 som utkom 2017.

Det finns screeningtester för visuell perception som 
kan användas för att ta reda på om barnet har svårig-
heter inom detta område. Nedan följer ett antal exempel 
på sådana tester.

• LEA pussel: Ett pussel med fyra bitar. På ena sidan 
har bitarna olika färger och på den andra sidan är 
bitarna svartvita. För personer som har svårigheter 
med formuppfattningen kan det vara svårare med 
den svartvita sidan, eftersom bitarna då måste läggas 
på plats utifrån formerna. När det gäller färgsidan kan 
färgerna användas som vägledning. 

• Enkla bilder: Testa hur barnet tolkar enkla och avska-
lade bilder, där bara ett eller enstaka föremål visas 
på bilden.

• Komplexa bilder: Här använder du bilder som är sam-
mansatta och mer komplicerade med många detaljer. 
Crowding kan visa sig när man visar röriga bilder med 
många detaljer. Av betydelse är också att ta reda på 
om barnet kan se och berätta om helheten på bilden. 
Vad händer på bilden och vad handlar bilden om?

https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
https://vimeo.com/488630467/754314c7b4
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• Igenkänning av ansikten: Känner barnet igen välkän-
da personer innan personen talat? Känner barnet 
igen personen bara genom att titta på ansiktet? Du 
kan använda lakan eller dylikt för att täcka för håret 
och kläderna på personen som barnet ska känna igen 
och sedan se hur hen reagerar. Det kan vara både, för 
barnet, välkända och okända personer. Du kan också 
fotografera av välkända personer utan glas ögon eller 
andra igenkänningar som barnet sedan får titta på.

• Lokalisation/riktning, LEA postlåda: Materialet består 
av en rund ”postlåda” med en öppning samt ett ”brev” 
som barnet ska stoppa i postlådan. Som undersökare 
håller du upp postlådan så att öppningen vänds åt oli-
ka håll. Här gäller det att observera hur lätt eller svårt 
barnet har att se att öppningen flyttas. Iaktta även hur 
barnet motoriskt vänder brevet. Det är viktigt att vara 
observant på att barn med motoriska problem kan ha 
svårt att styra rätt på grund av motoriken.

• Klippdockan (”Jeu des couleurs”): Består av en bild 
på en docka med lösa klädesplagg att placera på 
rätt ställe på dockan. Här kan du be barnet peka 
på kroppsdelarna som du namnger, eller att barnet 
namnger de kroppsdelar du pekar på. Sedan ska bar-
net placera kläderna på rätt plats och åt rätt håll. Om 
barnet har svårt att göra detta på grund av motoris-
ka svårigheter, kan du placera ut kläderna och fråga 
barnet om de är placerade på rätt ställe, exempelvis 
sätta tröjan på dockans fötter för att se hur barnet re-
agerar eller vad hen säger. 

• Rörelseperception; autentiska och tecknade filmer: 
Om det finns möjlighet att visa film på exempelvis en 
datorskärm eller läsplatta kan du visa en film med djur 
för att se om barnet kan urskilja vad det är. På det 
här sättet kan du ta reda på hur barnet klarar att se 
rörelser. För barn som inte kan medverka och berätta 
vad det är kan du visa filmen med ljud. Sedan stänger 
du av ljudet för att se hur stor betydelse ljudet har. 
Det här gäller för barn som har någon form av hörsel. 
Samma sak med en tecknad film. Hos en del barn, 
som främst använder sin hörsel för att ta in intryck, 
kan du se att när ljudet stängs av reagerar de med att 
visa förvåning, missnöje eller tappa fokus.

• Ansiktsuttryck/miner: Heidi expression uttrycksbilder 
(svartvita tecknade bilder) med olika mimik som glad, 
ledsen, arg med flera. Du kan också använda färg-
fotografier, exempelvis ”Jeux de visage” med olika 
mimik.

• LEA rektanglar: Använder du för att se hur barnet kan 
se storlek på olika objekt, längd och bredd. Testet be-
står av två grupper med fem rektanglar i svart respek-
tive grå nyans. 

• Orienteringsförmåga: Är det ett barn som kan ta sig 
fram på egen hand, gående eller med rullstol, kan du 
studera hur barnet förflyttar sig, till exempel i miljön 
på förskolan/skolan. Du kan också fråga närståen-
de om barnet hittar bra på kända platser och hur det 
fungerar när hen kommer till nya platser. 

Film. Synbedömning av barn med nedsatt  
hörsel: visuell perception, plocktest.

Hur kompensera för en nedsatt visuell  
perception?

Läsning: Göra radavstånd större, täcka över text 
som inte ska läsas, göra kortare rader, glesa ut mel-
lan ord, förstora.

Kommunikation: Lugn miljö. Kompensera och för-
stärka med andra sinnen om det är möjligt. Använda 
konkreta föremål vid exempelvis schema. Använda 
bilder som innehåller få detaljer och visa ett begrän-
sat antal bilder åt gången. Prova gärna att använda 
taktila tecken och andra taktila strategier.

Förflyttning: Kännetecken längs vägen som väg-
ledning, till exempel ”vid den gula postlådan sväng-
er jag till vänster och följer staketet tills det tar slut”. 
Markeringar att följa och markering av nivåer.

ADL/vardagsfärdigheter: Visa en sak i taget mot 
en kontrasterande bakgrund, enkel och avskalad 
miljö, inte för många saker framme samtidigt. Var 
sak och person på sin bestämda plats underlättar. 
Markera med färger och kontraster.

https://vimeo.com/488638968/8189eff0d4
https://vimeo.com/488638968/8189eff0d4
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Kartläggningsfrågor
För att på bästa sätt förbereda och planera upplägget av synbedömningen behöver du ta del av medicinska uppgif-
ter och journaler. Det är också viktigt med information från vårdnadshavare och personal på förskola/skola/fritids/
boende. Nedan följer exempel på frågor som kan vara bra att få svar på. 

Uppfattning om hur barnet ser 

Hur tror du/ni att barnet ser?

Vad är det som fångar barnets synintresse?

När och var upplever du/ni att barnet ser bäst? 

Varierar synförmågan?

Inom vilket område och på vilket avstånd upplever du/ni att barnet kan se?

Hur verkar barnet se i mörker? 

Är barnet bländningskänsligt? 

Har barnet svårt för att skilja på färger? 

Har barnet någon favoritfärg?

Har barnet nystagmus, ögondarr?

Vinklar barnet på huvudet i en speciell vinkel för att se bättre?

Följer barnet med blicken personer och föremål som rör på sig? 

Tittar barnet nära på föremål?

Tittar barnet på föremålet samtidigt som det griper efter det? 

Kommunikation

Kan du/ni få ögonkontakt med barnet och under vilka omständigheter sker detta? 

Får du/ni ett svarsleende från barnet? 

Hur känner barnet igen dig/er eller andra personer? Med hjälp av synen? Hörseln? Annat?

På vilket sätt kommunicerar barnet?

• Tal? Vilka språk talas?

• Teckenspråk, visuellt eller taktilt?

• Teckenstöd (AKK, TAKK), visuellt eller taktilt?

• Kroppsspråk?

• TaSSeL?

• Bildstöd, vilken typ?

• Kommunikationsbok?

• Annat?
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Motorik, förflyttning och orientering

Handmotorik?

Kan barnet peka med händerna eller med ögonen?

Hittar barnet sina saker?

Hur förflyttar sig barnet?

Hur hanterar barnet röriga miljöer? 

Hittar barnet i kända och okända miljöer? På vilket sätt?

Hur klarar barnet nivåskillnader?

Snubblar barnet eller går barnet in i saker?

Andra sinnen 

Hur fungerar barnets hörsel?

Finns det några kända nedsättningar på övriga sinnen; känsel, lukt och smak? 

Upplever du/ni att barnet föredrar att använda något sinne framför andra? Reagerar barnet till exempel snabb-
are på ljud, doft eller känselintryck än på synintryck?

Är det svårare för barnet att se när barnet använder andra sinnen samtidigt?

Hjälpmedel 

Har barnet glasögon? När och hur används dessa? Verkar barnet se bättre med glasögon?

Har barnet hörselhjälpmedel? När och hur används dessa? Verkar barnet höra bättre med dessa?

Andra hjälpmedel?

Intressen

Vad tycker barnet om att göra?

Har barnet något favoritföremål, leksak?

Är barnet intresserad av bilder och böcker? 

Är barnet intresserat av att titta på bilder och filmer på läsplatta, TV osv? 

Hur fungerar det att se på och hantera dator, läsplatta, mobiltelefon?

Övrigt som är bra att veta inför synbedömningen

Kan barnet matcha, para ihop saker eller bilder som är lika? 

Har barnet någon medicinering som kan påverka synförmågan?

I vilken position fungerar synen bäst för barnet (t.ex. sittande, liggande)?

Vilken position fungerar bäst för barnet motoriskt?

Har barnet behov av en speciell stol, ståskal eller liknande vid synbedömningen?

Bör tolk beställas till synbedömningen? I så fall, vilken typ av tolkmetod? 
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Sammanfattning från utförd synbedömning 
Det här dokumentet är ett exempel på hur en sammanställning av utförd synbedömning kan se ut.

Barnets namn  Datum  

Synsfär 

Synskärpa 

  Synskärpa på långt håll 

   Enstaka symboler 

   Symboler på rad 

   Detta innebär att detaljer som normalseende kan uppfatta på 10 meters avstånd  
  behöver vara på  meters avstånd för att uppfattas

  Synskärpa på nära håll 

   Enstaka symboler 

   Symboler på rad/i grupp 

   Arbetsavstånd på nära håll är  centimeter

   Väljer själv att läsa på  centimeters avstånd 

   Klarar textstorlek  på  centimeters avstånd, men för att orka läsa längre 

  stycke bör texten vara minst   punkter  

  Upptäckarsynskärpa 

Kontrastseende 

Färgseende 

Synfält 

Mörkerseende/adaptation 

Stereoseende 

Ögonmotorik/ögonrörelser 

  Fixation och följerörelser 

Ackommodation

Visuell perception 

Övrigt 

Sammanfattning 
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Synfältets diameter angivet i meter vid olika gradtal

Avstånd 
i meter

3 
grader

5 
grader

10 
grader

15 
grader

20 
grader

25 
grader

30 
grader

35
grader

40 
grader

0,25 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,18

0,33 0,02 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24

0,4 0,02 0,03 0,07 0,10 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29

0,5 0,03 0,04 0,09 0,13 0,18 0,22 0,27 0,32 0,36

1 0,05 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,54 0,63 0,73

2 0,10 0,17 0,35 0,53 0,71 0,89 1,07 1,26 1,46

3 0,16 0,26 0,52 0,79 1,06 1,33 1,61 1,90 2,18

4 0,21 0,35 0,70 1,05 1,41 1,77 2,14 2,52 2,91

5 0,26 0,44 0,87 1,31 1,76 2,22 2,68 3,15 3,64

10 0,52 0,87 1,75 2,63 3,53 4,43 5,36 6,31 7,28

20 0,10 1,75 3,50 5,27 7,05 8,87 10,71 12,61 14,56

100 5,24 8,73 17,5 26,3 35,3 44,3 53,6 63,1 72,8
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Synskärpa vid olika avstånd med LH-kort

Symbol-
storlek 40 cm 35 cm 30 cm 25 cm 20 cm 15 cm 10 cm 5 cm

16 M 0,025 0,02 0,019 0,016 0,13 0,009 0,006 0,003

10 M 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,1 0,005

8 M 0,05 0,044 0,038 0,031 0,025 0,019 0,013 0,006

6,3 M 0,063 0,056 0,048 0,04 0,032 0,024 0,016 0,0008

5 M 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

 4 M 0,1 0,088 0,075 0,063 0,05 0,038 0,025 0,013

3,2 M 0,125 0,109 0,094 0,078 0,063 0,047 0,03 0,016

 2,5 M 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

2,0 M 0,02 0,175 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05 0,025

1,6 M 0,25 0,22 0,19 0,16 0,125 0,09 0,63 0,031

1,25 M 0,32 0,28 0,24 0,02 0,16 0,12 0,08 0,04

1 M 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

 0,8 M 0,5 0,44 0,38 0,31 0,25 0,19 0,13 0,06

0,63 M 0,63 0,56 0,48 0,4 0,32 0,24 0,16 0,08

0,5 M 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,4 M 1,0 0,88 0,75 0,63 0,5 0,38 0,25 0,13

0,32 M 1,25 1,09 0,94 0,78 0,63 0,47 0,31 0,16

0,25 M 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

 0,2 M 2,0 1,75 1,5 1,25 1,0 0,75 0,5 0,25

Synskärpevärdet fås fram genom någon av följande formler:

=  synskärpevärde
Testavstånd (cm)

40 × M-kortets synskärpevärde på 40 cm
=  synskärpevärde

testavstånd (m)   

kortets symbolstorlek
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Ordlista

Ackommodation: ögats förmåga att fokusera, se klart, 
på olika avstånd.

Amblyopi, ensidig synnedsättning, oftast orsakad av 
skelning eller brytningsfel.

Astigmatism: se under Brytningsfel.

Binokulära synfältet: den del av det totala synfältet 
där de båda ögonens synfält överlappar varandra. Hos 
människan, med normala synfunktioner, är det 120 
grader brett.

Binokulär syn: se med båda ögonen.

Brytningsfel, refraktionsfel: ögat är för långt eller för 
kort i förhållande till ögats brytkraft, optik. Hyperopi, 
myopi och astigmatism är brytningsfel och kan oftast 
korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Centrala synfältet: används för att se detaljer och 
färger, se även macula lutea.

Filterglas: glasögonlins med speciell färg som filtrerar 
bort vissa våglängder i ljuset.

Crowding: när synskärpevärdet blir bättre med ensta-
ka optotyper jämfört med optotyper som står i rad eller 
grupp. 

CVI, Cerebral Visual Impairment: hjärnsynskada, 
skada i de bakre synbanorna på grund av en anlägg-
ningsskada, sjukdom eller trauma.

Emmetropi: normal ljusbrytning i ögats lins, ett rättsynt 
öga.

Esofori: latent inåtskelning.

Esotropi: manifest inåtskelning.

Excentrisk fixation: fixerar vid sidan av ett objekt. 
Bilden hamnar utanför centrala delen av näthinnan.

Exofori: latent utåtskelning.

Exotropi: manifest utåtskelning.

Fixation: ögats förmåga att stadigt titta på ett föremål. 

Fotokromatiska glasögon: glasögonlins som ändrar 
färg efter mängden UV-ljus.

Fr: fingerräkning.

Fusion: båda ögonens bilder sammansmälts till en. 

Följerörelser: att med blicken följa rörliga föremål. 

Gula fläcken: se Macula lutea.

Hemianopsi: halvsidigt synfältsbortfall. 

Hr: handrörelse.

Hyperopi: översynthet, se under Brytningsfel.

Hyperfori: latent uppåtskelning.

Hypertropi: manifest uppåtskelning.

Hypofori: latent nedåtskelning.

Hypotropi: manifest nedåtskelning.

L: lokalisation av ljus, i vilken riktning ljuset kommer 
ifrån.

LIX: läsbarhetsindex, beskriver olika svårighetsgrad i 
textinnehåll. 

Macula lutea: gula fläcken, det bakre centrala området 
på näthinnan. Dess centrala del har enbart tappar.

Monokulär syn: att se med ett öga.

Myopi: närsynthet, se under Brytningsfel.

Nystagmus: ögondarr, okontrollerade ögonrörelser. 

Oa: Oculus amb, båda ögonen.

OCT, optical coherence tomography: OCT-under-
sökning undersöker de olika skikten i ögats uppbygg-
nad. Används främst för att undersöka näthinnan och 
synnerven. 

Ocular Visual Impairment: OVI, skada i ögonen och 
de främre synbanorna, framför laterala knäkroppen.
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Od: oculus dexter, höger öga.

Os: oculus sinister, vänster öga.

Ok: okorrigerad syn, utan glasögon.

Opotyper: symboler, bokstäver m.m. som används 
som testobjekt vid mätning av synfunktion. 

P: perception av ljus, kan uppfatta ljus.

Perimetri: synfältsundersökning.

Perifert synfält: används vid förflyttning, orientering 
och för att upptäcka saker i omgivningen. 

Plocktest: färgade objekt i olika storlekar läggs på vitt, 
svart och/eller brokigt underlag.

PVL, Periventrikulär leukomalaci: brister i blod- och 
syretillförsel under gestationsveckorna 24–34. Små 
infarkter i den vita substansen periventrikulärt som kan 
ge avbrott i nervbanor och synstrålning. 

Refraktion: mätning av den optiska brytande kraften i 
ögat.

Retinoskopi: se under Skiaskopi.

Sackader: att förflytta blicken, fixationen, från ett ob-
jekt till ett annat.

Samsyn: ögonens förmåga att få bilderna från båda 
ögonen att sammansmälta till en bild. 

Sf: synfält. 

Skanning: avsökningsförmåga, att söka över ett områ-
de och hitta objekt.

Skelning: när bilderna inte faller på samma plats på 
den centralaste delen av de båda ögonens näthinnor 
kan inte en samsyn fås och det blir svårt att se djup. 
Bilderna från vart och ett av ögonen kan då inte sam-
mansmältas till en bild. 

Skiaskopi, retinoskopi: objektiv metod som används 
för att mäta ögats refraktion, den optiska brytande kraf-
ten i ögat.

Skotom: bortfall eller nedsatt känslighet i ett område i 
synfältet.

Stavar: mycket ljuskänsliga sinnes/synceller på näthin-
nan. De finns utanför näthinnans centrum och gör att 
man har orienteringssyn. De fungerar i skymning och 
mörker men kan inte urskilja färger. 

Tappar: sinnes/synceller på näthinnan. I ögats gula 
fläck, centralt på näthinnan, finns det stor koncentra-
tion av tappar. Där har man sitt bästa detaljseende. De 
fungerar i dagsljus och kan uppfatta färger.

Tvångshuvudhållning, tvh: barn med nystagmus, 
ögondarr, lutar ofta huvudet på ett visst sätt för att hitta 
det lugnaste läget för ögonens rörelse och därmed 
bättre syn.

Vergens: hålla kvar fixation på objekt som närmar eller 
fjärmar sig personen.

Vestibulär reflex: ögonens ställning regleras reflex-
mässigt efter hur huvudet är lutat.
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Webbplatser/användbara länkar
• www.nkcdb.se 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor – om 
dövblindhet.

• www.spsm.se/funktionsnedsattningar/synochhor-
selnedsattning-eller-dovblindhet 
Specialpedagogiska skolmyndigheten – om döv-
blindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning.

• www.sansetap.no 
Om syn, hörsel och kombinerade funktionsnedsätt-
ningar.

• www.statped.no/laringsressurs/syn/synsfunksjon/
pedagogisk 
Föreläsningar om syn och synfunktion i ett pedago-
giskt sammanhang.

• www.matcen.dk 
Materialcentret – Center for visuelle & auditive 
special undervisningsmaterialer.

• www.cviscotland.org  
Information om CVI.

• www.teachcvi.net 
Information om CVI.

• www.perkins.org/cvinow 
Information om CVI.

• www.leatest.fi 
Om synfunktioner och synbedömning.

• www.anhoriga.se/nkaplay/flerfunktionsnedsattning/
medicinsk-omvardnad/syn/synbedomning- 
praktiska-rad  
Om hur man gör en synbedömning.
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