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Abstract 

Dyslexia can be defined as permanent word decoding deficits caused by difficulties with 

phonological skills. An abnormal eye movement pattern while reading among individuals 

with dyslexia is a consequence of these difficulties. Many times these individuals overcome 

their dyslectic difficulties and succeed in the academic world.       

The purpose of the present study was to investigate five university students with 

dyslexia through a multiple case study. Word decoding skills and eye movements were 

measured, and a control group (n=20) was put together for comparison.   

In the present study, word decoding skills were measured through tests and eye 

movements were measured by a computer specialized for this purpose.  

The results showed that the five students have word decoding difficulties and abnormal 

eye movement patterns which varied to some extent between the five students. In comparison 

to the quantitative results from the tests the qualitative illustrations of the eye movements 

were hard to interpret. Although there were difficulties with interpretation, the illustrations 

and the background information hold significance to understand how a person reads.    

The eye tracking method in the present study can be useful; however, if more extensive 

research were to be conducted some modifications would be of importance.  

 

 

Key words: dyslexia, eye movements, word decoding deficits, students with dyslexia, eye 

tracking.  

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Dyslexi innebär bestående ordavkodningssvårigheter som anses vara orsakade av nedsättning 

i fonologiska färdigheter. Till följd av dessa svårigheter har individer med dyslexi ett 

annorlunda ögonrörelsemönster vid läsning. Individer med dyslexi kan många gånger 

övervinna sina svårigheter och lyckas i den akademiska världen.  

Studiens övergipande syfte var att genom en multipel fallstudie undersöka 

ordavkodning och ögonrörelser hos fem universitetsstudenter med dyslexi. Ögonrörelserna 

mättes med en dator specialiserad för detta ändamål. En kontrollgrupp av normalläsare (n=20) 

fördes samman för jämförelse.     

I föreliggande studie var användning av ordavkodningstest och mätning av ögonrörelser 

den metodologiska inriktningen. 

Resultaten visar att alla de fem studenterna med dyslexi har nedsatt ordavkodning och 

till stor del ett annorlunda ögonrörelsemönster som varierade något dem emellan. De 

kvalitativa illustrationerna av ögonrörelserna var svårtolkade i jämförelse med de kvantitativa 

resultaten på testen, dock anses dessa och bakgrundsinformation ge en fördjupad bild av hur 

en person verkligen läser.  

Eye tracking- metoden visade sig vara användbar men för ett större forskningsprojekt 

skulle det krävas att vissa korrigeringar genomfördes.  
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Inledning 
Dyslexi är ett tillstånd där individen har bestående lässvårigheter främst orsakade av 

nedsättning i fonologiska färdigheter (Høien & Lundberg, 1999). Många individer med 

dyslexi kan kompensera för sina svårigheter och lyckas väl i den akademiska världen 

(Eriksson-Gustavsson, 2009). 

Baserat på nya framsteg i mättekniker och teori har analys av ögonrörelser, eye tracking, 

blivit ett populärt metodologiskt verktyg i experimentell läsforskning. Denna metod kan ge 

ökad och ingående förståelse i hjärnans avancerade informationsprocesser och störningar i 

dessa (Schattka, Radach & Huber, 2010). Detta är intressant ur ett logopediskt perspektiv då 

denna kunskap kan var ett steg för förbättrad intervention för individer med dyslexi. 

Vid Linköpings universitet finns ett antal datorer utrustade med kameror specialiserade 

för ögonrörelsemätning. En av dessa datorer finns vid IKT-studion. Denna dator har tidigare 

inte använts för studier i ändamål att studera läsning av text. Uppsatsförfattarna hoppas på att 

föreliggande studie skall visa att eye tracking-systemet kan användas för detta syfte.  

 

 

Bakgrund 

Läsning: Avkodning och förståelse 

Många av jordens samhällen har inte skriftspråk men alla har ett utvecklat avancerat talspråk. 

I människans evolution såväl som i barnets utveckling kommer det talade språket långt före 

det skrivna. Talspråk finns i människans biologi medan skriften är en relativt ny kulturell 

skapelse. I samhällen med skriftspråk finns det också människor som trots förmågan till 

talspråk aldrig kommer behärska skriften (Høien & Lundberg, 1999). 

Förenklat delas ofta läsning in i två komponenter, och dessa är avkodning och förståelse 

(Aaron, 1997; Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990; Høien & Lundberg, 1999). 

Avkodning är den tekniska komponenten av läsning och innebär omformning av skrivna ord 

till dess korresponderande ljud. Denna tekniska del består av två huvudprocesser; direkta 

omkodningsprocesser från grafem till fonem (fonologisk strategi), och automatiserat 

igenkännande av ord (ortografisk strategi). En förutsättning för den ortografiska strategin är 

att läsaren har kommit i kontakt med ordet innan så att hon har fått en ortografisk 

representation av det i långtidsminnet. Denna avkodningsmodell med en fonologisk och en 

ortografisk process benämns som the dual route model (Høien & Lundberg, 1999; Ziegler et 

al., 2007). Den fonologiska strategin, bokstav för bokstavs-ljudning, kan sägas vara en 

primitiv form av avkodning (Gough & Tunmer, 1986). Det är en riklig användning av den 
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ortografiska strategin som kännetecknar en god läsare. Denne kan då läsa ord korrekt med hög 

hastighet (Hoover & Gough, 1990). Den andra komponenten av läsning, förståelse, är en 

process på högre kognitiv nivå. Läsaren använder sig av sin egna personliga erfarenhet, drar 

slutsatser och gör tolkningar för att förstå det som avkodas (Aaron, 1997). Det finns bevis i 

forskningen att dessa komponenter till viss del är skilda från varandra. En av komponenterna 

kan vara nedsatt medan den andra är relativt intakt. Om avkodningen kräver mycket kognitivt 

arbete skapas dock en sekundär nedsättning i förståelsekomponenten. Hur mycket tid som 

vigs åt läsning blir då mycket viktigt (Gustafson, 2000). 

Då avkodningen är nedsatt men förståelsen intakt liknar detta många definitioner av det 

som kallas för dyslexi (Gustafson, 2000). 

 

Dyslexi 

Dyslexi innebär svårigheter med skrivna ord. Ordet kommer från grekiskans, dys för 

svårigheter och lexia för ord. (Høien & Lundberg, 1999).  

Dyslexi är antingen medfött eller förvärvat. Medfödd dyslexi resulterar i en långsam 

läs- och skrivutveckling och uppmärksammas ofta under barnets tidiga skolår. Förvärvad 

dyslexi eller alexi, som det kallas, uppstår vid sjukdomar eller skador på hjärnan (Kere & 

Finer, 2008). 

Høien och Lundberg är kända skandinaviska läsforskare och definierar dyslexi som 

svårigheter med ordavkodning och rättskrivning till följd av nedsättning i det fonologiska 

systemet. De poängterar också att störningen är ihållande och att en genetisk disposition kan 

antas ligga till grund för svårigheterna (Høien & Lundberg, 1999). Dyslexi är en specifik 

inlärningssvårighet som inte beror på generell nedsatt kognition, perception eller undermålig 

utbildning (Lyon, 1995).  

Enligt Shaywitz och Shaywitz (2005) varierar prevalensen för dyslexi från 5 till 17,5 

procent och är troligen den vanligast förekommande kognitiva nedsättningen som drabbar 

barn. Skillnaden mellan män och kvinnor skiljer sig åt beroende på mätmetod. Forskning visar 

att pojkar/män är överrepresenterade då förhållandena varierar mellan 2:1 och 15:1 (Hawke, 

Olson, Willcut, Wadsworth & DeFries, 2009). Läsförmåga är dock ett kontinuum vilket 

skapar svårigheter med gränsdragning för när en individ har dyslexi (Ellis, 1985). Orsakerna 

till de dyslektiska svårigheterna är inte fullständigt kända men med nyare medicinska 

undersökningsmetoder har det kunnat anas strukturella såväl som funktionella rubbningar i 

hjärnan vid dyslexi (Shaywitz & Shaywitz, 2008). Forskning har visat att symmetri 

förekommer mellan höger och vänster hjärnhalva i planum temporale hos många personer 
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med dyslexi där egentligen asymmetri skall förekomma (Grigorenko, 2001).  De äldre 

teorierna om att dyslexi orsakas av en störd lateralisering av hjärnan och en mognadsförsening 

av vänster hjärnhalva är vitt diskuterade men ej helt förkastade. Dyslexi har även kopplats 

samman med immunologiska och hormonella avvikelser. En komorbiditet med andra symtom 

på störningar i det centrala nervsystemet är vanligt förekommande vid dyslexi, så som 

störningar avseende koncentration, kognitiv snabbhet och motorik (Frisk, 2001). 

 

Avkodningssvårigheter 

Dyslexi kan utifrån the dual route model delas in undergrupper som härstammar från idéer om 

förvärvad dyslexi (alexi). Nedsättningen finns antingen i den fonologiska eller den 

ortografiska avkodningsprocessen eller i en kombination av de två. Dessa bildar undergrupper 

av dyslexi och kan benämnas som fonologisk eller ren dyslexi, respektive ortografisk dyslexi 

eller ytdyslexi (Ziegler et al., 2007). Enligt the dual route model  har de med fonologisk 

dyslexi speciella svårigheter med att lära sig bokstav- till ljudrelationer. Detta innebär att 

människor inom denna grupp har svårigheter att läsa, uttala och skriva okända ord och 

nonsensord. Det kommer även betyda att de inte har någon fördel i inlärning av regelbundna 

ord (t.ex. “sol”) över oregelbundna ord (t.ex. “stjärna”). De som ingår i den andra gruppen, 

ortografisk dyslexi, har däremot lättare för regelbundna ord jämfört med oregelbundna 

(Hanley & Gard, 1995). Individer i denna grupp har svårigheter att utveckla kunskap om ords 

form, stavningssätt vilket hindrar en hastig igenkänning av ord (Gustafson, 2000; Høien & 

Lundberg, 1999; Samuelsson, Gustafson & Rönnberg, 1998).  

Uppdelning i en fonologisk och en ortografisk undergrupp är dock inte helt 

oproblematisk. En stor fråga som diskuteras frekvent är vad orsakerna till dessa olikheter i 

avkodningssvårigheter är. Den fonologiska undergruppen kan härledas till en nedsättning i det 

fonologiska systemet medan den ortografiska undergruppen är mer svårförklarad (Gustafson, 

2000). Här har det tänkts att nedsättningen ligger i en störning av det lexikala- semantiska 

systemet. (Temple, 2006) De ortografiska svårigheterna har dock också kunnat spåras till en 

nedsättning av fonologiska färdigheter (Høien & Lundberg, 1999). Nu för tiden råder en syn 

på att de fonologiska och de ortografiska processerna inte utvecklas separat utan i ett samband 

(Wolff, 2009). 

De fonologiska svårigheterna som tänks ligga till grund för framförallt den fonologiska 

grenen av dyslexi visar sig först i en bristfällig eller försenad fonologisk utveckling. Dessa 

svårigheter innebär bland annat problematik med förflyttning av uppmärksamhet från innehåll 

till form av ord (Frith, 1985). Även de inre föreställningarna om ords ljuduppbyggnad är ofta 
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vaga hos dessa personer (Brady, 1997). 

En rad studier har visat att svårigheterna i avkodning tar sig olika uttryck beroende på 

hur förhållandet mellan det talade och det skrivna språket är. I mer oregelbundna skriftspråk, 

till exempel engelskan, blir huvudproblemet precisionssvårigheter i läsningen. Detta betyder 

att individer med dyslexi kommer att misstolka text i stor grad och ha många felläsningar. I 

mer regelbundna skriftspråk, som tyskan eller svenskan, är ofta inte precisionen av läsningen 

lika nedsatt utan problemen medför istället till nedsatt läshastighet. Förklaringen till detta 

fenomen är att människor med mer regelbundna skriftspråk förlitar sig på den fonologiska 

strategin vid läsinlärningen. Läsningen blir därför långsam men mer korrekt (Bergmann & 

Wimmer, 2008; Furnes & Samuelsson, 2009). 

 

Dyslexi och ögonrörelser  

Vid mätning av ögonrörelser kan olika metoder användas. Bland annat kan en infraröd kamera 

användas genom att den fångar upp hornhinnans reflexer av ett projicerat ljus (eye tracking). 

Hornhinnan fungerar som en spegel genom att reflektera tillbaka det infraröda ljuset till 

kameran igen. Ett annat sätt att registera ögonrörelser är mätning av elektrisk aktivitet i 

ögonmuskler (Høien & Lundberg, 1999).   

Vid läsning rör sig ögat med en ryckande rörelse längs med textraden, från vänster till 

höger. Denna rörelse kallas för en sackadisk rörelse eller en sackad (Miles & Miles, 1999). 

Beroende på svårighetsgrad av texten varierar längden av den sackadiska rörelsen. Vanligtvis 

brukar den vara i ca 30 ms och omfattar åtta till nio bokstäver. När ögat står stilla, mellan 

dessa ryckiga rörelser, uppfattas texten, och detta kallas en för en fixering. När en ny 

sackadisk rörelse påbörjas blockeras den föregående visuella informationen som tagits upp i 

synområdet av den förgående fixeringen. De föregående bokstäverna som precis lästs noteras 

alltså inte längre av läsaren då ögonen flyttats till en ny fixeringspunkt (Høien & Lundberg, 

1999). 

Om en text upplevs avancerad eller om ögat tappar fokus under läsningen uppstår en 

justering av ögats position. Ögat flyttar sig som en sackadisk rörelse fast bakåt i texten, och 

detta kallas då för en regression (Høien & Lundberg, 1999). 

Under mitten av 1900-talet teoretiserades det att personer med dyslexi var oförmögna att 

kontrollera sina ögonrörelser när de skulle läsa text (Snowling, 2000). Det råder nu för tiden 

konsensus om att oregelbundna ögonrörelser inte ligger till grunden för dyslexi utan snarare är 

en konsekvens av svårigheterna (Høien & Lundberg, 1999; Olson & Forsberg, 1993; 

Vellutino, Bentley, & Phillips, 1987). 
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Olika ögonrörelsestudier visar att personer med dyslexi tenderar att ha längre första 

fixeringar, längre fixeringar generellt och tar längre tid på sig att läsa ord jämfört med 

normalläsare. De har också fler och kortare sackader, och sackadlatens, det vill säga en 

fördröjning av ögats rörelse från vänster till höger. De har även fler ord med flertal fixeringar. 

Individer med dyslexi har också ett annorlunda mönster av tillbakahopp i text. Forskningen 

skiljer sig dock åt i frågan om antalet regressioner är större i denna grupp. (De Luca, Di Pace, 

Judica, Spinell & Zoccolotti, 1999; Hawelka, Gagl & Wimmer, 2010; Jones, Kelly & Corley, 

2007; Ziegler, Perry, Ma-Wyatt, Ladner & Schulte- Körne, 2003). 

I två ögonrörelsestudier av personer med förmodad ortografisk dyslexi kom studiernas 

författare fram till att dysfunktionen i ortografisk strategi visade sig i att färre ord blev 

överhoppade eller endast fick en fixering. Resultaten visade också att de med dyslexi fixerade 

mer på ords början och en markant effekt av ordlängd på fixeringstid noterades (De Luca et 

al., 1999; Hawelka et al., 2010). 

Det har tidigare antagits att det annorlunda ögonrörelsemönstret även förekommer vid 

icke- språkliga uppgifter. Sådana uppgifter innebär att testpersonen på olika sätt skall fokusera 

på ett presenterat icke-språkligt stimuli, till exempel en bild (Pavlidis, 1981). Nutida forskning 

visar att det avvikande ögonrörelsemönstret endast gäller vid läsning av text (De Luca, et al., 

1999; Hawelka et al., 2010; Judge, Caravolas & Knox, 2007). 

 

Studenter med dyslexi 

Forskning visar att individer med dyslexi har kvarstående problem med läs- och 

skrivförmågan upp i vuxen ålder. Självrapporterade svårigheter korrelerar ofta bra med 

resultat av lästest vilket visar på stor insikt hos personer med dyslexi (Eriksson-Gustavsson, 

2009). 

Goda läsare är strategiskt aktiva när de läser för att skapa en bättre förståelse av text. De 

förutser kommande händelser i texten, reflekterar över huvudsakliga delar i den, lägger in 

personliga tolkningar och drar slutsatser utifrån vad de läser. Goda läsare uppmärksammar 

större delar av texten de läser och hoppar därför fram och tillbaka i texten under 

ordavkodningen (Pressley & Harris, 2006). Detta skiljer sig från läsare med dyslexi som 

kännetecknas av att de läser varje ord på ett linjärt sätt. De läser ord för ord, mening för 

mening (Duke et al., 2004; Pressley & Harris, 2006).  Att uppnå god läsförståelse för personer 

med dyslexi kräver därför längre bearbetningstid av text (Bråten, Amundsen & Samuelstuen, 

2010).  

Problem med läshastighet är ofta en av de svårigheter som kvarstår upp i vuxen ålder 
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hos de med dyslexi. Individer med dyslexi kan många gånger uppnå samma nivå av 

läsförståelse som hos normalläsare, dock ofta inom en betydligt längre tidsram (Eriksson-

Gustavsson, 2009). Nedsatt rättstavningsförmåga är ofta ett annat problemområde som vuxna 

med dyslexi brottas med (Wolff, 2009). 

På grund av nedsättningar i ordigenkänning och stavning uppstår betydande svårigheter 

i anpassning till de akademiska krav som ställs i en högre utbildning. Studenter med dyslexi 

har därför ett ökat behov av hjälp kring studieteknik (Jacobson, Björn & Svensson, 2009). 

Denna hjälp kan bestå av privata handledare, ljudböcker, enskilda tysta rum samt extra tid för 

bearbetning av text. Studenter med dyslexi som nått universitetsnivå har ofta utvecklat egna 

kompensatoriska strategier för hantering av sina svårigheter och förlitar sig mycket på dessa 

(Kirby, Silvestri, Allingham, Parrila & La Fave, 2008). Dessa personer kan ofta tackla 

motgångar på ett konstruktivt sätt och är många gånger motiverade individer med acceptans 

för sina svårigheter (Eriksson-Gustavsson, 2009). 

I en studie undersöktes vuxna dyslektiker som kompenserat för sina svårigheter och 

uppnått normal läsförmåga. Resultatet visade att de med dyslexi var påtagligt sämre i 

fonologiska uppgifter trots att de ansågs ha normal läsförmåga. Speciellt svårt var läsning och 

skrivning av nonsensord (Gallagher, Laxon, Armstrong & Frith, 1996).  

 

 

Syfte 

Det övergripande syftet är att genom en multipel fallstudie undersöka ordavkodning och 

ögonrörelser hos fem universitetsstudenter. Målet med studien är inte att generalisera till 

populationen utan att identifiera individuella mönster av resultat inom experimentgruppen. 

För att få en bredare bild av de enskilda fem studenterna skall bakgrundsinformation tas i 

beaktning. Frågeställningar blir följande: 

  

1. Hur förhåller sig de fem studenterna med dyslexi jämfört med kontrollgrupp vad gäller 

fonologisk och ortografisk ordavkodning?  

 

2. Hur förhåller sig de fem studenterna med dyslexi jämfört med kontrollgrupp vad gäller 

ögonrörelser vid läsning, och hur kan illustrationer av dessa ögonrörelser tolkas? 

 

3. På vilket sätt kan de fem studenternas resultat kopplas till information de själva ger 
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angående besvär med dyslexi och de strategier de använder för förbättrad läsning?  

 

 

Metod 

Upplägget av detta arbete är i form av en multipel fallstudie där vikt läggs vid varje 

experimentperson. Som metodologi har mixed method valts vilket är en mixad form av 

kvantitativ respektive kvalitativ design. Denna metodologi är tänkt att ta styrkorna från 

vardera fält för att ge en bredd till ämnen och studier som kräver detta (Tashakkori & Teddlie, 

2003).  

 

Urval och undersökningsgrupp 

I studien ingick sammanlagt 25 deltagare. Experimentgruppen bestod av fem 

universitetsstudenter med diagnosen dyslexi. I kontrollgruppen ingick 20 individer med en 

medelålder på 24 år utan kända lässvårigheter. Exklusionskriterier var att deltagarna inte fick 

ha några övriga medicinska diagnoser som kan påverka läsförmåga, såsom grav 

synnedsättning eller neuropsykiatrisk problematik. Icke-slumpmässigt urval valdes till både 

experimentgrupp och kontrollgrupp på grund av strategiska skäl. Eftersom 

universitetsstudenter med dyslexi är en liten grupp valdes testning av alla som accepterade 

deltagande i studien. Kontakt med experimentgruppen skedde genom koordinatorn för 

studenter med funktionshinder vid Linköpings universitet. Koordinatorn skickade förfrågan 

om deltagande via mejl. Fem kvinnliga universitetsstudenter visade intresse och kontaktade 

författarna. I valet av kontrollgrupp gjordes en könsmatchning. Kvinnorna i kontrollgruppen 

var universitetsstudenter eller hade universitetsbakgrund. Vid två tillfällen uppstod externt 

bortfall i kontrollgruppen. Detta till följd av felkalibrering av ögonrörelser då användarna bar 

vissa typer av glasögon. Dessa personer ingick inte i undersökningen.  

 

Material och procedur 

De som ingick i experimentgruppen fick fylla i ett frågeformulär med sex frågor kring deras 

diagnos, lässvårigheter och om de utvecklat egna lässtrategier. Formuläret är utformat av 

författarna själva (se Bilaga 1). Båda testgrupperna fick ange kön, ålder och om de hade 

någon medicinsk diagnos. 

Två standardtest användes vid bedömning av färdigheter inom fonologisk och 

ortografisk ordavkodning (svensk version av Olofsson, 1999; baserat på Olson, Kliegl, 
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Davidson & Foltz, 1985). Testet Vilket är rätt är ett ortografiskt ordavkodningstest där 

försökspersonerna på två minuter skall identifiera det rättstavade ordet i ordpar som 

presenteras i en lista bestående av 100 ordpar (ex, mårgon eller morgon). Det fonologiska 

ordavkodningstestet, Vilket låter rätt, är upplagt på ett liknande sätt. En lista med 80 

nonsensord visas och försökspersonerna skall under två minuter markera det ord som låter 

som riktiga svenska ord (ex, kjur eller sorf, där kjur låter som ordet tjur) (Olson, Kliegl, 

Davidson & Foltz. 1999). Antalet ord i detta test var så stort att det inte fanns risk för 

takeffekter.  

Ett testmaterial skapades för användning vid mätning av ögonrörelser och detta bestod 

av två texter och en lista med ord. Den första texten är ett utdrag från en skönlitterär bok med 

titeln du&du&du av Per Nilsson (1998). Det utvalda partiet i boken består av 775 ord och vid 

sammanställning av testmaterialet fördelades texten på 67 rader på tre sidor. Tillstånd för 

användning av denna text har givits av Rabén & Sjögren. Den andra texten Fåglarnas sociala 

liv är en populärvetenskaplig artikel skriven av Staffan Ulfstrand (Vår fågelvärld, 2002). 

Texten kortades ner från fyra till tre sidor för att samstämma med den föregående texten. 

Texten bestod av 717 ord fördelat på 68 rader.  Tillstånd för användning av denna text har 

givits av författaren samt redaktören för tidskriften Vår fågelvärld, Anders Wirdheim. 

Texterna skiljer sig åt i form och innehåll. du&du&du riktar sig till ungdomar medan 

Fåglarnas sociala liv har ingått i läsförståelsedelen i högskoleprovet. Totalt valdes 46 ord till 

ordlistan i testet (se Bilaga 2). Längre mer komplexa ord valdes, samt korta mer vardagliga. 

De längre orden presenterades först och de kortare sist.  

Ögonrörelsemätningen testades på författarna själva vid tre tillfällen för ökad förståelse 

kring datorutrustningen och programvaran. Sedan inleddes testningen av kontroll- och 

experimentgruppen.  

Testdeltagarna började med att utföra Vilket är rätt och Vilket låter rätt.  Sedan mättes 

deltagarnas ögonrörelser. Testdeltagarna fick sitta på en höj- och sänkbar stol, med fri 

rörlighet. Deltagarna uppmanades att sitta still. De satt framför en dator som stod på ett bord, 

reglerbart i höjdled och på datorskärmen presenterades det framtagna materialet. Sammanlagt 

tog hela testsituationen 20 till 50 minuter beroende på läshastighet. 

Ögonrörelser mättes vid läsning av texterna samt ordlistan som nämns ovan. 

Läsmaterialet presenterades på en 19” widescreen skärm som var sammankopplad till en PC 

med Windows XP. För att skapa en bra plattform för inspelning och analys av ögonrörelser 

användes programvarorna iView X, Experiment Center 3.0 och BeGaze 2 (Experiment center 

2 manual). Kameran som användes, med namnet RED, är en infraröd videobaserad kamera 
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som registrerar ögonrörelser. Denna var integrerad med skärmen och är tillverkad av 

SensoMotoric Instruments (Tyskland) (iView X System manual). Kameran spårar ögon- och 

huvudrörelser automatiskt då stimuli presenteras. En samplingsfrekvens på 50 Hz användes. 

Kalibrering genomfördes innan varje testdel och krävde att deltagarna följde en vit prick som 

förflyttades till nio olika punkter på skärmen (Product flyer RED, 2010). Totalt genomfördes 

tre kalibreringar. För att kalibreringen skulle godkännas krävdes en precision mellan 0,4 

grader (datorns maximala noggrannhet) och 0,7 grader i x-axel och y- axelled. Fel i 

kalibreringen kunde alltså uppstå i två led (iView X System manual). Om kalibreringen inte 

uppfyllde kraven fick ytterligare kalibreringar genomföras tills ett godtagbart värde erhölls. 

Programvaran BeGaze 2 användes tillsist för att analysera ögonrörelsedata. Denna 

programvara återuppspelar ögonrörelser och sammanställer information i bland annat tabeller 

och grafer (BeGaze2 manual, 2009). 

 

Analys och statistik  

Testresultaten av Vilket är rätt och Vilket låter rätt sammanställdes och korrigerades för antal 

fel, det vill säga antal rätt subtraherat med antal fel.  

Analys i BeGaze 2 utfördes på tid för läsning de två texterna var för sig samt ordlista 

två, mätt i sekunder. Fokus låg även på enskilda ord från ordlistan, speciellt orden 

Pumpernickel och Cirkelskärning, mätt i millisekunder. Dessa ord valdes då de skiljer sig åt 

gällande regelbundenhet. Ytterligare en variabel var det sammanlagda antalet fixeringar vid 

läsning av de båda texterna. Antal fixeringar dividerat med tid, och tid dividerat med 

fixeringar blev ytterligare variabler. I BeGaze 2 studerades även regressioner på sida två i 

texten Fåglarnas sociala liv, totalt 23 rader. Valet av sida var slumpmässigt men grundade sig 

i att regressionsanalysen var enklast att uföra på enstaka sidor. Det totala antalet sackader 

sammanställdes även från de två texterna. 

Analys av illustrationer av ögonrörelser utfördes på bilddokument sparade från Scan 

Path som presenterar ögonrörelser visuellt. Bilddokumenten visar ögonrörelser vid läsning av 

sida två i Fåglarnas sociala liv samt det utvalda ordet Vulkanutbrott ur ordlistan (se Bilaga 2). 

Valet av Vulkanutbrott var baserat på att det är ett långt ord som ej är särskilt vanligt 

förekommande men ändå bekant för de flesta. I dessa bilddokument illustreras cirklar och 

dessa motsvarar antal mätta fixeringar. Ögonrörelserna kan följas från rad till rad via linjer 

över texten. Dessa linjer representerar sackadiska rörelser. Cirklarna i textdokumenten 

Fåglarnas sociala liv har en storlek på 34 pixlar när 500 millisekunder passerat. De cirklar 

som visas vid läsning av Vulkanutbrott har en storlek på 80 pixlar när 500 millisekunder gått.  
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Eftersom gruppen med dyslexi var liten går det inte att göra statistiskt generaliserande 

mellangruppjämförelser. I Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 19 

analyserades dock data genom enkelt t-test i syfte att jämföra varje experimentpersons resultat 

med kontrollgruppens medelvärden. 

 

Etiska aspekter   

Det finns fyra etiska krav att beakta vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och 

dessa är krav på samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande. (Vetenskapsrådet, 

2002). I föreliggande studie fylldes kravet på samtycke genom muntliga överenskommelser 

samt genom att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas under testningens gång utan 

förklaring. Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna både fick muntlig och skriftlig 

information om studien och dess ändamål. Alla deltagarna i studien avidentifierades. 

Deltagarna i experimentgruppen döptes om, utan inbördes ordning, till Annika, Bea, Cecilia, 

Denise och Elin. Enlig kravet på nyttjande får de insamlade uppgifterna användas endast för 

denna uppsats och i forskningssyfte.  

 

 

Resultat  

I resultatet presenteras först en sammanfattande tabell över resultat på 

ordavkodningstesten och de kvantitativa måtten på ögonrörelsemätningen. I tabellen jämförs 

kontrollgruppen med de fem universitetsstudenterna med dyslexi. För att göra den kvalitativa 

ögonrörelseanalysen mer överskådlig presenteras sedan en ”prototypläsare” ur 

kontrollgruppen för att visa hur en läsare utan dyslexi läser.  Sedan presenteras fallen ett och 

ett (frågeställning 3)  utifrån svar på frågeformuläret (se Bilaga 1) för att ge läsaren en inblick 

i varje experimentpersons bakgrund. Därefter jämförs resultaten på ordavkodningstesten med 

kontrollgruppen (frågeställning 1). Sedan jämförs de kvantitativa måtten på ögonrörelser med 

kontrollgruppen. Till sist presenteras de kvalitativa resultaten från ögonrörelsemätningen 

(frågeställning 2).   

 

Tabell 1  

Medelvärden och standardavvikelser för kontrollgruppen utan dyslexi, n=20, och värden för 

var och en av de fem experimentpersonerna samt signifikansnivå i jämförelse med 

kontrollgruppen gällande uppmätt avkodningsförmåga, tid för läsning, fixeringar, 

regressioner och sackader. *p<0,05, **p <0,001 
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 Kontrollgrupp  

 M S Annika Bea Cecilia Denise Elin 

Avkodningsförmåga: 

            Vilket är rätt? 93,65 6,59 22** 61** 46** 50** 56** 

            Vilket låter rätt? 42,40 7,74 16** 24** 29** 16** 15** 

Tid för läsning av: 

du&du&du 157,2 26,99 293** 309** 305** 201** 239** 

Fåglarnas sociala liv 165,0 37,30 417** 335** 350** 238** 250** 

            Ordlista 2 6,01 1,46 10,6** 11,7** 12,2** 7,9** 11,5** 

            Pumpernickel 1546 1017 1830 6450** 3461** 3342** 5769** 

            Cirkelskärning 1752 1286 11677** 2149 2109 3740** 1870 

Fixeringsdata: 

Antal fixeringar 2040 349,9 3732** 2579** 2163 2634** 2606** 

Sekunder per fixering 0,15 0,02 0,19** 0,25** 0,31** 0,17 0,19** 

Fixeringar per sekund 6,43 1,05 5,3** 4** 3,3** 6 5,3** 

Övrig ögonrörelsedata: 

Antal regressioner 62,2 26,82 224** 71 34** 43* 78* 

Antal sackader 1989 305,2 3248** 2484** 2094 2565** 2580** 

 

En representation av hur en testdeltagare ur kontrollgruppen läser ordet Vulkanutbrott ses i 

figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Illustration av ögonrörelser vid avkodning av ordet Vulkanutbrott hos en deltagare i 

kontrollgruppen. En fixering.  

 

Deltagaren i kontrollgruppen avkodar ordet med en fixering finalt i förledet. Ordet läses inte 

från början till slut. Detta avkodningsmönster är vanligt förekommande hos deltagarna i 

kontrollgruppen vid läsning av enskilda ord.  

 

Annika 

Bakgrundsbeskrivning och resultat  

Annika är en kvinna i 20 års ålder. Hon säger att hon alltid har upplevt problematik kring 

läsning och fick sin dyslexidiagnos i 10 års ålder. De svårigheter som Annika upplever är att 

det är svårt att koncentrera sig länge, att ”orden hoppar” vid läsning, samt att det är svårt att 

komma ihåg det som lästs. När Annika gick i mellan- och högstadiet fick hon hjälp för sina 

lässvårigheter i form av stöd från speciallärare berättar hon. Nu när hon läser vid universitetet 
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har hon tillgång till enskild sal samt får förlängd tid på skrivningar. Hon berättar även att hon 

använder sig av hjälpmedel så som ljudböcker och får hjälp med korrekturläsning. Annika 

förklarar att hon använder egna medvetna strategier vid läsning. Dessa är läsning under 

kortare stunder, understrykning av text, och sammanfattning av text genom bilder.  

På Vilket är rätt och Vilket låter rätt, korrigerat för fel, fick Annika 22 respektive 16 

poäng vilket var signifikant lägre än kontrollgruppen (t = 48,582 respektive t = 15,237, båda p 

< 0,001).  

Annikas resultat av texterna du&du&du var 293 sekunder, Fåglarnas sociala liv var 417 

sekunder och ordlista 2 lästes på 10,6 sekunder. Dessa var signifikant långsammare jämfört 

med kontrollgruppens medelvärden (t = 22,49 respektive t = 30,21 respektive t = 14,03, alla p 

< 0,001). Tid för läsning av ordet cirkelskärning var 11677 ms vilket var signifikant 

långsammare mot kontrollgruppen (t = 34,53, p < 0,001).  

 Resultatet av fixeringar var 3732 stycken, sekunder per fixering var 0,19, och fixeringar 

per sekund var 5,3. Antalet fixeringar och antalet sekunder per fixering var signifikant högre 

jämfört med kontrollgruppens värde medan antalet fixeringar per sekund var signifikant lägre 

(t = 21,63 respektive t = 5,52 respektive t = 4,83, alla p < 0,001). Antal regressioner var 224 

stycken, och antal sackader var 3248 vilket var signifikant fler jämfört med kontrollgruppens 

medelvärden (t = 26,97, respektive t = 18,44, båda p < 0,001).  

Tid för läsning av ordet pumpernickel var 1830 ms vilket var en ickesignifikant skillnad 

i jämförelse med kontrollgruppen.  

Dessa resultat indikerar på att Annika har en nedsättning i ordavkodning.  Resultaten av 

Vilket är rätt i förhållande till Vilket låter rätt jämfört med kontrollgruppens medelvärden 

visar att Annika har störst svårighet inom ortografisk ordavkodning (22 i jämförelse med 

M=93,65 i kontrollgruppen). Annika läser även långsamt, dock ej det mer regelbundna ordet 

pumpernickel. Annika har många och långa fixeringar och ett stort antal sackadiska rörelser. 

Jämfört med den totala tiden för läsning är dessa rörelser långsamma.  Annika har även många 

regressioner vilket betyder att hon hoppar tillbaka i texten frekvent.    

En representation av Annikas ögonrörelser vid läsning av text, ses i bilaga 3. Här visas 

ögonens fixeringar i form av cirklar och ögonrörelserna går att följa från rad till rad. I 

översikten av Annikas ögonrörelser av läsning av denna text finns att urskilja fler och längre 

fixeringar i början av texten. Ögonrörelsemönstret är varierande och följer inte raderna på ett 

symmetriskt sätt. Den längsta fixeringen påträffas på rad sju. En övervikt av fixeringar hittas 

på raderna åtta till nio. Vid raderna 17 och 18 förkommer ett flertal korta fixeringar vid 

samma område. I slutet av texten förkommer färre och kortare fixeringar med längre 
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mellanrum mellan varje fixering. Över texten förekommer även flertalet linjer runt samma 

områden. Dessa linjer representerar sackadiska rörelser. 

En representation av Annikas ögonrörelser ses i figur 2. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av Annikas ögonrörelser vid avkodning av ordet Vulkanutbrott.  

T.v. första fixering, t.h. sista fixeringen.  

 

I figuren illustreras ögonens vandring över ordet och här visas att Annikas första fixering tar 

vid i mitten av förledet av ordet. Sista fixeringen är runt sista bokstaven i förledet. 

Fixeringarna är korta och berör endast förledet av ordet.    

De kvalitativa ögonrörelseresultaten visar att Annika inte bearbetar hela texten på 

samma sätt, utan fokuserar på vissa områden mer än andra. Det påvisas även att hon har 

många regressioner genom texten vilket visar sig i flertalet linjer runt samma område. I 

läsning av Vulkanutbrott avkodar Annika ordet från början till slut (se Figur 2).     

 

Bea 

Bakgrundsbeskrivning och resultat 

Bea är en kvinna i 40 års ålder som har upplevt problematik med läsning hela livet. Hon 

berättar att hon inte fick sin diagnos förrän i vuxen ålder av ”landstinget”. Bea upplever att det 

är att behålla fokus i läsning som är det största problemet. Bea berättar att eftersom hon inte 

fick någon diagnos när hon var ung har hon förr inte fått någon hjälp för sina svårigheter. 

Sedan hon började vid universitetet har hon fått viss hjälp. Hon har exempelvis fått 

facklitteratur i ljudboksform. För att få struktur vid skrivning med hjälp av dator berättar Bea 

att hon skriver ut text för att uppnå en överblick. Hon får även extern hjälp med strukturering 

av texter och arbeten. 

På Vilket är rätt och Vilket låter rätt, korrigerat för fel, fick Bea 61 respektive 24 poäng 

vilket var signifikant lägre än kontrollgruppen (t = 22,138 respektive t = 10,620, båda p < 

0,001).  

Resultat för läsning av texterna du&du&du var 309 sekunder, Fåglarnas sociala liv var 

335 sekunder och ordlista 2 lästes på 11,7 sekunder. Dessa resultat var signifikant 

långsammare jämfört med kontrollgruppens medelvärden (t = 25,14 respektive t = 20,38 
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respektive t = 17,40, alla p < 0,001). Tiden för pumpernickel var 6450 ms vilket var 

signifikant långsammare mot kontrollgruppen (t = 21,57, p < 0,001).  

Resultat av antalet fixeringar var 2579 stycken, sekunder per fixering var 0,25 sekunder, 

och fixeringar per sekund var 4,0 fixeringar. Antal fixeringar och antal sekunder per fixering 

var signifikant fler jämfört med kontrollgruppens värden medan antal fixeringar per sekund 

var signifikant lägre (t = 6,89 respektive t = 16,26 respektive t = 10,36, alla p < 0,001).  

Antal sackader var 2484 stycken, vilket var signifikant fler än kontrollgruppens 

medelvärde (t = 7,25, p < 0,001).  

Antal regressioner, var 71 stycken, och tiden för cirkelskärning var 2149 ms var en 

ickesignifikant skillnad i jämförelse med kontrollgruppens medelvärden.  

Bea har enligt ovanstående resultat en nedsättning i ordavkodning.  Resultaten av Vilket 

är rätt i förhållande till Vilket låter rätt jämfört med kontrollgruppens medelvärden visar att 

Bea har störst svårighet inom fonologisk ordavkodning (24 i jämförelse med M=42,40 i 

kontrollgruppen). Bea läser även långsamt, bortsett från det mer oregelbundna ordet 

cirkelskärning. Bea har stort antal långa fixeringar och många sackadiska rörelser. I 

jämförelse med total tid för läsning är de sackadiska rörelserna långsamma.  

En illustration av Beas ögonrörelsemönster vid läsning av text ses i bilaga 4. Beas 

fixeringsmönster är timglasformat, det vill säga, hon har fler och längre fixering i början av 

texten och i slutet men färre och kortare i mitten av texten (raderna 10 – 16). Beas 

ögonrörelser följer raderna tämligen symmetrisk. Den längsta fixeringen påträffas vid rad 17 – 

18, där även flertalet korta fixeringar förekommer vid samma område.  

I figur 3 ses Beas ögonrörelsemönster av läsning av ett specifikt ord.  

 

  

 

 

 

 

Figur 3. Illustration av Beas ögonrörelser vid avkodning av ordet Vulkanutbrott.  

T.v. första fixering, t.h. sista fixeringen.  

 

Beas första fixering återfinns i mitten av första ledet av ordet. Den andra fixeringen uppstår i 

efterledet initialt. Fixeringarna är relativt långa, där den andra fixeringen är längst. 

De kvalitativa ögonrörelseresultaten för hela texten visar att Bea vid avkodning lägger 

mer fokus på början och slutet av texten (se Bilaga 4) och vid vissa rader tar avkodningen 



15 

 

längre tid. I läsning avkodar Bea det enstaka ordet från början till slut med fokus på slutet av 

ordet (se Figur 3).     

 

Cecilia 

Bakgrundsbeskrivning och resultat 

Cecilia är en kvinna i 20 års ålder som har haft svårigheter med läsning sedan hon började 

läsa. Dyslexidiagnos har ställts av logoped. Cecilia berättar att det tar lång tid att läsa. Hon 

upplever också att det krävs många omläsningar för att uppnå förståelse av innehållet i text. 

En annan upplevelse är att egna ord hittas på när hon läser, då bokstäverna i ordet kastas om. 

Hjälp för sina lässvårigheter fick hon först vid universitetet i form av anteckningshjälp och 

förlängd tid vid skrivning, berättar hon. Cecilia uppger att hon läser sakta och flera gånger för 

att öka förståelsen av text. 

På Vilket är rätt och Vilket låter rätt, korrigerat för fel, fick Cecilia 46 respektive 29 

poäng vilket var signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen (t = 30,95 respektive t = 7,73, 

båda p < 0,001).  

Cecilias resultat av tid för läsning av du&du&du var 305 sekunder, Fåglarnas sociala 

liv var 350 sekunder och ordlista 2 lästes på 12,2 sekunder. Alla dessa var signifikant 

långsammare jämfört med kontrollgruppens medelvärden (t = 24,48 respektive t = 22,18 

respektive t = 18,93, alla p < 0,001). Tiden för pumpernickel var 3461 ms vilket var 

signifikant långsammare mot kontrollgruppen (t = 8,42, p < 0,001).  

 Resultatet av sekunder per fixering var 0,31, och fixeringar per sekund var 3,3. Antal 

sekunder per fixering var signifikant högre jämfört med kontrollgruppens medelvärde medan 

antal fixeringar per sekund var signifikant lägre (t = 27,01 respektive t = 13,34, båda p < 

0,001). Antal regressioner, var 32 stycken. Detta var signifikant lägre mot kontrollgruppen (t 

= 4,70, p < 0,001).  

Tiden för cirkelskärning var 2109 ms, antalet fixeringar var 2163 stycken och antalet 

sackader var 2094. Detta var en ickesignifikant skillnad i jämförelse med kontrollgruppens 

medelvärden.  

Sammanfattningsvis visar dessa resultat att Cecilia har en nedsättning i ordavkodning.  

Resultaten av Vilket är rätt i förhållande till Vilket låter rätt jämfört med kontrollgruppens 

medelvärden visar att Cecilia har störst svårighet inom ortografisk ordavkodning (46 i 

jämförelse med M=93,65 i kontrollgruppen). Cecilia läser långsamt, dock är detta ej påtagligt 

vid läsning av det oregelbundna ordet cirkelskärning. Cecilia har få men långa fixeringar och 

antalet sackadiska rörelser är få men i jämförelse med den totala lästiden är dessa långsamma. 
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Cecilia har få regressioner vilket betyder att hon inte hoppar tillbaka i texten ofta.  

I bilaga 5 ses en representation av Cecilias ögonrörelser vid läsning av text. Cecilias 

fixeringsmönster är inte regelbundet då längd och antal fixeringar är varierande över texten. 

De flesta förekommer centralt i texten. Flertalet korta och längre fixeringar hittas på raderna 

sex till åtta. Vid raderna 17 – 18 återfinns den längsta fixeringen. 

I figur 4 ses Cecilias ögonrörelsemönster vid läsning av Vulkanutbrott.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustration av Cecilias ögonrörelser vid avkodning av ordet Vulkanutbrott.  

T.v. första fixering, t.h. sista fixeringen.  

 

Cecilias första fixering återfinns i mitten av förledet av ordet. Denna fixering är lång. Den 

andra fixeringen uppstår i efterledet åt mitten av ordet och är kortare.  

Sammanfattningsvis visar de kvalitativa ögonrörelseresultaten på att Cecilia inte 

bearbetar hela texten på samma sätt. Hon fokuserar mycket länge på vissa områden för att 

sedan läsa mer flyktigt vid andra. Vid läsning av Vulkanutbrott avkodar Cecilia ordet från 

början till slut med störst fokus på början av ordet (se Figur 4).     

 

Denise 

Bakgrundsbeskrivning och resultat 

Denise är en kvinna i 20 års ålder som har upplevt problematik med läsning sedan skolstarten. 

Hon fick sin diagnos på universitetet. Denise anger att hon har svårt med inlärning av nya 

svåra ord och uttalet av dessa. Denise säger också att hon ibland läser så långsamt att 

sammanhanget försvinner då hon glömt vad som lästs. Denise berättar att hon har fått varierat 

med hjälp under sin uppväxt. I lågstadiet fick hon hjälp av specialfröken men under mellan- 

och högstadiet fanns ingen hjälp att tillgå. Under gymnasiet fick hon specialhjälp och fick en 

individuell studieplan utformad efter sina behov. När hon nu studerar vid universitetet 

använder hon anteckningshjälp, datorer vid skrivningar samt talböcker. Att uttala ord högt, 

fråga klasskompisar om hjälp och att läsa flera gånger för att får ett sammanhang är strategier 

som Denise berättar att hon använder sig av.   

På Vilket är rätt och Vilket låter rätt, korrigerat för fel, fick Denise 50 respektive 16 

poäng vilket var signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen (t = 29,60 respektive t = 15,24, 
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båda p < 0,001).  

Resultatet av antalet sekunder för texterna du&du&du var 201 sekunder, Fåglarnas 

sociala liv var 238 sekunder och ordlista 2 lästes på 7,9 sekunder. Dessa var signifikant 

långsammare jämfört med kontrollgruppens medelvärden (t = 7,25 respektive t = 8,76 

respektive t = 5,77, alla p < 0,001). Tiden för läsning av orden pumpernickel var 3342 ms och 

cirkelskärning var 3750 ms, vilket var signifikant långsammare mot kontrollgruppens 

medelvärden (t = 7,90 respektive t = 6,92, båda p < 0,001). Resultatet av fixeringar var 2634 

stycken, vilket var signifikant högre jämfört med kontrollgruppens medelvärde (t = 7,60, p < 

0,001). 

Antal regressioner var 43, vilket var signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen (t = 

3,20, p = 0,005). Antalet sackader var 2565 vilket var signifikant fler mot kontrollgruppens 

värde (t = 8,43, p < 0,001).  

Resultatet av sekunder per fixering var 0,17 och fixeringar per sekund var 6,0 vilket var 

en ickesignifikant skillnad.  

Dessa resultat visar att Denise har en nedsättning i ordavkodning.  Resultaten av Vilket 

är rätt i förhållande till Vilket låter rätt jämfört med kontrollgruppens medelvärden visar att 

Denise har störst svårighet inom fonologisk ordavkodning (16 i jämförelse med M=42,40 i 

kontrollgruppen). Denise läser långsamt och har många fixeringar, fast dessa är ej påtagligt 

långa. Även antalet sackadiska rörelser är många till antalet. Denise har få regressioner vilket 

betyder att tillbakahopp i texten förekommer sällan.  

En representation av Denises ögonrörelser återfinns i bilaga 6. Hon har generellt korta 

fixeringar genomgående i texten och följer raderna rakt horisontalt. Avståndet mellan varje 

fixering är relativt långa. Avstånden blir dock längre i slutet av texten (rad 19 – 23). 

Fixeringarna blir även färre och kortare här.  

I figur 5 ses Denises ögonrörelser vid läsning av ordet Vulkanutbrott. 

 

 

 

 

 

Figur 5. Illustration av Denises ögonrörelser vid avkodning av ordet Vulkanutbrott.  

T.v. första fixering, t.h. sista fixeringen.  

 

Denises första fixering tar vid finalt i förledet medan andra fixeringen uppstår medialt i 
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efterledet. Första fixeringen är lång och den sista kortare.  

De kvalitativa ögonrörelseresultaten visar att Denise bearbetar hela texten på ett likartat 

sätt och lägger ungefär lika stort fokus över hela texten. Denise läser det enstaka ordet från 

början till slut med störst fokus i början av ordet (se Figur 5).     

 

Elin 

Bakgrundsbeskrivning och resultat 

Elin är en kvinna i 20 års ålder som har upplevt svårigheter kring läsning sedan mellanstadiet. 

Sin dyslexidiagnos fick hon under första året i gymnasiet uppger hon. Elins största svårigheter 

kring läsning är att hon läser långsamt och att hon ibland läser fel och misstolkar text. Hon har 

också svårt att upptäcka fel som hon själv gör. Hon anger att det fanns viss hjälp att tillgå 

under gymnasiet som till exempel provskrivning med hjälp av dator. Vid sin nuvarande 

utbildning vid universitetet har hon fått viss kurslitteratur i form av ljudbok. Elin uppger inga 

egna medvetna lässtrategier. 

På Vilket är rätt och Vilket låter rätt, korrigerat för fel, fick Elin 56 respektive 15 poäng 

vilket var signifikant lägre än kontrollgruppens värden (t = 25,53 respektive t = 15,81, båda p 

< 0,001).  

Elins resultat av texterna du&du&du var 239 sekunder, Fåglarnas sociala liv var 250 

sekunder och ordlista 2 lästes på 11,5 sekunder. Dessa var signifikant långsammare jämfört 

med kontrollgruppens medelvärden (t = 13,54 respektive t = 10,20 respektive t = 16,79, alla p 

< 0,001). Tiden för variabeln pumpernickel var 5769 ms vilket var signifikant långsammare 

mot kontrollgruppen (t = 18,58, p < 0,001).  

Resultatet av antal fixeringar var 2606 stycken. Variablerna sekunder per fixering var 

0.19 sekunder, och fixeringar per sekund var 5.3 fixeringar. Antal fixeringar och antal 

sekunder per fixering var signifikant högre mot kontrollgruppens medelvärden medan antal 

fixeringar per sekund var signifikant lägre (t = 7,24 respektive t = 5,52 respektive t = 4,83, 

alla p < 0,001). Antal regressioner, var 78 stycken. Detta var signifikant fler mot 

kontrollgruppens värde (t = 2,63, p = 0,016). Antalet sackader var 2580 stycken vilket var 

signifikant fler jämfört med kontrollgruppens medelvärde (t = 8,654, p < 0,001).   

Tid för läsning av cirkelskärning var 1870 vilket var en ickesignifikant skillnad i 

jämförelse med kontrollgruppens medelvärde.  

Dessa resultat visar att Elin har en nedsättning i ordavkodning.  Resultaten av Vilket är 

rätt i förhållande till Vilket låter rätt jämfört med kontrollgruppens medelvärden visar att Elin 

har störst svårighet inom fonologisk ordavkodning (15 i jämförelse med M=42,40 i 
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kontrollgruppen). Elin läser texten och orden långsamt, dock ej det mer oregelbundna ordet 

cirkelskärning. Elin har många och långa fixeringar och många sackadiska rörelser. I 

jämförelse med den totala tiden för läsning är dessa rörelser långsamma. Hon hoppar även 

tillbaka i texten mycket.  

Elins ögonrörelser vid läsning av text presenteras i bilaga 7. Elin visar på ett jämt 

fördelat fixeringsmönster, då hon har många korta fixeringar övergripande över hela texten. 

Hon har dock några få längre fixeringar fördelat över texten (raderna sju, 17 och 21). Varav 

den längsta fixeringen hittas på rad 17. Det förkommer även flertalet linjer vid samma 

områden över texten, särkilt vid raderna två till fem.  

 Figur 6 är ett ytterligare exempel på ögonrörelsemönster, här läsning av ett enskilt ord.   

 

  

  

 

 

 

 

Figur 6. Illustration av Elins ögonrörelser vid avkodning av ordet Vulkanutbrott.  

T.v. första fixering, t.h. sista fixeringen.  

 

 

Den första fixeringen är förhållandevis kort och återfinns i mitten av förledet av ordet. Den 

andra, sista fixeringen, är lång och tar vid i mitten av efterledet.  

Elins kvalitativa ögonrörelseresultat visar på att hon bearbetar hela texten genom en 

jämn fokusering över hela läsningen. På vissa platser i texten spenderar hon dock längre tid 

vid läsning. Hon läser det enstaka ordet Vulkanutbrott från start till slut men lägger en längre 

fokusering i slutet av ordet.  

 

 



20 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

För att svara på hur förhållandet ser ut mellan de fem studenterna och kontrollgruppen 

ifråga vad gäller avkodning (frågställning 1), visar resultaten att varje enskild 

experimentperson har en tydlig nedsättning i både fonologisk och ortografisk ordavkodning 

(Se tabell 1). Enligt Ziegler et al (2007) kan individer med dyslexi delas upp i en fonologisk, 

ortografisk eller en blandning av dessa två undergrupper. Enligt resultatet från Vilket låter rätt 

och Vilket är rätt påvisas att Elin, Bea och Denise har förhållandevis störst svårigheter i 

fonologisk ordavkodning. Annika och Cecilia har enligt resultaten i sin tur störst svårighet i 

den ortografiska ordavkodningen. Samtliga experimentpersoner har dock nedsättning i båda 

ordavkodningsstrategierna och kan därför inte delas in i specifika renodlade undergrupper. 

Denna svårighet att dela upp dyslexi i en fonologisk och en ortografisk undergrupp är enligt 

forskningen inte ovanlig (Gustafson, 2000). De fonologiska och ortografiska processerna 

utvecklas till stor del tillsammans (Wolff, 2009). Det är därför inte konstigt att nedsättning i 

båda processerna förekommer hos experimentpersonerna.  

För att svara på första delen i frågeställning 2, det vill säga hur de fem studenterna 

förhåller sig mot kontrollgruppen i fråga om kvantitativa ögonrörelsedata, visar resultaten att 

varje enskild experimentperson läser påtagligt långsammare jämfört med kontrollgruppen. 

Detta läshastighetsproblem är inte ovanligt bland individer med dyslexi i regelbundna 

skriftspråk så som svenskan (Bergmann & Wimmer, 2008; Furnes & Samuelsson, 2009). 

Annika och Cecilia har båda en tydlig läshastighetsnedsättning vid läsning av de båda texterna 

samt ordlista två. Individer med ortografisk dyslexi har ofta en påtaglig 

läshastighetsnedsättning (Gustafson, 2000; Høien & Lundberg, 1999; Samuelsson et al., 

1998). Eftersom Annikas och Cecilias nedsättning i den ortografiska ordavkodningsprocessen 

är mer påtaglig blir sambandet tydligt mellan denna nedsättning och långsam läshastighet. 

Bea, Cecilia, Denise och Elin läste ordet pumpernickel långsammare jämfört med 

kontrollgruppen. Cirkelskärning är ett oregelbundet ord och enligt Hanley & Gard (1995) har 

individer med ortografisk dyslexi lättare för regelbundna ord jämfört med oregelbundna. 

Annika läste ordet cirkelskärning mycket långsamt men inte pumpernickel, vilket tyder på att 

hon har störst svårigheter med ortografisk ordavkodning. I sin tur hade Cecilia som är 

förhållandevis svagare i ortografisk ordavkodning, inga hastighetsproblem vid 

ordavkodningen av cirkelskärning. Svårigheten i att dela upp ordet pumpernickel i två delar 

vid avkodning är större än vid ordet cirkelskärning, vilket är sammansatt av två led. Det är 
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också oklart om experimentpersonerna kommit i kontakt med dessa ord tidigare och om detta 

påverkar avkodningen av orden.  

Var och en av experimentpersonerna förutom Cecilia visar på ett högre antal fixeringar 

och sackader än vad som förekom hos kontrollgruppen. Forskning har visat att dessa resultat 

är typiska för individer med dyslexi (De Luca et al., 1999; Hawelka et al., 2010; Jones et al., 

2007; Ziegler et al., 2003). Cecilia har så pass långa fixeringar att antalet av dessa blir lågt, 

och hon har säkerligen stor sackadlatens vilket resulterar i det lilla antalet sackader. Även 

Annika, Bea och Elin har långa fixeringar och långsamma sackadiska rörelser. Dessa mönster 

kan förklaras i forskning då individer med dyslexi ofta har sackadlatens och längre fixeringar 

(De Luca et al., 1999; Ziegler et al., 2003). Denise förlitar sig förmodligen på sin något 

starkare ortografiska avkodningsförmåga och har på så vis kortare fixeringar och snabbare 

sackadiska rörelser, då automatiserad igenkänning av ord är en snabb process (Høien & 

Lundberg, 1999; Gough & Tunmer, 1986). Denise har dock ett högt antal fixeringar, och detta 

kan förklaras genom att individer med dyslexi läser på ett linjärt sätt med få överhoppande ord 

(Duke et al., 2004; Pressley & Harris, 2006).  

Resultatet av antal regressioner visar att Annika och Elin har många regressioner medan 

Beas värde ligger i närheten av kontrollgruppens medelvärde. Cecilias och Denises antal 

regressioner ligger i sin tur något under medelvärdet. Mönstret av tillbakahopp i text har alltså 

observerats vara varierande och individuellt. Forskning har inte visat på något enhetligt 

mönster kring regressioner, (De Luca et al., 1999; Hawelka et al., 2010; Jones et al., 2007; 

Ziegler et al., 2003) vilket är överensstämmande med resultatet ovan. Då läsförmåga är ett 

kontinuum (Ellis, 1985) kan det vara problematiskt att gruppera individer med dyslexi eller 

normalläsare och dra gruppjämförelser, vilket här ses hos experimentpersonerna. Det är alltså 

inte lätt att dela in läsare i en enhetlig grupp utan hänsyn måste tas till varje individs unika 

svårigheter och erfarenheter. 

För att besvara hur de kvalitativa ögonrörelseresultaten kan tolkas (andra delen av 

frågeställning 2) visar resultaten att Annika och Cecilia har svårigheter med ortografisk 

ordavkodning. I bägge deras textbearbetning av bilaga 3 och bilaga 5, ses ett asymmetriskt 

ögonrörelsemönster. Annika har ett flertal regressioner vilket ger det asymmetriska mönstret, 

medan Cecilia istället har varierande längd och antal fixeringar som i sin tur ger det 

asymmetriska mönstret. Både Annika och Cecilia har ett flertal fixeringar belägna runt samma 

områden i texten, vilket kan tyda på en fonologisk avkodning. De spenderar alltså längre tid 

vid samma område, och detta tyder på en mödosam ordavkodning. Fonologisk ordavkodning 

är mödosam och tar lång tid (Gough & Tunmer, 1986). Bea har i sin tur ett liknande 
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avkodningsmönster som Annika och Cecilia, då hon har många långa fixeringar och flertal 

fixeringar belägna vid samma område. Detta trots att hon förhållandevis är starkare 

ortografiskt. Denise och Elin visar på ett mer symmetriskt avkodningsmönster med fler korta 

fixeringar och längre avstånd mellan dessa. De har dock bägge ett fåtal långa fixeringar 

utplacerat utmed texten. Det symmetriska mönstret tyder på ortografisk avkodning, medan de 

avvikande långa fixeringarna kan härledas till bearbetning med fonologiska strategier. De har 

även bägge många fixeringar som visar på det linjära sättet att läsa hos individer med dyslexi 

(Duke et al, 2004; Pressley & Harris, 2006).  

Bea och Elin har ett liknande mönster vid läsning av ordet Vulkanutbrott då båda har en 

kort fixering i förledet och en längre i efterledet. Cecilia och Denise skiljer sig från detta 

mönster då de har lång fixering i förledet och en kort i efterledet. Annika skiljer sig från båda 

dessa mönster då hon har två korta fixeringar i förledet. Detta kan betyda att samtliga 

experimentpersoner avkodar ordet delvis fonologiskt. Bea, Elin, Cecilia och Denise lägger 

fokus på ett led i taget vilket tolkas som ortografisk strategi. I kontrast till 

experimentpersonerna läser den utvalda deltagaren i kontrollgruppen Vulkanutbrott med 

endast en fixering (se Figur 1) vilket tolkas som en fullständig ortografisk strategi. Det är en 

riklig användning av den ortografiska avkodningen som kännetecknar en god läsare (Hoover 

& Gough, 1990). 

Nedan följer svar på hur de fem studenternas resultat kan kopplas till information de 

själva ger angående besvär med dyslexi och de strategier de använder för förbättrad läsning 

(Frågeställning 3).  

Resultaten visar att Annikas största självupplevda svårighet är att ”orden hoppar” och 

detta kan ha ett samband med hennes höga antal regressioner (se Tabell 1) då hon måste gå 

tillbaka i texten för att kontrollera vad hon läst (se Bilaga 3 för en illustration). Testsituationen 

var utformad på ett sätt som gjorde det svårt för Annika att använda sig av sina nämnda 

kompensatoriska strategier. Då ett ökat behov av hjälpmedel kring studieteknik är viktigt för 

individer med dyslexi (Kirby et al., 2008) kan den bristande tillgängligheten av läshjälp i 

testsituationen ha bidragit till att Annika tappade fokus i slutet av texten (Se bilaga 3).  

Bea upplever problematik kring fokus vid läsning och är i behov av att strukturera 

texten när hon läser. Beas bearbetning av texten (se Bilaga 4) visar på förlorat fokus vid 

mittpartiet av texten. Då hon i vanliga fall brukar skriva ut text för att underlätta vid läsning 

skulle detta kanske hjälpt hennes ordavkodning och på så sätt bidragit till bättre fokusering.  

Cecilia upplever problematik kring nedsatt läshastighet och att hon tvingas läsa om 

stycken flera gånger för att underlätta ordavkodningen för att uppnå god läsförståelse. Detta är 
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vanligt förkommande hos individer med dyslexi (Bråten, Amundsen & Samuelstuen, 2010). 

Hon är väl medveten om denna problematik och har utvecklat strategier utifrån detta. 

Resultatet av tid för läsning (se Tabell 1) visar denna medvetna nedsatta hastighet. Hennes 

regressioner är få (se Tabell1 och Bilaga 5) vilket skiljer sig från hennes självupplevda 

problematik kring omläsning av stycken.  

Denise berättar att hon bland annat har problematik med inlärning av nya och svåra ord 

och uttalet av dessa. Detta är typiskt för individer med fonologiska avkodningssvårigheter 

(Hanley & Gard, 1995). Även Denise upplever problematik med läshastighet, vilket kan 

påvisas i tabell 1. Denise berättar att hon läser om text flera gånger för att få ett sammanhang, 

men tabell 1 och bilaga 6 visar på få tillbakahopp.  

Även Elin upplever en nedsatt läshastighet, vilket påvisas i resultatet (se Tabell 1), och 

hon misstolkar ofta text och läser ofta fel utan att upptäcka vart i felen ligger. 

Precisionssvårigheter i läsning för individer med dyslexi är dock till en viss grad mer 

karaktäristiskt för oregelbundna språk (Bergmann & Wimmer, 2008; Furnes & Samuelsson, 

2009). Elin har även relativt många regressioner vilket kan tolkas som korrigeringar för 

eventuella felläsningar i texten och detta kan ses som en kompensatorisk strategi.    

 

Metoddiskussion 

Koordinatorn för studenter med funktionshinder fick i uppdrag att välja ut vilka studenter med 

dyslexi som skulle vara aktuella för att delta i studien. Då dessa studenter själva fick kontakta 

författarna kan detta ha påverkat antal deltagare och vilka dessa var. Trots att 

dyslexidiagnosen är vanligare hos pojkar/män (Shaywitz & Shaywitz, 2005) tog endast 

kvinnor kontakt.  

I valet av texter var utgångspunkten att texterna skulle ha olika svårhetsgrader. Texten 

du&du&du är en skönlitterär ungdomsbok och antogs vara mer lättläst. Den andra texten 

Fåglarnas sociala liv är en populärvetenskaplig artikel som varit ett deltest i högskoleprovet, 

och ansågs av författarna därför som en mer svårläst text. I studien har omfattande tolkning av 

svårighetsgrader inte varit av vikt.   

Vid val av orden till ordlistan handplockades dessa utan någon hypotes vilket påverkar 

ordens väsentlighet till att vara med i testet. 

Då ingen instruktion gavs om hur testdeltagarna skulle läsa texterna finns en möjlig 

påverkan på resultatet, främst vad gäller till exempel tidsåtgång och antal fixeringar. 

Noggrannheten i läsningen kan ha varierat mellan samtliga testdeltagare på grund av den 

uteblivna instruktionen. De flesta testdeltagarna förväntade sig ett läsförståelsetest efter 
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texterna trots att detta förklarats inte vara fallet.  

Illustrationerna över ögonrörelserna var svårtolkade i jämförelse med de kvantitativa 

resultaten, och diskussionen kring dessa blev därför till stor del spekulativ.  

Eftersom metoden som användes är explorativ följer nedan en diskussion av tekniska 

och praktiska problem och möjligheter med den apparatur som användes för att mäta 

ögonrörelser.  

 

Eye tracking 

Datorutrustningen med programvara och eye trackingsystem kan nyttjas för 

läsforskning. Här finns en mängd resultat att inhämta på ett lättillgängligt sätt förutsatt 

kunskap om datorn och programvaran. Dock finns det mycket att utveckla om större 

forskningsprojekt ska kunna ske med tillförlitligt resultat.  

Då testdeltagarna satt med fri rörlighet på en stol uppstod vissa problem. Trots 

uppmaning om att sitta still förkom det att testdeltagare rörde på huvudet, ändrade sittposition 

och kliade sig i ögonen. Detta påverkade kamerans kontakt med pupillen och gav på så vis ett 

mer inexakt resultat (iView X System manual). Eftersom tre kalibreringar genomfördes blev 

testet säkrare då den nya sittställningen registrerades. Testdeltagarna blev också tillsagda och 

medvetna om sina rörelser i samband med kalibrering.  

Vissa deltagare i kontrollgruppen bar glasögon vilket kan störa ögonrörelsemätningen 

(iView X System manual). Bortfall skedde på grund av detta då kalibrering inte kunde 

genomföras. Vissa testdeltagare fick en god kalibrering fastän de bar glasögon. Trots att 

kalibreringen var godkänd finns här en felkälla då det noterades att glasögonen påverkade 

mätningen till en viss grad. På grund av reflektioner från glasögonen tappade den infraröda 

kameran kontakt med pupillen vid vissa tillfällen vilket gav vissa avvikande data i BeGaze 2. 

Dessa var dock relativt lätta att identifiera. Möjligtvis borde alla med glasögon uteslutits från 

studien, men på grund av tillgänglighetsskäl valdes dessa att tillgodoräknas.   

Ett stort problem med Linköpings universitets eye tracking-system är att 

samplingsfrekvensen är på 50 Hz (Product flyer RED, 2010) vilket kan argumenteras vara för 

lite för registrering av läsning vilket är en snabb aktivitet. Vid flertalet ögonrörelsestudier 

kopplat till dyslexi har en samplingsfrekvens på över 200 Hz använts (se b.la. De Luca, et al., 

1999; Hawelka et al., 2010; Judge, et al., 2007).  En höghastighetskamera på minst 200 Hz 

skulle därför vara att föredra vid denna typ av forskning då detta skulle ge ett bättre och 

noggrannare resultat.  

En annan felkälla är kalibreringen då denna inte resulterade i samma värden för alla 
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testdeltagare. Det fanns dock en referensram för kalibreringen och denna var mellan 0,4 och 

0,7 grader avvikelse (iView X System manual). Värdena för varje person mellan de tre 

kalibreringarna i testet varierade från gång till gång, med en tendens att kalibreringen blev 

säkrare vid det sista tillfället. Att kameran mätte ögonrörelserna på samma precisa sätt 

varierade därför både i den individuella testningen och mellan testdeltagare. Positivt var att 

datorn var placerad på ett höj- och sänkbart bord vilket underlättade vid inställningen av en 

precis kalibrering. 

Analysprogramvaran, BeGaze 2, gav många olika variabler på ett lättillgängligt sätt. Att 

spara ner data var lätt då det fanns moduler för detta. Dock krävs kunskap om programvaran 

och dess brister samt om variablerna för att tolka data på ett tillförlitligt sätt. Buggar som 

upptäcktes i systemet och som påverkade testningen och analys var att datamuspekaren 

hamnade på dataskärmen som visade testmaterialet. Detta kan ha stört läsningen men 

författarna kunde flytta undan denna för varje textsida. En annan bugg som fanns i 

programmet BeGaze 2 gjorde att data, till exempel antalet regressioner, blev halverat på grund 

av att tidslinjen i programmet flyttades tillbaka till hälften. Denna skulle befinna sig vid full 

åtgången tid och inte behöva korrigeras. Uppdatering av bakgrundsinställningar fick 

genomföras mellan varje testperson och ny variabel som analyserades för att rätt värde skulle 

kunna erhållas.  

 

Slutsatser 

Studiens övergipande syfte var att genom en multipel fallstudie undersöka ordavkodning och 

ögonrörelser hos fem universitetsstudenter med dyslexi. Ögonrörelserna mättes med en dator 

specialiserad för detta ändamål. De kvantitativa resultaten av ordavkodning och ögonrörelser 

jämfördes mot en kontrollgrupp. Vidare studerades kvalitativt bakgrundsinformation och 

illustrationer av ögonrörelser vid läsning hos de fem studenterna. De fem studenterna 

konstaterades ha en nedsatt ordavkodning och till stor del ett annorlunda ögonrörelsemönster 

som varierade något dem emellan. De kvalitativa ögonrörelseresultaten var svårtolkade i 

jämförelse med de kvantitativa resultaten på testen, dock kan dessa och varje individs 

bakgrund tillsammans ge en fördjupad bild av hur en person verkligen läser. Eye 

trackingmetoden visade sig vara användbar men för större forskningsprojekt skulle det krävas 

att vissa problem korrigerades, så som en ökning av samplingsfrekvens och en förbättring av 

programvaran för analys.  
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Framtida forskning 

Förslag till framtida forskning är att upprepa denna studie med fler deltagare för att kunna 

göra bättre inomgruppsjämförelser och även mellan grupper om detta är möjligt. 

Könsskillnader är en annan aspekt som troligen skulle vara intressant att inkludera här. 

Eftersom ovanstående studie inte lägger fokus på läsförståelse skulle detta kunna inkluderas 

och kopplas till ögonrörelsemätning. Mer fokus skulle kunna läggas på de individuella 

kompensatoriska strategierna hos individer med dyslexi som lyckats i den akademiska 

världen. Detta skulle vara av stort logopediskt intresse då denna information skulle kunna 

bidra till en förbättring av interventionen för framförallt individer i skolåldern med dyslexi. 

Ett första steg skulle dock vara att förbättra ögonrörelse-mätningssystemet med programvaror. 

Detta skulle vara nödvändigt för att ge framtida studier mer tillförlitlig data.  
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Ordlista 
 

Efterled: Den sista delen av ett sammansatt ord. 

 

Eye tracking: Mäta blickens position eller rörelsen av ögat i förhållande till huvudet 

 

Fonem: Är den minsta språkliga byggstenen som ensamt inte betyder något, men som har 

betydelseskiljande funktion i ordet.  

 

Fonologi: Studerar hur ljud representeras i språket. 

 

Förled: Den första delen av ett sammansatt ord. 

 

Grafem: Bokstav som motsvarar ett bestämt fonem.  

 

Infrarött ljus: Infraröd strålning precis över de våglängder för synligt ljus. 

 

Kalibrering: Justering av ett mätinstrument eller en mätmetod så att rätt värden fås. 

 

Konsensus: Enighet. 

 

Komorbiditet: Samsjuklighet, förhållandet då en person har mer än en sjukdom samtidigt. 

 

Lateralisering: Utveckling av sidodominans i hjärnan. 

 

Lexikon: Alla våra egenskaper om ord vi lagrat, vad de betyder, hur de stavas och hur de 

låter.  

 

Lingvistik: Språkvetenskap. 

 

Metakognitiv: Medvetande, kontrollerad styrning av den egna tankeverksamheten. 

 

Nonsensord: Sammansatta bokstäver som bildar ord som ej finns. 

 

Ortografi: Läran om hur ett ord stavas. 

 

Ortografisk identitet: En inre abstrakt bild av hur ett ord stavas. 

 

Planum temporale: Tinninglobsplattan är belägen på övre tinningvindlingens ovansida. 

 

Samplingsfrekvens: Den hastighet som mätvärden tas vid insamling av data.  

 

Semantik: Den språkliga betydelsen.



 

 

Bilaga 1.   Frågeformulär. 

 

Ålder:  Kön: 

  

Hur länge har du upplevt en problematik kring läsning? 

 

  

Har du fått en medicinsk diagnos, av vem? 

 

 

  

Har du några andra medicinska diagnoser? 

 

 

  

Har du fått hjälp med dina svårigheter? I så fall vilken utsträckning? 

 

 

  

Vad är det du uppfattar som svårt kring läsning? 

 

 

  

Använder du några medvetna strategier för att underlätta läsning? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.   Lista över orden 

 

 

Orden presenteras här i form av fem spalter, en för varje sida i testet. 

 

       

Dermatolog Busskrasch Wernicke's Vår Blek 

Cystologi Sandstrand Cirkelskärning 

 

Vi Gul 

Depression Matlåda Puckelrygg 

 

Snok Ful 

Logoped Ragnarök Tvärstrimmig 

 

Med Orm 

Intervju Inflammation Wallraffa 

 

Ja Ved 

Vitamin Nyckelsymbol Bok 

 

Sudd Fest 

Elefantfot Polygami Fika 

 

Nej Pall 

Cykellås Dragant Träd 

 

Sara Mat 

Universitet Pumpernickel Sol 

 

Snö Leka 

Vulkanutbrott 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3   Annika 

 



 

 

Bilaga 4    Bea 

 



 

 

Bilaga 5   Cecilia 

 



 

 

Bilaga 6   Denise 

 



 

 

Bilaga 7   Elin 

 


