
Plageskjema: Alltid Ofte Av og 
til 

Sjelden Nei 

Svie eller / kløe i øyne ?      

Tårer i øyne ved lesing eller på avstand (Tavle)?      

Smerte i øyne?      

Blunker mer enn vanlig?      

Gnir seg i øyne ved lesing?      

Lager grimaser ved lesing?      

Skjev hodestilling ved lesing?      

Lukker eller holder handa foran det ene øyet?      

Trøtt/sliten i øyne ved lesing eller ved TV/tavle?      

Tåkesyn ved lesing?      

Urolig eller skjelvende tekst?      

Tekst flytter seg eller bokstaver hopper under lesing?      

Problemer med å holde linja eller ved linjeskift?      

Peker på linja ved lesing?      

Er ukonsentrert eller lett å forstyrre under skole/lekse 
arbeid? 

     

Hodepine? (Hvor og når på dagen?)      

Nakke eller skuldre smerter?      

Kvalm?      

Svimmel?      

Andre observasjoner?  

 



 

Tester som bør gjøres i forkant: 

1. Konvergenstest: ______ 

En blyant føres sakte mot nesen til eleven. Gjentas 3 ganger.  

Testen viser øynenes evne til å fokusere i samme punkt. Om resultatet her er 

dårligere enn ca 10 cm kan det tyde på samsynsproblemer. 

 

2. Akkomodasjon: ______ 

En liten tekst (nederst på denne sida) føres mot nesen. Ved dårlig resultat med begge 

øynene, kan den gjøres med ett øye om gangen. 

Om resultatet er dårligere en ca 10 cm kan det tyde på dårlig evne til å fokusere 

tydelig og dermed dårlig evne til å se tydelig på nær.  

 

3. Motilitetstest: ______ 

En test på hvor godt øynene kan bevege seg. Beveg en blyant i 8 tall i ca 40 cm 

avstand foran øynene til eleven.  

Om resultatet gir skjelvende øyne, grimaser eller at eleven ikke klarer å gjennomføre 

dette bør det noteres. 

 

4. Plageskjema:  ______ 

Om flertallet av kryssene ligger mot venstre bør dette noteres. 

 

Ta kontakt med Runar om noen av disse 4 punktene gir dårligere resultat en hva som 

forventes.  

 

 

 
 
A    E y a 2 6 9 p t 
 
Blank  Hun er    plate    endre    kanskje    måler     person 
 
En   drikk    ringer    saft    varm    g      gløder    oftere 
Pæretre    finner    velbehag    fore    addere    krysse 
Utenfor    gatebarna     importere    politikken 
 
Den unge mannen vil ha ett glass vann for han er veldig tørst. 
 
Arial 10 pkt 


