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 Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka läshastigheten på datorskärm och om den kan förbättras med hjälp 

av färgade overlays, samt om det finns någon skillnad i läshastighet på utskrivet papper 

och datorskärm. 

Metod: Deltagarna (n=30) fick läsa ett Wilkins rate of reading test översatt till svenska, 

där antalet ord som hann läsas upp högt under en minut jämfördes då de läste på papper 

utan overlay och på datorskärm med och utan overlay. Studien gjordes på studenter 

mellan 18-31 år. 

Resultat: Den här studien visar att det inte finns någon signifikant skillnad i 

läshastighet mellan läsning på utskrivet papper och datorskärm (p=0,508). Deltagarna 

läste 1,6 ± 13,3 ord mer/min på datorskärm än på papper. En signifikant skillnad kan 

däremot ses mellan läsning på datorskärm med och utan färgat overlay (p=0,008). 

Läshastigheten ökade med 4,7 ± 9,1 ord/min med färgat overlay. 

Slutsats: Läshastigheten på papper och datorskärm är ungefär densamma. Man kan öka 

läshastigheten på datorskärm genom att placera ett färgat overlay över texten. 
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Abstract 

Purpose: To investigate reading speed on a computer screen and if it can be improved 

by using coloured overlays, and also if there is any difference in reading speed on 

printed paper and computer screen. 

Methods: The participants (n=30) read a Wilkins rate of reading test translated into 

Swedish, where the number of words read out loud in one minute was compared when 

reading on a paper without overlay and on a computer screen with and without an 

overlay. This study was performed on students aged 18-31 years. 

Results: This study shows that there is no significant difference in reading speed 

between reading on a printed paper and on a computer screen (p=0.508). The 

participants read 1.6 ± 13.3 words/min more on the computer screen than on the paper. 

A significant difference however was found in reading on a computer screen with and 

without coloured overlay (p=0.008). The reading speed increased with 4.7 ± 9.1 

words/min with a coloured overlay. 

Conclusions: The reading speed on paper is similar to the reading speed on computer 

screen. The reading speed on the computer screen can be increased by placing a 

coloured overlay in front of the text. 
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1 Inledning 

Nästan en tredjedel av vuxna människor sitter mer än nio timmar framför bildskärm 

varje dag. På jobbet spenderas stora delar framför en datorskärm och på fritiden används 

telefoner och TV flitigt. Det pratas mycket om hur läsning på bildskärm påverkar oss 

jämfört med att läsa från en bok eller ett papper och att många upplever flera problem 

kopplade till all den tid som tillbringas framför bildskärmar (The Vision Council, 2015). 

Även om allt mer av det vi läser, så som tidningar och böcker, finns att hitta på internet 

är de flesta studier som undersökt läsning och läshastighet gjorda om läsning på papper. 

Detta i sin tur leder till att de flesta hjälpmedel för läsning, till exempel färgade 

overlays, till största del också är testade på papper och inte till lika stor del på 

datorskärm. I den här studien undersöks därför om läshastigheten på dator skiljer sig 

något från den på papper och hur läshastigheten på en datorskärm kan påverkas av att 

lägga på ett färgat overlay. 

 

1.1 Läsning 

1.1.1 Läshastighet 

Halilah Buari, Chen och Musa (2014) gjorde en studie där de jämförde läshastigheten 

bland studenter på tre olika läsprover. Alla tre lästester bestod av sammanhängande text 

i varierande textstorlek. Ingen signifikant skillnad i läshastighet märktes mellan de tre 

läsproverna. De visade att läshastigheten i snitt låg på 200 ord/minut i ena testet, 196 

ord/minut i andra testet och 194 ord/minut i det tredje. En normal läshastighet hos en 

person utan läs-och skrivsvårigheter kan utifrån detta antas vara ungefär 200 ord/minut. 

 

1.1.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Ungefär vart femte barn i Sverige har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Att man får 

någon läs- och skrivsvårighet kan bero på bland annat dålig undervisning i skolan eller 

dyslexi. Man kan märka att en person har svårt med läsning eller skrivning genom att 

personen läser långsamt, har svårt att fokusera på texten så att hon eller han missar ord 

eller rader och att personen fort blir trött vid läsning. Det man oftast hör om i dessa 

sammanhang är dyslexi. Dyslexi innebär att hjärnan har svårt att tolka ljudsekvenser, 

och personen har därför svårt att veta när ord ska skiljas åt. Detta leder till svårigheter 

med att läsa och stava. Detta är ingenting som går att bota, man försöker istället ge olika 

hjälpmedel till personen för att underlätta läsningen (Andersson, 2007). 
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1.1.3 Läsning på bildskärm 

Mpofu (2016) har genomfört en studie där det undersöktes hur läshastigheten skiljer sig 

mellan olika typer av bildskärm jämfört med läsning på papper. De testade läshastighet 

på mobil, dator och surfplatta. Resultatet visar att medelvärdet av antal ord som hann 

läsas under en minut var 150 för de som läste på papper medan de som fick läsa på 

datorskärm bara läste 106 ord per minut. Albin och McLoone (2014) gjorde en studie på 

om vinkeln på datorskärmen kan påverka läshastigheten men kom fram till att det inte 

fanns någon signifikant skillnad om man vinklade skärmen på olika sätt. 

 

1.1.4 Computer vision syndrome (CVS) 

CVS har blivit ett allt större problem i och med att fler timmar spenderas framför 

bildskärm varje år. Att sitta framför en bildskärm leder till att blinkfrekvensen minskar 

och många sitter med väldigt dålig hållning framför sin dator eller telefon, vilket 

belastar nacke och rygg. Av personer födda på 80- och 90-talet säger nästan 70% att de 

har några av symptomen på CVS, och av personer födda på 60- och 70-talet är det ca 

60% som säger sig ha problem som uppkommit av för mycket tid framför bildskärm. De 

vanligaste symptomen på CVS är ansträngda ögon, smärta i nacke, axlar och rygg, 

huvudvärk, dimsyn och torra ögon (The vision council, 2015). 

 

1.2 Wilkins rate of reading test 

Wilkins rate of reading test är ett lästest på engelska som mäter en persons läshastighet. 

Testet är uppbyggt så att det ska gå att använda på både barn, vuxna och personer med 

ett litet ordförråd. Det består av lättlästa ord i en osammanhängande ordning som ska 

läsas upp högt. Antalet ord som hinner läsas upp noteras, och det görs i de flesta fall för 

att ta reda på om personen i fråga har någon typ av lässvårighet. 

 

1.2.1 Uppbyggnad 

Wilkins rate of reading test är uppbyggt av 15 lättlästa ord, alla med 2, 3 eller 4 

bokstäver, tagna från de 110 vanligaste orden som används i engelska barnböcker. 

Orden som ingår i testet är: 

 

come see the play look up is cat not my and dog for you to. 
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Testet består av 20 rader och samma 15 ord återkommer i varje rad fast i olika ordning. 

Texten i testet har en storlek på 9 punkter (Wilkins, Jeanes, Pumfrey & Laskier, 1996). 

Melkersson (2014) översatte och kalibrerade testet till svenska i en studie där förändring 

i läshastighet med och utan ett färgat overlay jämfördes mellan barn och vuxna. Det 

översatta testet innehåller lika många ord och rader som det engelska. Följande ord 

ingår i det svenska testet: 

 

katt och det till hund du är för nej se kom min hus upp vi. 

 

För att se testet i sin helhet se bilaga C. I denna undersökning användes testet med 

storleken 12 punkter eftersom det är den storlek som används som förinställning i Word 

och används mycket i skrifter. Typsnittet som använts i testet är Times New Roman. 

 

1.2.2 Genomförande 

Lästestet kan genomföras på två olika sätt. Ena sättet är att man tar tiden medan 

personen läser upp alla ord i texten, sedan räknar man ut hur många ord personen i snitt 

hann läsa på en minut. Det andra sättet är att personen under en minut får läsa orden och 

istället registrerar man hur många ord som hinner läsas upp under den minuten. Om 

personen hoppar över ord eller hela rader eller läser samma rad flera gånger ska detta 

antecknas (Wilkins et al, 1996). 

 

Personen som ska genomföra testet ska läsa upp orden som står i testet högt och läser så 

fort som möjligt. Undersökaren har ett likadant test framför sig och följer med under 

tiden personen läser orden och markerar eventuella felläsningar. Wilkins rate of reading 

test är uppbyggt för att skapa problem med synstress hos personen som läser det. Detta 

eftersom testet består av kompakt svart text i en box med jämna kanter så att man lätt 

tappar bort sig i texten (Wilkins et al, 1996). 

 

1.3 Synstress 

1.3.1 Vad är synstress? 

Det finns ingen forskning som visar exakt vad synstress, även kallat Meares-Irlens 

syndrom, är eller av vilken anledning man får det. Man tror dock att eftersom det inte är 

något som går att rätta till med glasögon eller linser, beror det på något problem i 

syncentrum eller synbanorna i hjärnan (Crossbow Education Limited, 2014). Uccula, 
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Enna och Mulatti (2014) har en teori om att det kan bero på att funktionen hos de 

hämmande mekanismerna i syncentrum blir sämre vid läsning av svart, kompakt text på 

en vit bakgrund eftersom det ger en så hög kontrast. 

 

1.3.2 Symptom 

Det finns flera olika symptom man kan uppleva vid synstress. Symptomen är kopplade 

till läsning och om det är väldigt uttalat undviker ofta personen just läsning. De 

vanligaste symptomen är huvudvärk eller migrän vid läsning, särskilt på datorskräm, 

men det är även vanligt att man blir väldigt ljuskänslig. Andra symptom är att man fort 

blir trött i ögonen, har svårt att följa en text och hoppar över rader eller läser samma rad 

flera gånger. Det kan också vara svårt att komma ihåg vad man har läst och 

läshastigheten är ofta låg. Vid läsning kan det tyckas att orden ser ut att röra på sig eller 

hoppa på sidan. Det kan också se ut som att vita floder rinner ner för pappret i texten 

eller se ut som att pappret skimrar i olika färger (Crossbow Education Limited, 2014). 

 

1.3.3 Vad framkallar synstress? 

Svart text på ett vitt papper ger en mycket hög kontrast. Flera linjer med svart text på 

det vita pappret gör att ett mönster uppstår. Detta mönster kan liknas vid mönstret i ett 

gitter, parallella linjer där ljuset delas upp efter våglängd, som har en viss 

spatialfrekvens. När ett linjärt mönster med så hög kontrast får en viss frekvens kan det 

upplevas som väldigt jobbigt att titta på. Hos en person med synstress kan detta 

framkalla symptom (Wilkins, Huang & Cao, 2004). 

 

1.4 Färgade overlays 

Färgade overlays är plastfilter i olika färger som är designade för att placeras över en 

text som ska läsas. De ska sänka kontrasten på texten utan att ta bort klarheten. 

 

1.4.1 Hur fungerar de? 

Huruvida färgade overlays fungerar eller inte är omdiskuterat. Resultaten från studier 

varierar och det är väldigt individuellt om ett overlay gör det lättare för en person att 

läsa eller inte. Overlays är tillverkade för att kunna läggas över en text för att ge en 

annan färg till bakgrunden utan att påverka klarheten i texten (Wilkins, 2002). Idén om 

färgade overlays kom när man upptäckte att en person som hade svårt att läsa svart text 

på vitt papper inte hade några svårigheter med att läsa svart text på ett gult papper. 
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Genom att ändra kontrastförhållandena tänkte man att det skulle gå att minska 

symptomen för synstress och att läsning skulle underlättas för personer med dessa 

problem. Färgade overlays underlättar läsning genom att de hjälper de hämmande 

mekanismerna i syncentrum och därmed kan syncentrum lättare ta upp information. 

Flera studier har visat att en person som lider av synstress inte uppvisar samma 

symptom vid läsning med ett färgat overlay som vid läsning av svart text på en vit 

bakgrund (Uccula et al, 2014). 

 

1.4.2 Hur används de? 

Färgade overlays kan läggas över en text som ska läsas antingen på dator, bok eller 

papper. Det viktiga vid användning av ett overlay är att det är i kontakt med pappret 

eller skärmen som man ska läsa på, hålls overlayet närmre ögat är den optimala färgen 

inte densamma som när det läggs emot texten. För många räcker det att ha ett overlay 

över den text som ska läsas, men det går också att kombinera två stycken av liknande 

färger för att få mer mättnad i färgen (Wilkins, 2002). 

 

Det finns flera uppsättningar av färgade overlays som har olika många färger och olika 

nyanser. Cerium overlay testing set är det som användes i den här studien och består av 

tolv olika overlays i färgerna rose, purple, blue, turquoise, apple, orange, neutral, 

yellow, leaf, aqua, lilac och magenta. Varje overlay i detta set har en matt sida och en 

blank sida. Den matta sidan tar bort reflexer och blänk från texten men tar också bort 

mer av klarheten i texten än vad den blanka sidan gör (Wilkins, 2002). 

 

1.4.3 Färgade glasögon 

Ett alternativ till att använda färgade overlays är färgade glasögon. Dessa glas går att få 

i många fler nyanser än overlays och vilken färg man föredrar kan skilja lite eftersom 

filtret då kommer närmre ögat. Glasögonen kan användas både vid läsning och för att se 

på avstånd, och kan därför vara användbara för personer som går i skolan och både 

behöver läsa en text nära ögat och se på tavlan längst fram i klassrummet. Nackdelen 

med dessa glasögon är att allt får en annan färg, inte bara det som man ska läsa 

(Wilkins, 2002). 
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1.4.4  Färgade filter på elektroniska enheter 

För de som tycker att ett färgat filter hjälper vid läsning på dator finns ett program som  

kan laddas ner från http://www.tintmyscreen.com/overlays.php. Där finns ett test att 

göra för att veta vilken färg som underlättar mest för läsning. Det går sedan att ställa in 

hur mycket rött, grönt och blått man vill att filtret ska innehålla. Programmet är kopplat 

till Office och färgar sidorna i till exempel ett Word-dokument i den färg som önskas.  

 

Till Apples produkter finns en app att ladda ner som heter iOverlay. Appen fungerar på 

ett sätt liknande programmet till datorn, där man får välja hur mycket rött, grönt och 

blått man vill att färgen ska innehålla. Man kan även koppla ihop appen med kameran så 

att man kan ta en bild på en kortare text och få filtret över texten. En liknande app finns 

för Android, den heter Irlen coloured overlays och fungerar på liknande sätt som appen 

till Apples produkter. 

 

1.5 Tidigare studier 

I de flesta tidigare studier som gjorts inom detta område är läshastigheten testad på ett 

utskrivet papper, men det är i få studier man har testat läshastigheten på dator. Många 

av studierna som har genomförts är gjorda på barn och personer med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

En studie av Denton och Meindl (2016) undersöker hur overlays kan påverka 

läshastigheten hos personer med dyslexi. Studien genomfördes på tre personer som 

under ett flertal tillfällen fick göra ett lästest med och utan  overlay. Studien visar att 

overlays inte påverkade läshastigheten för de tre personerna.  

 

En annan studie gjordes på en skola, där barnen tilldelades sin optimala färg på overlay 

och fick läsa en text i 15 minuter. Det slumpades om texten lästes med eller utan 

overlay först. Barnen läste lika bra med och utan overlay till en början men efter ungefär 

10 minuter började det märkas skillnad i läshastighet. När de läste texten utan overlay 

började de efter denna tiden visa symptom på synstress, medan de vid läsning med 

overlay inte upplevde några symptom (Tyrell, Holland, Dennis & Wilkins, 1995). 
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Melkersson, 2014, gjorde ett examensarbete där hon undersökte förändringen i 

läshastighet med hjälp av overlays hos olika åldrar. Deltarna i hennes arbete delades upp 

i två grupper, en med vuxna personer och en med barn (10-12 år). De fick läsa det 

svenska testet som Melkersson översatt och kalibrerat. Antalet ord som hann läsas upp 

under en minut antecknades. Deltagarna fick sedan välja ett overlay från ett Cerium 

overlay testing set och läsa texten en gång till med overlayet över. Resultatet i studien 

visar att det fanns en signifikant skillnad i läshastighet med och utan overlay för både 

den äldre och yngre gruppen (p < 0,001). Utan overlay lästes i snitt 122,4 ± 20,9 

ord/min av den yngre gruppen och med overlay läste de 131,0 ± 24,2 ord/min. Den äldre 

gruppen läste 163,7 ± 25,2 ord/min utan overlay och 173,6 ± 31,2 ord/min med overlay. 

Bland de yngre var magenta den mest populära färgen medan de äldre valde aqua eller 

lilac mest. 
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2 Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka läshastigheten på datorskärm och om den 

kunde förbättras med hjälp av färgade overlays, samt undersöka om det finns någon 

skillnad i läshastighet på utskrivet papper och datorskärm. 
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3 Metod och material 

3.1 Deltagare 

Till den här studien söktes deltagare som var studenter och mellan 18-40 år gamla. För 

att få deltaga i studien krävdes att personen med korrektion hade full avståndsvisus (1,0) 

binokulärt och närvisus på minst 6 punkter binokulärt. Det krävdes också ett normalt 

färgseende och stereoseende och en ackommodationsamplitud som binokulärt var minst 

5 D, detta testades eftersom deltagarna ska läsa på ett avstånd där ackommodation 

krävs. Personer som hade genomgått ögonkirurgi av något slag, hade tropier eller 

amblyopi fick ej deltaga från studien. Inte heller de personer som hade lässvårigheter 

fick deltaga. 

 

I den här studien deltog 31 personer, en av deltagarna fick dock uteslutas då personen 

inte föredrog att läsa med något filter. I resultatet är alltså 30 av deltagarna medräknade. 

Medelåldern hos deltagarna var 24 år. 26 av deltagarna var kvinnor och 4 män. Innan 

undersökningen påbörjades fick deltagarna en blankett om informerat samtycke som de 

fick skriva under om de ville vara med i studien (se bilaga A). 

 

3.2 Material 

Till de preliminära mätningarna användes ett Ishihara-test för att undersöka färgseendet, 

ett Titmus Fly-test för att undersöka stereoseendet och en RAF-stav med små optotyper 

för att mäta ackommodationsamplituden. Avståndsvisus mättes upp på en Snellen-tavla 

och närvisus mättes upp på ett läsprov. 

 

För att testa läshastigheten användes det Wilkins rate of reading test som Melkersson 

(2014) översatt och kalibrerat till svenska (se bilaga C). Testet gjordes om till 4 olika 

versioner genom att placera de 20 raderna i olika ordning, ingen justering i raderna 

gjordes. De olika versionerna skulle förhindra att inlärning inte skulle bidra till 

förbättrad läshastighet i de senare testerna. Lästestet användes både i pappersform och 

på en laptop med skärmstorlek 15,6 tum. Ett Cerium overlay testing set användes för att 

testa om läshastigheten med hjälp av det kunde förbättras.  
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Belysningsstyrkan i rummet mättes med hjälp av en Hagner digital luxmeter till cirka 

500 lux. Med denna mättes även luminansen från datorskärmen som var 190 cd/m
2
. 

Dessa värden hölls konstanta under alla undersökningar. 

 

3.3 Genomförande 

Eftersom deltagarna skulle vara fullkorrigerade vid undersökningen testades deras 

korrektion först. Deltagarnas habituella korrektion användes som startpunkt och utifrån 

det gjordes en subjektiv refraktion. Blev visus 3-4 rader sämre med +1,00 D fick de 

använda sin befintliga korrektion, annars gjordes en överrefraktion och de fick använda 

en provbåge under testerna, detta för att deltagarna skulle ha bästa visus med mesta 

möjliga plusstyrka. Närvisus testades också, deltagaren fick då hålla läsprovet på 40 cm 

avstånd och läsa så liten text de kunde. 

 

Efter visus testades deltagarnas färgseende, deltagarna var tvungna att ha ett normalt 

färgseende eftersom de skulle välja färg på overlayet. Även djupseende testades, för att 

försäkra att de hade samsyn. Ackommodationsamplituden testades med ett push-up test 

med RAF-staven. 

 

När de preliminära testerna gjorts testades läshastigheten. Deltagarna fick göra lästestet 

fyra gånger och det hölls på 40 cm avstånd. Först gjordes en testomgång där de fick 

lästestet på ett papper och fick under en minut läsa orden i testet högt. Detta för att få en 

förståelse för hur testet går till. Antalet ord som deltagaren läste denna gång 

registrerades inte. Testet på papper gjordes en gång till, denna gången registrerades 

antalet ord som hann läsas upp. Deltagaren fick sedan göra testet på en bildskärm och 

antalet ord som hann läsas upp registrerades även här. Hur testet såg ut på bildskärmen 

ses i Bild 1.  
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Bild 1. Lästestet på bildskärm. 

 

I nästa steg skulle deltagarna välja vilken färg de ville ha på overlayet. Detta gjordes 

genom att ett overlay i taget visas, i en förutbestämd ordning, framför texten och 

deltagaren väljer om det känns behagligare att läsa texten med eller utan overlayet. 

Varje overlay har en matt och en blank sida. Om en färg väljs får deltagaren också välja 

om den matta eller blanka sidan föredras. Väljer deltagaren en färg jämförs resterande 

färger med denna (se Bild 2). När de andra färgerna sedan jämförs med den valda färgen 

visas endast den sida (matta eller blanka) som valdes i det första overlayet. Varje 

overlay, utom neutral, kan kombineras med tre andra färger genom att placera dem 

ovanpå varandra över texten. När deltagaren valt sin färg testas denna ihop med de tre 

alternativen. Dessa testas också bara med samma sida (matta eller blanka) som det först 

valda. Efter detta görs lästestet på bildskärm igen, denna gång med det valda overlayet 

över texten. Antalet ord som hann läsas under en  minut registreras och sedan görs en 

jämförelse mellan läshastigheten på papper och datorskärm och med och utan overlay. 
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Bild 2. Jämförelse av två olika overlays. 

 

All statistik i denna studie är gjord i Excel 2010. P-värden har tagits fram med ett parat 

t-test. 
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Resultat 

Den genomsnittliga läshastigheten med standardavvikelser på papper utan overlay var i 

den här studien 177,7 ± 29,9 ord/min, på datorskärm utan overlay 179,3 ± 31,0 ord/min 

och på datorskärm med overlay 184,0 ± 32,0 ord/min (se Figur 1). Ingen signifikant 

skillnad visades i läshastighet mellan papper och datorskärm (p=0,508), men en 

signifikant skillnad fanns mellan läshastigheten på datorskärm med och utan overlay 

(p=0,008). 

 

 

Figur 1. Medelvärde med standardavvikelser av läshastighet på papper utan overlay, 

datorskärm utan overlay och datorskärm med overlay. 
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Av de 30 deltagarna gjorde 22 stycken ett bättre resultat med overlay än utan och 7 

stycken ett sämre resultat med overlay. En av deltagarna läste lika många ord med 

overlay som utan. Av de som läste fler ord med ett overlay över texten gjordes i snitt en 

ökning av antalet ord på 4,7%. Den som ökade mest läste 11,4% bättre. De som läste 

färre ord med sitt overlay läste i genomsnitt 4,0% sämre med overlay, där den största 

minskningen var 7,4%. I Tabell 1 nedan visas hur förändringen i procent varierade 

mellan olika deltagare. 

 

Förbättring Antal deltagare 

            12 

            8 

             2 

Försämring Antal deltagare 

            5 

            2 

             0 

Varken bättre eller sämre 1 

Tabell 1. Skillnad i procent för varje deltagare i läshastighet med overlay. 

 

Av de 30 deltagarna valde 19 att ha endast ett overlay över texten, de resterande 11 

valde att ha två overlay över texten. Antalet ord som hann läsas under en minut var i 

snitt fler hos de som bara valde ett overlay (193,1 ord/min med ett overlay och 168,5 

ord/min med två). De som valde ett overlay läste 189,3 ord/min utan overlay och de 

som valde två läste 173,3 ord/min utan overlay. Skillnaden som hittades i läshastighet 

med och utan overlay hos de två grupperna var alltså till det bättre för de som valde ett 

overlay och sämre för de som valde två (2,0% bättre med ett overlay (p=0,115) och 

2,8% sämre med två (p=0,018)). Hälften av deltagarna valde den blanka sidan av sitt 

overlay och den andra hälften valde den matta sidan. Deltagarna som valde den blanka 

sidan förbättrade i genomsnitt sitt resultat med 5,3% medan resultatet hos de som valde 

den matta sidan bara förbättrades med 2,3%. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

15 

Bland deltagarna som valde ett overlay var purple, blue och neutral de mest populära 

färgerna. Andra färger som valdes av någon av deltagarna var rose, apple, orange, 

yellow och leaf. De 11 deltagarna som ville att ha två overlay över texten valde alla 

olika kombinationer utom två av dem som valde att ha två orangea overlays ovanpå 

varandra. Tabell 2 visar de olika färger som valdes. 

 

Färger på 
overlays 

Antal deltagare 
som valde färgen 

Valda kombinationer 
av overlays 

Antal deltagare 
som valde 

kombinationen 

Rose 1 Orange+Orange 2 

Purple 4 Yellow+Orange 1 

Blue 4 Leaf+Apple 1 

Turquoise 0 Blue+Lilac 1 

Apple 2 Blue+Blue 1 

Orange 2 Aqua+Aqua 1 

Neutral 4 Lilac+Lilac 1 

Yellow 1 Blue+Aqua 1 

Leaf 1 Purple+Magenta 1 

Aqua 0 Purple+Purple 1 

Lilac 0   

Magenta 0   

Tabell 2. Färger som valdes på overlay av deltagarna. 

 

Även hos de flesta deltagare som inte gjorde någon större förbättring i läshastighet med 

ett eller två overlays över texten blev flytet i läsningen bättre med overlay. Deltagaren 

missade inte lika många ord och rader och läste inte heller samma rad flera gånger eller 

stakade sig lika mycket vid läsning med overlay. 
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4 Diskussion 

I den här studien hittades ingen signifikant skillnad mellan läshastighet på papper och 

datorskärm. Under en minut hann deltagarna i snitt bara läsa två ord mer på datorskärm 

än papper. Mpofu (2016) visade i sin studie att läshastigheten på datorskärm var sämre 

än på papper (150 ord/min på papper och 106 ord/min på dator). Skillnaden i de båda 

studierna skulle kunna bero på att läshastigheten mättes på olika sätt. I Mpofus studie 

mättes läshastigheten med hjälp av en ”eye tracker” som utifrån ögonrörelser räknar ut 

läshastigheten, medan man i den här studien lät undersökaren registrera hur många ord 

deltagaren hinner läsa upp under en minut. 

 

Halilah Buari, Chen och Musa (2014) visade i sin studie att läshastigheten ligger på 

cirka 200 ord/min, vilket är fler än vad resultatet i den här studien visar. Eftersom 

deltagarna i den studien fick läsa en sammanhängande text blir det lättare för dem att få 

ett flyt i läsandet, vilket gör att de får en högre läshastighet än vad som visas i den här 

studien. Studierna är också gjorda på olika språk, vilket också skulle kunna bidra till en 

viss skillnad i läshastighet.  

 

Det är inte så många liknande studier gjorda på svenska, men en svensk studie där 

samma lästest som i den här studien användes är den av Melkersson (2014). Resultatet i 

den studien visade att läshastigheten hos vuxna personer var 163,7 ord/min på papper. 

Inte heller i hennes studie kommer deltagarna upp i 200 ord/min, men det skiljer sig 

också från reslutatet i den här studien, som visar att läshastigheten var 177,7 ord/min 

vid läsning på papper. Att det är en skillnad här är svårare att förklara eftersom samma 

test användes och utfördes likadant, men det skulle kunna förklaras av att alla deltagare 

i den här studien var studenter och av den anledningen har mycket läsvana. 

 

I Melkerssons (2014) studie visas att läshastigheten i snitt ökade med 6,0 % vid läsning 

med ett färgat overlay. I den här studien ökade läshastigheten med 2,6 % med overlay. 

Skillnaden mellan studierna kan bero på att Melkerssons studie gjordes på papper och 

den här på datorskärm. Att det inte blir en större ökning beror förmodligen på att 

deltagarna som söktes till denna studie inte skulle ha några problem med CVS, synstress 

eller lässvårigheter. Det färgade overlayet kan tyckas vara behagligare att läsa med för 

personen även om man inte har några lässvårigheter men eftersom det inte finns några 

symptom att lindra ger det inte så mycket utslag. Valet av färg på overlay skiljer också 
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mycket mellan dessa två studier. Melkersson kom fram till att aqua och lilac var de mest 

valda färgerna hos de vuxna deltagarna i den studien, medan av deltagarna i den här 

studien var det två som valde de färgerna som en del i en kombination av två färger och 

ingen valde enbart någon av de två färgerna. Eftersom den här studien utfördes på 

datorskärm skulle det blå ljuset från skärmen kunna vara en påverkande faktor vid valet 

av färg på overlay (The Vision Council, 2015). 

 

I den här studien fick deltagarna läsa det översatta Wilkins rate of reading testet under 

en minut. Tyrell et al (1995) visade att symptom på synstress börjar komma fram mer 

efter läsning i 10-15 minuter, så resultatet hade kanske visat en större förbättring med 

overlays om deltagarna antingen fått läsa ett likadant test fast under en längre tid, eller 

om de läst en sammanhängande text under längre tid. Något annat som hade varit 

intressant att undersöka är om ett overlay placerat på en datorskärm gör någon skillnad 

för personer med lässvårigheter. Eftersom människor sitter så pass mycket mer vid 

bildskärm idag än vad vi gjorde för några år sedan, och de flesta studier om läsning är 

gjorda på utskrivet papper, kan man kanske hjälpa fler personer om man testar ett färgat 

overlay på en bildskärm av något slag. Det hade också varit intressant att undersöka om 

det blir någon skillnad i läshastighet om man använder sig av filtret som kan laddas ner 

till datorn jämfört med att använda overlays. 

 

I framtida studier skulle man också kunna testa hur läshastigheten påverkas med 

overlays både på papper och datorskärm för att se om det är någon skillnad både i 

läshastighet och val av färg. Att använda sig av en enkät där deltagaren själv får bedöma 

om det är någon skillnad med overlay hade också bidragit med bra information till 

studien. 
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5 Slutsats 

Den här studien visar att det inte är någon signifikant skillnad i läshastighet på 

datorskärm och utskrivet papper hos personer utan lässvårigheter. Resultatet visar också 

att man kan få en liten men signifikant förbättring i läshastighet på datorskärm med 

hjälp av ett färgat overlay. 
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Till dig som deltagare i mitt examensarbete! 

Mitt namn är Maria Gustafsson och jag studerar till optiker på Linnéuniverstitet i 

Kalmar. Jag ska nu göra mitt examensarbete som handlar om hur läshastigheten på 

bildskärm är hos studenter. 

 

Så går det till. 

Jag kommer först att göra några tester för att se hur ditt färgseende, djupseende och 

förmåga att se text tydligt på väldigt nära håll är. Om du efter dessa tester passar in för 

att deltaga i studien kommer du sedan få göra ett lästest. Det går till som så att du 

kommer få läsa en text med slumpade ord under en minut. Först får du läsa på ett 

papper, sedan på bildskärm och sedan en gång till på bildskärm men då med ett färgat 

filter framför. Detta för att se om läshastigheten förändras med filtret. Undersökningen 

kommer ta ca 45 minuter. 

Alla deltagare i studien är helt anonyma och det enda som kommer registreras är ålder 

och kön.  
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deltagande. 
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II 

Bilaga B Protokoll 
 

Protokoll läshastighet med overlays                   Datum:______________  

Deltagare nr:____________     Ålder:______________  

Man □  Kvinna □   

  

Visus, avstånd OD:_________ OS:________  OU:_________  

Visus, nära  OD:________p  OS:________p   OU:_________p  

 

Ackommodationsamlpitud binokulärt:_________________ (minst 5 D) 

Stereoseende:_______________________(100'' = Normalt)  

Färgseende:        Normalt □                   Defekt □  

  

Mätresultat  

Läshastighet utan overlay (papper): __________________ord/min            

Läshastighet utan overlay (bildskärm): __________________ord/min            

Läshastighet med overlay (bildskärm): __________________ord/min  

  

Vald färg: ____________________________  

  

Övrig info:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga C Lästest 

 

 

 

 

 
 

katt och det till hund du är för nej se kom min hus upp vi 

det för du kom min är till katt upp och hus nej vi hund se 

upp hus det min nej och se till katt är hund kom för vi du 

kom vi upp min till för du är se nej katt hus det hund och 

till katt och för nej hund kom är se du det hus vi min upp 

vi nej för hus hund är se min du katt till upp och det kom 

se till och vi hus upp är det hund du för nej kom katt min 

hund vi hus se katt till det kom och upp nej för du min är 

du katt hund hus det nej kom för upp vi och är min se till 

är upp kom hus nej för se hund katt min du vi till och det 

och det kom hund min nej är upp katt du vi se hus för till 

nej du till se är kom upp katt hund hus och min vi det för 

hund du katt min är se för nej kom upp och hus vi till det 

se upp är hund det kom till och nej katt min vi för hus du 

hus det vi min upp för är hund du se nej kom till och katt 

upp hund och min till vi det är för nej katt hus se du kom 

katt nej vi till hund det min kom och är för du upp hus se 

min är hus kom katt och det för du hund upp till se nej vi 

kom upp för vi min till hus nej katt du det och hund se är 

det katt vi du för se och kom upp nej hund är till min hus 
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