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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om ljusets färgtemperatur påverkar läshastigheten 

och valet av ett färgat overlay. 

Metod: I studien deltog 35 personer, 26 kvinnor och 9 män. Tre deltagare uteslöts då de inte 

klarade normalvärdena för de kliniska tester som genomfördes. De deltagare som klarade de 

kliniska testerna läste ett lästest under två ljuskällor med olika färgtemperatur, en varmvit och 

en neutralt vit. Testet lästes i en minut med och utan färgade overlays under båda ljuskällorna 

och antalet lästa ord noterades. Antalet lästa ord analyserades sedan med parade t-tester i 

Microsoft Excel. Även valet av färgade overlays sammanställdes och analyserades. 

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet mellan ljuskällorna utan färgade 

overlays. Det fanns inte heller någon signifikant förbättring av läshastigheten med overlays. 

Det enda undantaget var att overlayet som valdes under den varmvita ljuskällan förbättrade 

läshastigheten under den neutralt vita ljuskällan med 2,5 %. Nio deltagare valde exakt samma 

overlay under båda ljuskällorna, 23 deltagare (72 %) valde overlay som skilde sig mellan 

ljuskällorna. 

Slutsats: Läshastigheten utan overlay påverkas inte av ljuskällans färgtemperatur. En majoritet 

av deltagarna valde olika färgade overlays under de båda ljuskällorna. Däremot syns ingen 

skillnad i läshastighet beroende på vilket färgat overlay som används till respektive ljuskälla. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate whether the colour temperature of the light 

affects the reading speed and the choice of a coloured overlay. 

There were 35 participants in the study, 26 women and 9 men. Three participants were 

excluded since they did not reach the normal values for the clinical tests carried out. The 

participants who completed the clinical tests read a reading test under two light sources, 

one warmwhite and one neutral white. They were instructed to read the test with and 

without coloured overlays for one minute and the number of words read were noted. 

The number of words read was analyzed with paired t-tests in Microsoft Excel. The 

choice of coloured overlays was also summarized and analyzed. 

There was no significant difference in reading speed between the light sources. There 

was also no significant improvement in reading speed with a coloured overlay. Except 

for the improvement in reading speed with the chosen overlay from the warmwhite light 

under the neutral white light which was 2.5 %. Nine participants chose exactly the same 

overlay under both light sources, 23 participants (72 %) chose overlays that differed 

from each other. 

Reading speed without an overlay were not affected by the colour temperature of the 

light source. A majority of the participants chose different overlays under the two light 

sources. However there were no difference in reading speed depending on which 

coloured overlay was used for either of the light sources. 
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1 Inledning 

1.1 Färgtemperatur 

1.1.1 Vad är färgtemperatur? 

Färgtemperaturen är ett mått på en ljuskällas vithet. Ett ljus som upplevs som blåare har 

en högre färgtemperatur än det ljus som upplevs som rödare (Nationalencyklopedin, 

2018). Det kan liknas vid att en ljuslåga är blåare närmast veken där det är varmast och 

mer gulaktig längst ut där det är kallare.  

För temperaturstrålare, exempelvis glödlampor eller halogenlampor, är 

färgtemperaturen samma som glödtrådens temperatur i Kelvin (K) när ljuskällan lyser. 

För urladdningslampor, exempelvis lysrör och lågenergilampor bestäms en korrelerad 

färgtemperatur (CCT) efter ett system framtaget av Comission Internationale de 

l’Éclairage (CIE). Den korrelerade färgtemperaturen anges också i Kelvin (K) (Franzell, 

2013). 

Det är svårare att ange en exakt färgtemperatur för urladdningslampor. Det beror på att 

den typen av ljuskällor inte har ett kontinuerligt spektrum (Nationalencyklopedin, 

2018). Detta gör att den korrelerade färgtemperaturen inte ger en otvetydig 

färgtemperatur. Ljuskällor kan därför uppfattas olika trots att de har samma korrelerade 

färgtemperatur (Franzell, 2013).  

Ljuskällor delas in i tre grupper baserat på deras färgkaraktär. Vilken färgkaraktär en 

ljuskälla har beror på färgtemperaturen. En varmvit ljuskälla har en färgtemperatur 

under 3300 K, en neutralt vit ljuskälla har mellan 3300 K och 5300 K och en kallvit 

ljuskälla har över 5300 K (Swedish Standards Institute, 2011). 

1.1.2 Hur påverkas människor av ljusets färgtemperatur? 

Ljuset har inte bara visuell inverkan på människor. Det finns även biologisk och 

emotionell påverkan i form av vakenhet och välbefinnande. Att ljusförhållandena ändras 

över dagen har en positiv inverkan på människor. Det kan handla om ljusets intensitet, 

fördelning eller färgtemperatur (Franzell, 2013). 

Flera studier har genomförts för att undersöka hur människor påverkas av olika 

färgtemperaturer. En studie visade att deltagarna var tröttast i varmvitt ljus (Shamsul, 

Nur Sajidah & Ashok, 2013). En annan hittade ingen inverkan på trötthetskänslan hos 
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deltagarna beroende av färgtemperaturen (Te Kulvea, Schlangenb, Schellenc, Soumanb 

& Van Marken Lichtenbelta, 2018). 

Te Kulvea et al (2018) fann en förbättring av reaktionsförmågan under en varmvit 

ljuskälla jämfört med en neutralt vit. Dessutom uppgav deltagarna att det varmvita ljuset 

var behagligast. Detta står i kontrast mot vad Shamsul et al (2013) fann. I deras studie 

genomförde deltagarna ett skrivtest och presterade bäst under en kallvit ljuskälla. Här 

uppgav deltagarna att de föredrog ett neutralt vitt eller kallvitt ljus framför det varmvita 

ljuset. 

Dessa motsägande resultat kan ha sin grund i att val och upplevelser av färgtemperatur 

influeras av olika faktorer. Exempelvis vad som känns naturligt och bra, rummets 

utformning och belysningsnivån. I varmare klimat väljer man ofta en kallare ljusfärg 

och tvärt om i kallare klimat (Franzell, 2013). 

Berman, Navvab, Martin, Sheedy och Tithof (2006) undersökte närvisus under en 

varmvit ljuskälla jämfört med en neutralt vit ljuskälla. Resultatet visade på signifikant 

bättre närvisus under ljuskällan med kallare färgtemperatur. Hela 24 av 27 barn hade 

bättre närvisus under den neutralt vita ljuskällan. 

1.1.3 Färgtemperatur och färguppfattning 

Vita och beigea toner kan mjukas upp med hjälp av ett varmvitt ljus. Starka, klara färger 

däremot kommer bäst till sin rätt i ett kallare ljus. (Franzell, 2013). I yrken där det är 

viktigt med korrekt färguppfattning finns det krav på att färgtemperaturen ska vara 

mellan 4000 K och 6500 K. (SSI, 2011). Traditionella glödlampor har ett varmvitt ljus 

runt 2700 K. De återger ofta gula och röda färgtoner bättre än blåa toner (Nylén, 2012). 

Olika studier har genomförts för att fastställa den mest passande belysningen för 

Farnsworth-Munsell D-15 Colour Vision Test och Farnsworth-Munsell 100 Hue Test. 

Båda testerna utformades för att göras under den standardiserade ljuskällan Illuminant C 

som har en färgtemperatur på cirka 6800 K (Illuminating Engineering Society, u.å). 

Hovis och Neumann (1995) undersökte vilken belysning som gav bäst resultat på FM 

D-15 Colour Vision Test vilket blev ett lysrör med färgtemperatur 7500 K eller en 

glödlampa med färgtemperatur 6500 K. Boyce och Cuttle (1989) genomförde en 

liknande studie, men använde FM 100 Hue Test istället. Deras resultat visade att 

deltagarna presterade bäst under en kallvit ljuskälla med färgtemperatur 6300 K, detta 

nådde dock inte statistisk signifikans. 
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Det är inte bara ljuskällans färgtemperatur som har inverkan på färguppfattningen. Alla 

ljuskällor har ett Ra-värde, vilket är ett mått på ljuskällans färgåtergivning. Det högsta 

Ra-värdet är 100 vilket innebär att ljuskällan har bästa möjliga färgåtergivning (Nylén, 

2012).  

1.1.4 Rekommendationer kring färgtemperatur 

De standardiseringar som finns gällande färgtemperatur rör främst lokaler där 

färguppfattning är viktig. Exempelvis olika industrier, ateljéer och undersökningsrum 

inom vården. Ett ögonundersökningsrum ska ha en färgtemperatur mellan 4000 K och 

5000 K. För vanliga klassrum i skolor finns ingen reglering kring färgtemperatur. (SSI, 

2011). På skolor i Kalmar kommun används lysrör med färgtemperatur 2700 K eller 

3000 K i klassrummen (personlig kommunikation med T. Gustafsson, 24 april 2018; L. 

Svensson 17 maj 2018; B. Åkesson 17 maj 2018; K. Morina 17 maj 2018; M. Ahl 18 

maj 2018). 

Det ska finnas information om färgtemperatur på förpackningar eller hemsidor vid köp 

av ljuskällor, antingen genom text eller bilder. Detta för att konsumenter ska kunna 

välja en ljuskälla med en färgtemperatur som passar deras preferenser och behov 

(Energimyndigheten, 2015). 

1.2 Wilkins Rate of Reading Test 

Wilkins Rate of Reading Test utvecklades eftersom de lästester som fanns var 

designade för att användas i skolan och inte specifikt för att utvärdera synen. Dessa 

tester bestod vanligen av texter med ökande svårighetsgrad och därför mättes ofta 

läsförmågan mer än synförmågan. Testet är designat för att jämföra en persons 

läsförmåga under olika förhållanden. Det kan därför inte användas för att jämföra två 

olika individers läsförmåga (Wilkins, Jeanes, Pumfrey och Laskier, 1996). 

Originalversionen av Wilkins Rate of Reading Test består av 15 utvalda engelska ord. 

Dessa används vanligen i barnböcker och har valts för att de flesta barn och vuxna ska 

kunna läsa testet utan större problem. Varje rad består av dessa 15 ord i olika 

kombinationer. Samma ord används i alla varianter av testet, med olika ordningsföljd. 

Detta motverkar inlärningseffekten när man gör testet flera gånger (Wilkins et al, 1996). 

Wilkins Rate of Reading Test är designat för att maximera den synstress som läsning 

framkallar hos vissa individer. Texten är uppbyggd för att likna linjer, något som 
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beskrivits inducera synstress. Detta möjliggörs genom att minska avståndet mellan 

orden. Originalutgåvan av testet skrevs i 9 pt Times-typsnitt med 4 pt avstånd mellan 

orden (Wilkins et al, 1996). 

En svensk version av Wilkins Rate of Reading Test framtogs i samband med ett 

examensarbete vid Linnéuniversitet (Melkersson, 2015). Här visas de engelska orden i 

originalversionen av testet, följt av orden i den svenska versionen. 

see the look dog cat and not is you come up to my for play 

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

1.3 Färgade overlays 

1.3.1 Vad är färgade overlays? 

De overlays som använts i de flesta studier är The Intuitive Overlays. Dessa består av 

nio färgade plastark och ett grått. Färgerna är valda baserat på ett diagram från 

Comission Internationale de lÉclairage 1976 uniform chromaticity scale (CIE UCS) 

(Wilkins, 1994). Färgerna ligger med jämna mellanrum och testar därför hela färgskalan 

(Wilkins, 2002).  

Wilkins (1994) fastställde kriterierna för utformning av färgade overlays. De ska vara 

robusta, ha en matt sida och färgerna och kombinationerna av färger skall ha en jämn 

fördelning av kromaticiteter som följer CIE USC. Idag finns flera olika tillverkare av 

overlays och de flesta designar sina produkter utifrån dessa kriterier. 

Plastarken har en matt och en blank sida och de ger olika effekt beroende på vilken sida 

som är upp. Den matta sidan reducerar reflexer från overlayets yta men minskar 

bokstävernas kontrast. Den blanka ytan förbättrar bokstävernas kontrast men kan 

innebära problem med reflexer. (Wilkins, 2002) 

Overlays kan antingen användas ensamma eller i kombination med andra, förslagsvis av 

samma eller närliggande färg. Detta ger ytterligare mättnad i färgen, vilket vissa 

individer upplever ger ännu bättre kontrast. Det är vanligast att kombinera två overlays. 

Det går även att kombinera fler färger, men då blir det generellt för mörkt för texten ska 

vara läsbar (Wilkins, 2002). 

Wilkins (2002) föreslår att belysningsnivån påverkar valet av overlay och framhåller 

vikten av att utprovningen av overlays sker i belysning som liknar den där de ska 
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användas. Enligt Wilkins egna upplevelser är det ofta högre belysningsstyrka i klassrum 

jämfört med ögonundersökningsrum. Något som föreslås leda till att barn oftare väljer 

dubbla overlays i klassrum. En undersökning av klassrummens belysningsstyrka i 

brittiska skolor visar resultat som stöttar Wilkins teori. När persiennerna var uppdragna 

låg belysningsnivåerna över 1000 lux i 80 % av klassrummen. Belysningsnivåer över 

1000 lux är visuellt obehagligt och leder till sämre visuell prestation (Wilkins & Evans, 

2010) 

1.3.2 Effekt av färgade overlays 

Olika kriterier har använts för att bedöma om ett färgat overlay ger effekt eller inte. 

Wilkins et al (1996) föreslår en ökning i läshastighet över 5 % med ett färgat overlay 

jämfört med utan. Kriss och Evans (2005) anser att en förbättring av läshastigheten med 

mer än 10 % skulle vara ett bättre värde. Flera olika gränsvärden har använts i olika 

studier, exempelvis 5 %, 10 % och 20 % förbättring. (Uccula, Enna & Mulatti, 2014) 

Evans och Joseph (2002) utvärderade effekten av färgade overlays hos studenter vid ett 

universitet i London. Av deltagarna i studien uppgav 89 % att färgade overlays 

förtydligade texten på ett Wilkins Rate of Reading Test. 38 % av deltagarna som valde 

ett färgat overlay fick en förbättring i läshastighet över 5 %. 

1.3.3 Repeterbarheten i val av färgat overlay 

Suttle, Barbur och Conway (2017) undersökte repeterbarheten i valet av färgade 

overlays vid två separata tillfällen. Resultatet visade att 33 % av deltagarna valde 

samma overlay eller kombination vid de båda tillfällena. 14 % valde liknande overlay 

eller kombination och 52 % av deltagarna valde olika färgade overlays.  

För Wilkins, Lewis, Smith, Rowland och Tweedie (2001) valde 47 % av deltagarna 

samma overlay eller kombination vid två separata undersökningstillfällen. Vid andra 

tillfället valde 21 % ett liknande overlay och 22 % valde helt olika overlay vid de båda 

tillfällena. 

1.3.4 Färgade overlays och placeboeffekt 

Att olika studier visat att deltagare inte väljer samma overlay vid olika tillfällen har lett 

till diskussioner om effekten av färgade overlays. Det har ifrågasatts om overlays 

verkligen har någon effekt på läshastigheten, eller om det är placeboeffekt. 
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Placeboeffekten undersöktes av Wilkins och Lewis (1999). De fann att läshastigheten 

förbättrades mest med ett overlay som deltagaren valt. Både jämfört med ett annat färgat 

overlay vilket deltagaren klassade som sämre och ett grått overlay som presenterades 

som nytt och extra bra. 

Wilkins et al (2001) visade att läshastigheten förbättrades både med ett av deltagaren 

valt overlay och ett randomiserat overlay. Det fanns en liten, men ändå signifikant 

förbättring i läshastigheten med det overlay deltagaren valt jämfört med ett 

randomiserat valt overlay. 

1.3.5 Intuitive Colorimeter 

The Intuitive Colorimeter är ett instrument som används för att hitta den optimala 

färgen till färgade linser som kan hjälpa individer med synstress. När patienten tittar på 

en text ändras belysningsfärgens nyans, mättnad och luminans oberoende av varandra. 

Den gradvisa förändringen gör att patienten anpassar sig till färgen och är därför inte 

medveten om exakt vilken färg som visas. Färgerna är precis som färgade overlays 

baserade på CIE UCS (Evans, 2004b). En fördel med Intuitive Colorimeter är att den 

kan mäta objektiv förbättring och inte bara subjektiv som är fallet med overlays 

(Wilkins, Huang & Cao, 2004). 

Lightstone, Lightstone & Wilkins (1999) uppmärksammar vikten av att förhållandena 

där det färgade hjälpmedlet väljs stämmer väl överens med miljön där det ska användas. 

De jämförde läshastigheten mellan färgade linser baserat på ett valt overlay och färgade 

linser baserat på värde från Intuitive Colorimeter. Det blev bara en liten skillnad i färg, 

men det var bara linsen med färg från colorimetern som gav en signifikant förbättring i 

läshastighet. De föreslår att skillnaden i färgval beror på att overlayet är mindre och 

därmed inte upptar hela synfältet till skillnad från färgade linser. Det är alltså inte 

möjligt att prova ut ett färgat overlay och sedan göra färgade linser utifrån den färgen. 

1.4 Synstress 

1.4.1 Symtom vid synstress 

En del människor drabbas av mönsterbländning (pattern glare) när de tittar på vissa 

mönster. De upplever då flimmer, färger eller annat obehag. Det handlar i första hand 

om randiga mönster där de ljusa och mörka linjerna är av samma tjocklek, med hög 

kontrast och har en specifik spatial frekvens (Wilkins et al, 2004). 
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Enligt Wilkins et al (2004) kan rader med text framstå på samma sätt som detta randiga 

mönster för vissa människor. Dessa individer kan därför uppleva problem vid läsning. 

Bland symtomen som beskrivits finns förvrängning av texten, ansträngda ögon och 

huvudvärk (Evans & Allen, 2016). Evans (2004b) beskriver fler symtom, exempelvis 

suddig text, dubbelseende och bokstäver eller ord som rör sig eller bleknar bort. Det är 

enligt Wilkins et al (2004) troligt att dessa problem uppkommer till följd av textens 

likhet med ett randigt mönster. 

1.4.2 Varför får vissa människor synstress? 

Enligt Wilkins et al (2004) drabbar synstress människor med migrän i extra stor 

utsträckning. Wilkins och Evans (2010) berättar att flera andra neurologiska åkommor 

som epilepsi, multipel skleros och autism också har kopplats ihop med synstress. Flera 

av dessa åkommor tyder på att det finns en överdriven retbarhet i hjärnbarken (kortikal 

hyperexcitabilitet), vilken misstänks vara orsaken till att vissa individer drabbas av 

mönsterbländning (Wilkins & Evans, 2010). 

Det har framhållits att alla individer med denna överdrivna retbarhet inte drabbas av de 

tidigare nämnda diagnoserna och inte upplever problem utöver synstress. Det finns 

olika teorier som säger att individer med samma överdrivna retbarhet blir hjälpta av 

färgade overlays eller linser vid läsning (Evans, 2004b) 

1.4.3 Diagnostisering av synstress 

Evans och Allen (2016) presenterar fyra olika metoder som använts för att identifiera 

visuell stress. 

• Graderingsskalor baserade på frågeformulär. 

• Mönsterbländningstest. 

• Att frivilligt fortsätta använda färgade overlays kontinuerligt. 

• En omedelbar förbättring på Wilkins Rate of Reading Test eller annan uppgift 

med färgade overlays jämfört med utan. 

Prevalensen av synstress varierar mellan olika studier. Det som framför allt bidrar till 

detta är att olika gränsvärden för läshastighet på Wilkins Rate of Reading Test används 

för diagnostisering (Uccula et al, 2014). 

Monger, Wilkins och Allen (2015) undersökte om det går att upptäcka synstress med 

rutinmässiga tester som görs i en synundersökning. Bland annat testades deltagarnas 
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ackommodationsamplitud, konvergensnärpunkt och stereoseende. Deltagaren fick sedan 

välja ett färgat overlay och läshastigheten mättes. Det fanns ingen signifikant koppling 

mellan ett onormalt resultat på testerna och förbättrad läshastighet med ett färgat 

overlay. 

En studie undersökte förhållandet mellan läshastighet och visuell stress. Individer med 

normal läsförståelse jämfördes och resultatet visade på att de individer med synstress 

läser långsammare än de som inte har synstress. Detta gällde framför allt texter av 

svårare nivå, vid lättare texter var skillnaderna mindre (Conlon & Sanders, 2011). 

1.4.4 Hjälpmedel vid synstress 

De symtom vissa individer upplever när de läser kan ofta minskas eller elimineras 

genom att belysa texten med färgat ljus av en specifik kromacitet (Wilkins et al, 2004). 

Enligt Evans (2004b) beror detta på att vissa neuroner i synbarken är känsliga för 

specifika färger. Genom att reglera färgen på belysningen kan man ändra vilket mönster 

som aktiverar retbarheten i synbarken och gör att mönsterbländning uppstår. Därför 

behandlas synstress med olika typer av färgade filter. Antingen färgade overlays som 

man lägger över texten eller färgade linser. För elektroniska skärmar finns det 

programvaror och applikationer som kan användas för att ändra färg på skärmen, texten 

och/eller bakgrunden. 

1.5 Läs- och skrivsvårigheter 

Det finns olika typer av läs- och skrivsvårigheter. De kan bero på olika saker, 

exempelvis koncentrationssvårigheter, problem med läsförståelse eller att man har ett 

annat modersmål (Dyslexiförbundet, u.å). Specifika läs- och skrivsvårigheter kallas 

vanligtvis för dyslexi. Dyslektiker har svårt att koppla ihop hur en bokstav låter och hur 

den ser ut. De kan därför få problem med att läsa och skriva ord eller delar av ord 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

Det är vanligt att dyslektiker har olika binokulära problem. Ofta handlar det om låga 

fusionsreserver och vergensinstabilitet. Ibland finns även låg ackommodationsamplitud 

och ackommodativ insufficiens.  Dessa problem kan i sin tur leda till suddighet, 

dubbelseende och astenopi (Evans, 2004a). Dessa symtom återfinns även hos individer 

med synstress (Evans & Allen, 2016; Evans, 2004b) 
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1.5.1 Synstress och Dyslexi 

Det råder delade åsikter om dyslexi och synstress är två separata åkommor eller om de 

hör ihop. Många studier har genomförts på ämnet. Resultaten verkar vara beroende av 

hur studien genomförts och vilka olika metoder som använts (Uccula et al, 2014). 

Förhållandet mellan synstress och dyslexi undersöktes av Kriss och Evans (2003). 

Synstress fanns hos både kontrollgruppen och dyslexigruppen, med en något högre 

prevalens i dyslexigruppen, dock ingen signifikant skillnad. Båda gruppernas 

läshastighet förbättrades med färgade overlays men förbättringen var större i den 

dyslektiska gruppen. Deras slutsats blev därför att synstress och dyslexi är två separata 

åkommor, men att det är extra viktigt att behandla synstress hos dyslektiker. 

Nichols, McLeod, Holder och McLeod (2009) fann i sin screening för dyslexi, dyspraxi 

och synstress att 24% av deltagarna hade synstress. Av dessa hade alla utom en någon 

form av annan diagnos, antingen dyslexi eller dyspraxi, utöver synstress. 

1.6 Sammanfattning 

En ljuskällas färgtemperatur är ett mått på dess vithet. Låg färgtemperatur innebär ett 

rödare ljus och högre färgtemperatur upplevs som ett blåare ljus.  

Ljusets färgtemperatur påverkar människor på olika sätt. Flera studier pekar på att 

människor presterar bättre under kallare ljuskällor. Det har också visats att 

färgåtergivningen är bättre under ljuskällor med högre färgtemperatur. 

Rekommendationerna för färgtemperatur i ett ögonundersökningsrum skiljer sig mycket 

från färgtemperaturen hos ljuskällorna som används i klassrum i skolor i Kalmar 

kommun. 

Synstress är en åkomma som drabbar vissa människor när de läser. Detta på grund av 

textens likhet med ett randigt mönster. De kan då uppleva olika symtom, bland annat att 

texten hoppar runt eller försvinner och huvudvärk. Dessa symtom kan minskas med 

hjälp av färgade overlays eller linser.  

Färgade overlays är plastark i bestämda färger som läggs över texten som läses för att 

motverka synstress. Vikten av att prova ut färgade overlays i ljusförhållanden som 

stämmer överens med belysningen där det ska användas i har framhållits. 



  

 

10 

2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur läshastigheten och valet av färgat overlay påverkas 

av belysningens färgtemperatur. Resultatet kan visa på vikten av att utprovningen av 

färgade overlays sker i belysning med samma färgtemperatur som de ska användas i. Så 

vitt vi vet har ingen liknande studie genomförts tidigare. 
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3 Metod och material 

3.1 Urvalskriterier 

Till studien söktes deltagare mellan 18-40 år. För att få delta krävdes att deltagaren 

uppnådde visuskravet med korrektion, hade normalt färgseende och inga 

samsynsproblem. Deltagaren fick inte ha läs- och/eller skrivsvårigheter samt inte ha 

opererat ögonen.  

Deltagarna anmälde själva sitt intresse för att delta i samband med besök i två klasser 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar, samt efter att information om studien lagts upp på 

Facebook. Totalt anmälde 35 personer intresse av att delta, 26 kvinnor och 9 män. Tre 

deltagare uteslöts då de inte uppfyllde kriterierna. En kvinna hade defekt färgseende och 

en kvinna och en man klarade inte gränsvärdet för stereoseende. Resultatet i studien är 

därför baserat på data från 32 deltagare, 24 kvinnor och 8 män.  

Deltagarna var i åldrarna 19-36 med en medelålder av 23,7 ± 4,0 år. Av deltagarna var 

sex hyperoper (≥+0,75 D), sju emmetroper (-0,25 D till +0,50 D), 19 myoper (≥-0,25 D) 

och elva astigmatiker (≥-0,25 D). 

Innan undersökningen påbörjades fick deltagarna muntlig och skriftlig information om 

studien. Det senare var i ett informerat samtycke som deltagaren fick skriva under om 

de ville delta i studien (se bilaga A). 

För att säkerställa att deltagaren hade ett normalt färgseende genomfördes ett screening-

test med HRR Pseudoisochromatic plates (Richmond Products, 2002). Testet valdes 

eftersom det testar både röd-gröna och blå-gula färgseendedefekter. Detta säkerställde 

att alla deltagare hade ett väl fungerande färgseende som inte skulle påverka deras val 

av färgat overlay. Testet gjordes monokulärt på 70 cm avstånd. Kravet för deltagande 

var att se alla symboler korrekt med båda ögonen. 

Deltagarna fick även genomföra ett Graded Circles Test (Stereo Optical, 2004). Detta 

för att säkerställa att det inte fanns några binokulära problem som kunde påverka 

läshastigheten. Kravet för att få delta var ett stereoseende på minst 60 sec of arc vilket 

beskrivs som ett lägsta värde som vuxna med normalt stereoseende bör klara (Elliott, 

2014)  
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För att säkerställa att ingen av deltagarna var presbyop sattes en övre åldersgräns för 

deltagande vid 40 år. Dessutom testades ackommodationsamplituden med hjälp av en 

RAF-stav och push-up metoden. Kravet för deltagande var en ackommodationsamplitud 

på minst 5 D binokulärt. Detta eftersom det krävs 5 D ackommodation för bekvämt 

seende på 40 cm under en längre period. 

Visuskravet för att få delta var monokulär och binokulär visus 1,0 på avstånd (6 m) och 

6 p på nära håll (40 cm) med full korrektion. Instrumenten som användes i samband 

med studien finns presenterade i figur 1. 

 

Figur 1: RAF-stav (A), Graded Circles Test (B), HRR Isochromatic Plates (C), läsprov (D), 

ocklusionsspade (E), måttband (F) och Hagner ScreenMaster (G) som använts i samband med studien. 

3.2 Utrustning 

Ljuskällorna som användes i studien var två lysrör (se figur 2). Ett med varmvitt ljus 

och färgtemperatur 2700 K och ett med neutralt vitt ljus och färgtemperatur 5000 K. 

Dessa färgtemperaturer stämmer överens med de värden för klassrum respektive 

ögonundersökningsrum som presenterades i inledningen. För att säkerställa att 

jämförelsen gjordes av färgtemperaturen och inte ljuskällorna användes samma typ av 

ljuskällor.  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Figur 2: Ljuskällorna som använts i studien, den neutralt vita överst och den varmvita under. 

Lysrören monterades i varsin ljuslåda vars insidor klätts med svart tyg (se figur 3). 

Detta för att eliminera reflektioner från de vita väggarna i ljuslådan. När testerna 

utfördes var rumsbelysningen släckt för att inte påverka resultatet. 

 

Figur 3: Ljuslådorna vars insidor täckts med svart tyg. Den varmvita ljuskällan till vänster och den 

neutralt vita till höger. 

Det ena lysröret var ett MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20 av märket 

Philips och det andra var ett HE 14W/827 FLH1 från företaget Osram. Fakta om 

lysrören finns i tabell 1 (LamporNu.se, u.å). 
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Tabell 1: Teknisk beskrivning av ljuskällorna som använts i studien. 

 HE 14W/827 FLH1 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20 

Intervall LED Watt 14 W 24 W 

Ljusfärg 2700 K 5000 K 

Ljusflöde 1200 lumen 1525 lumen 

Färgåtergivning (Ra) 80-89 90-100 

 

För att uppnå ett mer slumpartat resultat lottades vilken ljuskälla första deltagaren skulle 

börja läsa under. Därför fick första deltagaren börja under den neutralt vita ljuskällan. 

Efter det började varannan deltagare läsa under den varmvita ljuskällan och varannan 

började under den neutralt vita ljuskällan. Detta för att motverka att läshastigheten 

under en ljuskälla skulle påverkas mer av trötthet. 

Innan första undersökningen gjordes mätningar av belysningen och luminansen i 

ljuslådorna med en Hagner ScreenMaster (Hagner, u.å), vilken visas i figur 1. Även 

rumsbelysningen mättes upp. Mätresultaten visas i tabell 2. 

Tabell 2: Mätvärden för belysning och luminans. 

 Varmvitt ljus Neutralt vitt ljus Rumsbelysning 

Belysningsstyrka 1182 lux 1373 lux 192,9 lux 

Luminans från pappret 212 cd/m2 235 cd/m2  

 

Mätningar genomfördes med en Auto Kerato-Refractometer KR-8100P från Topcon för 

att få ett objektivt startvärde av deltagarens synfel. En subjektiv refraktion gjordes med 

hjälp av en provbåge. För visusmätningar på avstånd användes en Snellen-tavla ner till 

2,0 decimalvisus och för nära håll ett läsprov ner till 4 p. 

I den här studien användes sju varianter av den svenska versionen av Wilkins Rate of 

Reading Test. Varje läsprov bestod av ett vitt papper med två paragrafer med svart text. 

Båda paragraferna hade samma text för att underlätta jämförelse av texten vid 

utprovningen av overlays. Texten var skriven i Times New Roman 9 pt. Mellanrummet 

mellan varje ord var 4 pt och radavståndet var 1,5. Detta för att efterlikna 

originalversionen av testet i så stor utsträckning som möjligt. En variant av läsprovet 

finns i bilaga B. 
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De färgade overlays som användes kommer från ett Overlay Testing Set (Cerium, u.å). 

Det innehåller tolv overlays i A5-storlek med en matt och en blank sida. Färgerna är 

rose, purple, blue, turquoise, apple, orange, yellow, leaf, aqua, lilac och magenta, samt 

ett grått ark (neutral), se figur 4. I ett Overlay Testing Set finns två identiska 

uppsättningar av overlays för att färgerna ska kunna kombineras. 

 

Figur 4: En uppsättning färgade overlays från ett Overlay Testing Set. 

 

3.3 Genomförande 

Efter en subjektiv refraktion för att säkerställa att deltagaren var fullkorrigerad 

kontrollerades monokulär och binokulär visus på avstånd och nära håll. Sedan 

kontrollerades färgseende, stereoseende och ackommodationsamplitud. 

För att motverka att resultatet påverkades av eventuell inlärningseffekt fick deltagaren 

läsa testet i normal rumsbelysning högt under en minut. Under den tiden räknades inga 

ord. 

Därefter fick deltagaren sätta sig vid den ljuskälla där testerna skulle börja enligt den 

slumpmässiga ordning som beskrivits tidigare. Med hjälp av ett måttband mättes 40 cm 

från läsprovet till deltagaren som ombads att sitta på samma avstånd hela tiden. 

Läsomgångarna med och utan färgade overlays gjordes i samma ordning varje 

undersökning enligt följande: 



  

 

16 

1. Läsning under första ljuskällan utan overlay. 

2. Val av overlay under första ljuskällan. 

3. Läsning med valt overlay under första ljuskällan. 

4. Läsning under andra ljuskällan med det overlay som valdes under första 

ljuskällan. 

5. Läsning under andra ljuskällan utan overlay. 

6. Val av overlay under andra ljuskällan. 

7. Läsning med valt overlay under andra ljuskällan. 

8. Läsning under första ljuskällan med det overlay som valdes under andra 

ljuskällan. 

De deltagare som valde samma overlay under båda ljuskällorna genomförde steg ett till 

sex. Deltagare som valde olika färgade overlays genomförde steg ett till åtta. De 

deltagare som inte valde något färgat overlay läste med det gråa overlayet (neutral) med 

den matta sidan upp. 

Under läsomgångarna skulle antalet ord deltagaren läste under en minut räknas. 

Undersökaren startade ett tidtagarur och deltagaren ombads läsa så många ord som 

möjligt innan klockan ringde. Undersökaren hade en kopia av texten deltagaren läste 

och noterade misstag som gjordes. Det som räknades som fel var missade ord, att byta 

plats på ord och att lägga till ord. Misstagen räknades sedan bort vid uträkningen av 

totala antalet lästa ord.  

Alla deltagares läshastighet med och utan overlay protokollfördes (se bilaga C) och 

sammanställdes sedan i Microsoft Excel 2016. Även deltagarens val av färgade overlay 

registrerades och sammanställdes i samma program. 

3.3.1 Utprovning av färgade overlays 

Undersökaren visar det första färgade overlayet i högen över den ena textparagrafen 

med den matta sidan upp. Deltagaren får då välja den sida där texten känns tydligast och 

bekvämast att läsa, med eller utan overlay. 

Om deltagaren väljer sidan utan overlay visar undersökaren nästa färgade overlay i 

högen på samma sätt. Proceduren fortsätter tills deltagaren väljer ett färgat overlay. 

Undersökaren vänder då på det valda overlayet och deltagaren väljer vilken sida som 

känns bäst, den matta eller blanka. Resterande overlays kommer att visas med den valda 

sidan upp.  
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När deltagaren valt ett overlay läggs det över den ena textparagrafen. Över den andra 

paragrafen fortsätter undersökaren visa färgade overlays från högen. Deltagaren får då 

välja vilket färgat overlay som känns bäst. Det bästa overlayet ligger kvar och ett nytt 

visas bredvid tills deltagaren valt en färg (se figur 5). 

 

Figur 5: Jämförelse av två färgade overlays. 

Det kvarvarande overlayet läggs då så att det täcker båda paragraferna med text. Över 

ena paragrafen kommer andra overlays visas ovanpå (se figur 6). Utprovningen sker 

enligt schemat som finns i Overlay Testing Set (se figur 7). När deltagaren valt ett färgat 

overlay eller kombination av färgade overlays genomförs en läsning av Wilkins Rate of 

Reading Test med det valda overlayet över texten. 
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Figur 6: Utprovning av dubbla overlays. 

 

Figur 7: Inre cirkeln föreställer alla färgade overlays i ett Overlay Testing Set. Yttre cirkeln föreställer 

de kombinationer av färger som kan användas (Baserat på bild från Overlay Testing Set). 
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4 Resultat 

Alla deltagares läshastighet med och utan färgade overlays räknades ut och 

sammanställdes. Dessutom analyserades vilket färgat overlay deltagarna valde och 

under vilken ljuskälla. 

I tabell 3 presenteras medelläshastigheten för de båda ljuskällorna med och utan 

overlays. Det finns även medelvärden för skillnader i läshastighet med och utan färgade 

overlays. Längst till höger visas standardavvikelserna till medelvärdena. 

Tabell 3: Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för läshastighet och skillnader i 

läshastighet med och utan overlays under de båda ljuskällorna. 

    

 

Flera parade t-tester genomfördes för att jämföra skillnader i läshastigheter mellan 

ljuskällorna, med och utan färgade overlays. En sammanställning av p-värdena från de 

parade t-testerna visas i tabell 4. Det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet 

mellan ljuskällorna utan färgade overlays. Det fanns inte heller någon signifikant 

skillnad i läshastighet under de olika ljuskällorna beroende på vilket färgat overlay som 

användes. Det enda undantaget var den signifikanta förbättringen i läshastighet under 

den neutralt vita ljuskällan med det färgade overlayet som valdes under den varmvita 

ljuskällan (p<0,05).  

Tabell 4: Sammanställning av p-värden från parade t-tester. 

 

 

. Medelvärden antal lästa ord Standardavvikelse

2700 K utan overlay 175,78 24,99

2700 K med overlay från 2700 K 177,59 25,34

Skillnad 2700 K med och utan overlay från 2700 K 1,81 10,28

2700 K med overlay från 5000 K 177,88 25,73

Skillnad 2700 K med och utan overlay från 5000 K 2,09 13,03

5000 K utan overlay 176,72 26,46

5000 K med overlay från 5000 K 176,47 28,01

Skillnad 5000 K med och utan overlay från 5000 K -0,25 9,5

5000 K med overlay från 2700 K 180,94 28,15

Skillnad 5000 K med och utan overlay från 2700 K 4,22 9,82

. P-värden

2700 K med jämfört utan overlay från 2700 K 0,33

5000 K med jämfört utan overlay från 5000 K 0,88

2700 K utan overlay jämfört 5000 K utan overlay 0,66

Ljuskälla 2700 K med overlay från 2700 K jämfört med overlay från 5000 K 0,83

Ljuskälla 5000 K med overlay från 5000 K jämfört med overlay från 2700 K 0,01
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Även deltagarnas val av färgade overlays har sammanställts. Vilket kommer att 

presenteras i flera diagram. 

Under den varmvita ljuskälla var leaf och lilac de populäraste färgerna vilka valdes av 

fem deltagare vardera. Fyra deltagare föredrog purple. Nio deltagare valde dubbla 

overlays och aqua + aqua var den mest populära kombinationen vilken valdes av tre 

deltagare. Det var en deltagare som inte valde något färgat overlay under den varmvita 

ljuskällan (se figur 8). 

 

 

Figur 8: Deltagarnas val av färgade overlays under den varmvita ljuskällan. 
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Den mest populära färgen under den neutralt vita ljuskällan var aqua som valdes av sex 

deltagare. Lilac och purple valdes av fyra deltagare vardera. Nio deltagare föredrog 

dubbla overlays och de mest populära kombinationerna var lilac + lilac och yellow + 

yellow som valdes av två deltagare vardera. Det var två deltagare som inte valde något 

färgat overlay under den neutralt vita ljuskällan (se figur 9). 

 

 

Figur 9: Deltagarnas val av färgade overlays under den neutralt vita ljuskällan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

22 

Under den varmvita ljuskällan var det 16 deltagare som föredrog den matta sidan av 

overlayet upp och 15 deltagare valde den blanka sidan upp. Under den neutralt vita 

ljuskällan valde 17 deltagare overlayets blanka sida upp och 13 deltagare föredrog den 

matta sidan. Totalt var det tre deltagare som inte valde något färgat overlay (se figur 

10). 

 

Figur 10: Vilken sida av det färgade overlayet deltagarna valde upp under de båda ljuskällorna. 

Totalt valde nio deltagare exakt samma färgat overlay i båda ljuskällorna. Sex deltagare 

valde ett overlay av liknande färg enligt figur 7. Resterande 17 deltagare valde helt olika 

overlay under de båda ljuskällorna 

 

Figur 11:Sammanställning över om deltagarna valde samma, liknande eller olika färgade overlay under 

de båda ljuskällorna. 
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5 Diskussion 

Resultatet i studien visar inte på någon signifikant skillnad i läshastighet beroende av 

färgtemperaturen hos ljuskällan deltagaren läser under. Berman med kollegor (2006) 

presenterade resultat vilka visade på en signifikant bättre närvisus under en ljuskälla 

med högre färgtemperatur. 

Det syntes ingen skillnad i läshastighet beroende på om det overlay som användes valts 

under en ljuskälla med samma färgtemperatur eller under en ljuskälla med annan 

färgtemperatur. Ett undantag var läshastigheten under den neutralt vita ljuskällan med 

det overlay som valdes under den varmvita ljuskällan som nådde signifikant förbättring. 

Även om det fanns en skillnad så var den faktiska ökningen av läshastigheten bara 2,5 

%. Tidigare studier framhåller en förbättring av läshastigheten över 5 % som ett 

gränsvärde för när overlays hjälper vid läsning (Nichols et al, 2009; Wilkins et al, 

1996). 

Resultaten i studien visar inte på någon skillnad i förbättring av läshastigheten beroende 

på vilket färgat overlay som användes. Wilkins et al (2001) visade att läshastigheten 

förbättrades både med ett valt och ett randomiserat overlay, men att förbättringen var 

större med det valda overlayet. Wilkins och Lewis (1999) visar ett liknande resultat. 

Studien undersökte även vilka färgade overlay deltagarna valde och om det syntes några 

skillnader mellan de båda ljuskällorna. Lilac och purple var bland de populäraste 

färgerna under båda ljuskällorna. Den stora skillnaden finns i de två mest populära 

färgerna under respektive ljuskälla. Leaf som var populärast under den varmvita 

ljuskällan valdes endast av en deltagare under den neutralt vita ljuskällan. Samma gäller 

för aqua som var den populäraste färgen under den neutralt vita ljuskällan som valdes av 

en deltagare under den varmvita ljuskällan. Däremot var aqua + aqua den populäraste 

kombinationen under den varmvita ljuskällan. 

Det syns ingen tydlig trend för att deltagarna var mer benägna att välja varmare nyanser 

som gul och orange under den varmvita ljuskällan som har en varmare ljusfärg. Det 

fanns inte heller någon trend att de kallare färgerna som blå och lila skulle vara 

populärare under den neutralt vita ljuskällan med en kallare ljusfärg. Nylén (2012) 

berättar att klassiska glödlampor med en färgtemperatur runt 2700 K ofta återger 

varmare färger bättre än kallare. Flera studier visar också på att färgåtergivningen är 

bättre i en ljuskälla med högre färgtemperatur (Hovis & Neumann, 1995; Boyce & 
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Cuttle, 1989). Det finns en risk att ljuskällornas olika Ra-värden påverkade 

färguppfattningen och därmed valet av overlay. 

Wilkins (2002) lägger fram en teori om att barn oftare väljer dubbla overlays i klassrum 

på grund av de höga belysningsnivåerna där, som enligt Wilkins och Evans (2010) 

överstiger 1000 lux i många klassrum. Wilkins och Evans (2010) berättar även att 

belysningsnivåer över 1000 lux kan leda till obehag och sämre visuell prestation. 

Belysningsstyrkorna i de båda ljuslådorna som användes i den här studien mättes till 

över 1000 lux. Av de nio deltagare som valde dubbla overlays under respektive ljuskälla 

var det sju personer som valde dubbla overlays i båda ljuskällorna. Detta misstänks bero 

på att dessa deltagare påverkades mer av den starka belysningsstyrkan i ljuslådorna. 

När det kommer till vilken sida av overlayet som valdes upp så fanns det ingen 

signifikant skillnad i vilken som var populärast. Detta kan bero på att de båda lysrören 

var monterade på samma sätt och därför blev det inte några stora skillnader i det 

infallande ljuset mot overlayet. Wilkins (2002) beskriver att de olika sidorna påverkas 

olika av reflexer från infallande ljus. Det är därför troligt att valet av matt respektive 

blank sida handlade mer om deltagarens personliga preferenser än ljuskällans 

färgtemperatur. En annan faktor att notera är deltagarnas längd och det faktum att de 

satt vid samma bord och stol som inte gick att justera höjdmässigt. Detta kan ha medfört 

att deltagarnas ögon hamnade i olika position i förhållande till overlayet och vinkeln till 

det infallande ljuset kan vissa påverkats mer av reflexer än andra. 

Det var endast 28 % av deltagarna som valde samma overlay under de båda 

ljuskällorna. 53 % valde helt olika overlay och resterande 19 % valde liknande overlay 

under båda ljuskällorna. Alltså var det totalt 72 % av deltagarna som valde overlay som 

skilde sig mellan ljuskällorna. I tidigare studier är motsvarande siffror 41 % respektive 

64 % (Wilkins et al, 2001; Suttle et al, 2017). 

Enligt Wilkins et al (2001) hade de deltagare som valde samma eller liknande overlays 

vid två tillfällen en större ökning av läshastighet än de deltagare som valde olika 

overlays. Studien visade dessutom att deltagare som inte valde något overlay hade färre 

symtom av visuell stress än de som valde ett overlay. 

Eftersom deltagarna i den här studien var helt friska och inte diagnostiserade med 

synstress förväntades inte deras läshastighet skulle hjälpas av overlays. Det är inte heller 
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förvånande att så många valde olika overlays. Eller att två deltagare inte valde något 

overlay, vilket är ett tecken på att de inte har synstress.  

För att få ett mer säkert värde för deltagarens läshastighet hade en inspelning av 

deltagarens läsning varit ett bra hjälpmedel. Då hade undersökaren kunnat sitta i lugn 

och ro och lyssna i efterhand istället för att följa med i texten samtidigt som deltagaren 

läste. 

Deltagarna i denna studien var fullt friska och utan några problem. Framtida studier kan 

göras på barn eller individer som diagnostiserats med synstress för att se om det blir ett 

annorlunda resultat. Det kan också vara så att Wilkins Rate of Reading Test inte är 

tillräckligt känsligt för att kunna plocka upp de små nyansskillnader som finns mellan 

ljuskällorna. En undersökning med ett frågeformulär och ett färgseendetest kanske kan 

ge ett bättre resultat av färgtemperaturens påverkan. 
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6 Slutsats 

Det syntes ingen inverkan på läshastigheten beroende av ljuskällans färgtemperatur. 

Deltagarna valde olika overlay under ljuskällor med olika färgtemperatur, men det 

syntes ingen signifikant skillnad i läshastighet beroende på vilket overlay deltagaren 

läste med under respektive ljuskälla. Resultatet från den här studien tyder på att 

färgtemperaturen påverkar valet av färgat overlay men har ingen inverkan på 

läshastigheten. 
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Bilagor 

Bilaga A Skriftligt samtycke 

 

 

 

Välkommen som deltagare i mitt examensarbete. Studiens syfte är att undersöka hur 

valet av ett färgat overlay och din läshastighet påverkas av vilken ljuskälla du läser 

under.  

Så här kommer undersökningen gå till: 

Först kommer jag att genomföra olika tester för att se om du passar i min urvalsgrupp 

samt göra en snabb avstämning för att se till att eventuella synfel är korrigerade. Om 

dessa tester går bra kommer vi att fortsätta med nästa del av undersökningen. Jag 

kommer att testa vilka färgade overlay som passar dig bäst och sedan kommer du att få 

läsa texten under två olika ljuskällor, både med och utan overlay. 

Resultatet från undersökningarna kommer att sammanställas och redovisas i mitt 

examensarbete i maj 2018. Alla deltagare kommer att vara anonyma och bara kön och 

ålder kommer att registreras. Denna samtyckesblankett kommer att arkiveras i tre år och 

inga obehöriga kommer att ha åtkomst till den. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva förklara varför. Undersökningen kommer totalt att ta ca 45 minuter. Du som 

deltar kommer inte vid något tillfälle att utsättas för några risker i samband med 

undersökningen. 

Jag är väldigt tacksam om du vill delta i min studie! 

Elin Eliasson 

      

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är anonymt och frivilligt och att 

jag kan avbryta mitt deltagande när jag vill. 

Jag samtycker till att deltaga i studien: 

Namn:        Datum:   

Ålder:   

Jag är:  Man   /   Kvinna 

Elin Eliasson 

Student 

ee222sh@student.lnu.se 

Baskar Theagarayan, PhD  

Universitetslektor  

Institutionen för medicin 

och optometri  

  baskar.theagarayan@lnu.se 
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Bilaga B Lästest 

 

 

 

 

 

 

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

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 

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 

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 

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 

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

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

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 

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 

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

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

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

Protokoll 

Deltagarens nummer: 

Deltagaren är: Man/Kvinna   år 

Korrektion: OD:  OS: 

Avståndsvisus: OD: OS: OU: 

Närvisus (40 cm): OD: OS: OU: 

Färgseende: Normalt / Defekt 

Stereoseende:     Ack. amplitud:   

Börjar läsa under lampa: A B 

Lampa A: Ord/ 1 min utan overlay:   

 Vald färg på overlay:    

 Ord/ 1 min med overlay:  

 Ord/ 1 min med overlay från lampa B:  

Lampa B: Ord/ 1 min utan overlay:   

 Vald färg på overlay:    

 Ord/ 1 min med overlay:  

 Ord/1 min med overlay från lampa A:  
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