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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras ett förslag på vilken navigeringsmetod som är att föredra vid 

läsning på en surfplatta, med avseende på läsarens förmåga att i efterhand minnas texten. 

Resultaten från studiens experiment är värdefulla för de som är intresserade av e-lärande, 
människa-datorinteraktion och studenter med intresse av att minnas det de läst.  

Resultat från tidigare forskning indikerar att ett långt textflöde som läsaren skrollar genom är 

sämre än en statisk navigeringsmetod, där hela sidans text byts ut på samma gång. I denna 

rapport presenteras resultat från ett experiment som genomfördes på 23 deltagare och som 

bestod av två minnestester och två enkäter. Dessa resultat stödjer tidigare forskning och det 

verkar som att gruppen som använt den svepande navigeringsmetoden byggt en bättre mental 

representation av texten och har en bättre förmåga att återkalla texten från minnet än de 
grupper som fått läsa med en skrollande navigeringsmetod.  

Resultaten bör bekräftas av vidare studier men slutsatsen är att en svepande navigeringsmetod 
är att föredra framför en skrollande vid läsning av textdokument på en surfplatta.  

 

Abstract 

This report presents a proposal of which navigation method is preferred when reading on a 

tablet with respect to the reader’s ability to retrospectively remember the text. Our results are 
valuable for people interested in e-learning and human-computer interaction. 

Former research indicates that a scrollable text flow is bad for the overall impression of the text 

with respect to recalling information and that a swipeable method is preferred. In this study, an 

experiment was carried out on 23 participants and it seems that the group who used the 

sweeping navigation method built a better mental representation of the text than the group 
who had read the text with a scrolling navigation method. 

The results should be confirmed by further studies, but the conclusion of the study is that a 
sweeping navigation method is preferred when reading text documents on a tablet. 



  

Förord 

Vi båda läser civilingenjörsprogrammet i Medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i 

Stockholm. Sara med kandidatexamensinriktning tryckt kommunikation och Terese med 

kandidatexamensinriktning interaktiva medier. Vi valde att skriva vårt kandidatexamensarbete 

inom området människa-datorinteraktion och då speciellt inom människans förmåga att läsa 

digitalt, då vi båda var intresserade av att fördjupa oss inom detta. Processen har varit både 
rolig och utmanande, men värt allt slit när vi nu kan se tillbaka på det vi gjort med stolthet.  

Vi vill tacka de medstudenter som deltagit i vår studie och hoppas att de i framtiden kan ha 

någon nytta av de nya kunskaper de införskaffat sig i ämnesområdet isbrytning i Sverige. Vi vill 

även tacka vår kexhandledningsgrupp för hjälpsamma kommentarer och trevligt sällskap. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Åke Walldius för all hjälp och vägledning 
genom arbetet med denna rapport.  

/Sara Edin & Terese Skoog 
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1. Inledning 
Detta kapitel börjar med att introducera ämnesområdet samt presentera för studien relevanta begrepp. 
Därefter presenteras studiens syfte och problemformulering.  
Information skickas i allt större utsträckning via digitala medier och det utvecklas hela tiden ny 

teknik för ändamålet. I oktober år 2010 lanserades Apples Ipad för första gången i Sverige och vid 

den tiden hade ungefär en svensk av femtio tillgång till en surfplatta. Spridningen har därefter tagit 

fart och år 2013 hade var tredje svensk en surfplatta i hemmet (Findahl, 2013). Surfplattorna 

används bland annat för att surfa på internet, spela spel, hantera e-post samt för att läsa e-böcker, 

tidskrifter och textdokument. Idag läser vi alltså i högre grad än tidigare digitala textdokument på 

surfplattor och metoden att navigera genom ett textdokumet kan variera beroende på vilken 

applikation läsaren använder. Frågan är om den metod som används vid läsningen spelar någon 
roll för hur väl läsaren kan minnas texten efteråt. 

Den forskning som gjorts hittills är framförallt gjord på datorskärmar och dess resultat visar att en 

skrollande navigeringsmetod är sämre för vår förmåga att minnas textinnehållet än en icke-

skrollande, statisk, navigeringsmetod. En anledning till detta kan vara att vår förmåga att bygga en 

mental bild av texten baserad på spatiala (rumsliga) ledtrådar försämras med en skrollande 
navigeringsmetod. (Piolat et al., 1997) 

Att läsa på en surfplatta och att läsa på en datorskärm skiljer sig dock åt i flera avseenden, med en 

surfplatta kan läsaren till exempel enkelt justera läsvinkel och skärmavstånd. Dessutom är sättet att 

interagera helt annorlunda; på en dator krävs en datormus eller ett tangentbord medan 
interaktionen med en surfplatta oftast sker genom att läsaren rör direkt på skärmen.  

1.1. Begreppsdefinitioner 

Följande nyckelbegrepp används genom hela uppsatsen:  

Navigeringsmetod Specifik metod som vald applikation använder för att möjliggöra för 

läsaren att navigera genom ett textdokument på skärm.  

Spatial representation En mental bild som läsaren byggt av texten vid läsningen av den, 

byggd på rumsliga ledtrådar. Enkelt uttryckt en inre representation 

av textdokumentet som gör att vi kan hitta tillbaka till information 
vi en gång läst.  
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Tre navigeringsmetoder återkommer i hela uppsatsen, dessa är namngivna och förklaras här: 

Skrolla Texten saknar sidindelningar. Läsaren skrollar fram oläst text på 

skärmen med en vertikal handrörelse. Denna navigeringsmetod kan 
jämföras med att läsa en papyrusrulle. Se figur 1. 

Svepa Texten är sidindelad och läsaren sveper fram oläst text på skärmen 

med en horisontell handrörelse. Läsaren byter då ut all text som 

finns på skärmen på samma gång. Denna navigeringsmetod kan 
jämföras med att bläddra i en bok. Se figur 2. 

Skrolla genom sidor Texten är sidindelad och läsaren navigerar genom att skrolla fram 

oläst text på skärmen. Denna navigeringsmetod är en kombination 
av de två övre. Se figur 3. 

 
Figur 1-3: Illustration över navigeringsmetoderna. 

 

 

 

I de fall vi har ett behov att förklara de olika delarna i textdokument som syns på skärmen används 
följande begrepp:  

Gränszoner De tre översta och de tre nedersta textraderna på varje sida.  
Se figur 4. 

Central zon Alla rader som inte är gränszoner, med andra ord mittenpartiet av 

textdokumentet. Se figur 5. 
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Figur 4-5: Illustration över textdokumentets zoner. 

 

 

1.2. Syfte 

Denna studie är aktuell eftersom användningen av surfplattor på senare tid ökat och tidigare 

forskningsresultat på andra typer av skärmar pekar på att val av navigeringsmetod påverkar hur 

mycket läsare i efterhand minns av det de läst. Vi upplever själva en viss skillnad i hur mycket vi 

minns när vi använder olika metoder för navigering på just surfplattor och vill därför undersöka om 
så faktiskt är fallet.  

Resultaten har betydelse för vilken framställning av textdokument på surfplattor som bör användas 

vid läsning och är därför relevant för de som är intresserade av e-lärande, människa-

datorinteraktion och studenter med intresse av att minnas det de läst. Den tidigare forskning som 

gjorts på datorskärmar och smarta telefoner är inte direkt applicerbar eftersom surfplattan bland 

annat skiljer sig åt i storlek. Vi finner inte någon motsvarande tidigare forskning gjord på 
surfplattor, vilket också motiverar vår studie. 

Dessutom verkar ingen tidigare forskning ha granskat hur olika skrollande navigeringsmetoder 

egentligen förhåller sig till varandra. Därför ska det bli särskilt intressant att se hur deltagarna som 

använder metoden ”skrolla genom sidor” presterar i testerna, då detta rent tekniskt är en blandning 
mellan två ytterligheter.  

1.3. Problemformulering 

Vi vill undersöka hur förmågan att minnas ett digitalt textdokument på en surfplatta påverkas av 
dess navigeringsmetod. Den problemformulering som styr vårt arbete är:  

Vilken navigeringsmetod är att föredra vid läsning av textdokument på en surfplatta med avseende på 
läsarens förmåga att i efterhand minnas texten? 

Vi besvarar problemformuleringen genom att undersöka om det finns några skillnader i 

minnesförmåga som orsakats av textdokumentets navigeringsmetod. För att göra detta kommer vi 
att arbeta med följande frågor:  

 

• Finns det några skillnader i förmågan att återkalla texten från minnet? 
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• Finns det några skillnader i förmågan att bygga en spatial representation av texten? 

• Kan dessa skillnader förklaras med tiden det tar att läsa?  
• Kan dessa skillnader förklaras med vanan att läsa på en surfplatta eller med läsupplevelsen? 

1.3.1 Avgränsningar 

För att minska antalet möjliga distraktioner i texten har vi valt att använda textdokument i pdf-

format utan bilder, hyperlänkar eller referenser. Testgruppen bestod av medieteknikstudenter i 

åldrarna 19–26 år. Vi valde denna målgrupp eftersom det är en grupp som är vana att läsa digitalt 

och för att surfplattor ibland används i deras studier. Vana att läsa just på en surfplatta var dock 

inget krav eftersom gruppen bör spegla alla studenter på medieteknikprogrammet. I 

undersökningen används surfplattan Ipad från företaget Apple. Gällande minnet undersöks endast 

arbetsminnet eftersom det är aktivt vid läsning och en undersökning av långtidsminnet skulle kräva 
en studie med längre tidsspann. 

1.3.2 Hypotes 

Baserat på egna iakttagelser och den forskning som vi tagit del av tror vi att deltagarna som får läsa 

med den svepande navigeringsmetoden kommer att ha lättare att återkalla texten ur minnet och 

dessutom ha en bättre spatial uppfattning om texten. Tiden det kommer ta för deltagarna att läsa 
texterna kommer dock inte skiljas sig åt avsevärt, eftersom det inte gjort det i tidigare studier. 
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2. Teori 
Det här kapitlet introducerar en relevant modell för människans minne samt tidigare forskning inom 
ämnet. Först förklaras hur arbetsminnet fungerar vid läsning och därefter mer specifikt hur det spatiala 
minnet fungerar vid läsning. Därefter redovisas ett urval av den tidigare forskning som gjorts på 
datorskärmar och smarta telefoner. 

2.1. Arbetsminne vid läsning 

Nationalencyklopedin definierar arbetsminnet som den tillfälliga lagring av information som krävs 

för att en person ska kunna utföra kognitiva uppgifter. Det är en central del av läsförståelsen 

eftersom det är aktivt vid läsning av en text. Med bristande arbetsminne tappar läsaren lätt tråden 
och får svårt att koncentrera sig på textens innehåll. 

En modell som används för att beskriva arbetsminnet är Alan Baddeleys modell. Den består av 

fyra delar där den ”centralexekutiva” delen koordinerar de andra delarna, den riktar vår 
uppmärksamhet och utesluter överflödiga intryck. De andra delarna som arbetsminnet består av är: 

• Den fonologiska loopen som hanterar auditiv (ljudlig) information. 

• Det visuospatiala skissblocket som hanterar visuell (bildlig) information. 
• Den episodiska bufferten som hanterar interaktionen med långtidsminnet. 

Vid läsning hanteras bokstäverna först som visuell information men översätts sedan till auditiv 

information då vi sätter ihop bokstäver till ord och ord till meningar. Läsning hanteras alltså 

slutligen i den fonologiska loopen. Det betyder rent konkret att vi läser upp ordet i hjärnan och 

håller kvar det genom att vi upprepar det för oss själva. Vi upplever det som att vi läser upp texten 
”högt” i huvudet. (Baddeley, 2000) 

 

2.2. Spatialt minne vid läsning 

En person med god spatial förmåga kan med vardagstermer beskrivas som en person med gott 

”lokalsinne”. Det finns två olika klasser av spatialt minne. Den ena är förmågan att navigera genom 

miljöer och den andra är förmågan att minnas var olika objekt är placerade (Scarr et al., 2012). 

Den senare är viktig i vår undersökning eftersom deltagaren kommer att återkalla var en särskild 

mening är placerad i en text. Det har också visat sig att det visuospatiala skissblocket spelar en viss 
roll vid läsning vad gäller den visuella uppfattningen av dokumentets utformning (Baddeley, 2000). 

Tidigare forskning kring den spatiala betydelsen vid läsning pekar på att läsare skapar en spatial 

bild över ett utskrivet textdokument, men att förmågan försvinner då textdokumentet är digitalt 

och skrollbart. En möjlig anledning till det är att ett skrollbart dokument sträcker sig ”utanför” 

skärmens yta, vilket gör det svårare för läsaren att skapa en helhetsbild av dokumentet. En annan 

anledning kan vara att avståndet mellan skärmens övre och undre kanter till ett stycke i texten är 
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dynamiskt, till skillnad från texten på ett papper som alltid ligger på samma ställe i förhållande till 

papprets övre och undre kanter. Med en god spatial förmåga blir det enklare för läsaren att hitta 

information denne läst tidigare och det finns också bevis på att förståelsen för texten ökar. 
(O’Hara, Sellen, & Bentley, 1999) 

Piolat, Roussey och Thunin (Piolat et al.,  1997) behandlar i sin studie mycket teori om hur läsare 

kodar in information spatialt. De refererar till ett stort antal andra forskare och hävdar att ett 

flertal vetenskapliga resultat tyder på att spatial inkodning av information består av att läsaren 

bygger en mental representation av informationens placering. Dessa placeringar är bokstävers 

placering i ord, ords placeringar i meningar och ords eller meningars placeringar i texten som en 

helhet. Flera studier visar att efter att läsare läst en flera sidor lång text kan de placera ut var de läst 

ett eller flera ord signifikant bättre än om de bara gissat på en placering (Piolat et al., 1997). Därför 

är det möjligt att tänka sig att information kodas in på en tvådimensionell yta medan vi läser. 

Denna yta fungerar som en form av koordinatsystem där varje bit information tilldelas en x- och 

en y-koordinat och är användbar för läsare när de ska förstå texten. Till exempel hjälper den läsare 

att bättre komma ihåg information i långa texter (Piolat et al., 1997). Helt enkelt verkar ”var” 
kunna användas för att påminna om ”vad” (Piolat et al., 1997).  

Dock betonar de att ingen studie påstår att all information i en text kodas in spatialt. Den 

referensram som används för att förklara hur information kodas in är fortfarande långt ifrån helt 

förstådd. Om en sidas kanter (på papper eller på en skärm) kan fungera som referenspunkter i ett 

koordinatsystem kanske läsare också använder andra referenser - som till exempel ords placering i 
förhållande till varandra (Piolat et al., 1997).  

2.3. Tidigare studiers resultat och slutsatser 

2.3.1. Läsning på en dator 

Den studie som till stor del ligger till grund för hur vi valt att lägga upp vår studie är en av de mest 

omfattande som finns på detta område. Den är gjord av Piolat, Roussey och Thunin (Piolat et al., 

1997) och heter Effects of screen presentation on text reading and revising. Deras experiment utgick 

från att en grupp studenter fick läsa en text med en skrollande navigeringsmetod och en annan 

grupp fick läsa samma text med en statisk navigeringsmetod. De granskade dels hur 

navigeringsmetoden påverkade studenternas förmåga att i efterhand minnas en text, men också hur 

den påverkade hur bra deltagarna var på att granska en annan text (det vill säga rätta den från olika 
typer av språkliga felaktigheter).  

De utförde sitt experiment om läsning på 45 deltagare, där ingen använde en dator regelbundet. 

Det tog i genomsnitt lite kortare tid att läsa med den skrollande navigeringsmetoden än med den 

statiska (442 sekunder mot 459 sekunder), men detta var inte en signifikant skillnad. När läsarna 

efteråt skulle placera ut var någonstans de läst vissa meningar kunde de som läst med den statiska 

navigeringsmetoden signifikant bättre lokalisera meningars placering, jämfört med de som läst 
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med den skrollande navigeringsmetoden. De hade en hypotes om att förmågan att lokalisera 

meningar skulle underlättas av själva sidindelningen och resultatet från detta experiment visade sig 

stödja denna. Meningar från textens gränszoner kunde lokaliseras i högre grad än meningar i de 
centrala zonerna.  

Sammanfattningsvis visar deras resultat från meningsplaceringstestet att de som läste med den 

statiska navigeringsmetoden var bättre på att lokalisera meningar än de som läste med den 

skrollande navigeringsmetoden. De resonerar att det kan förklaras genom att själva sidbrytningarna 

också kodades in och blev en del av den spatiala representationen av texten. Sidbrytningarna kan 

alltså ha fungerat som spatiala ledtrådar som tillät de som läste med den statiska 

navigeringsmetoden att mer exakt bygga en spatial representation av texten. De resonerar även 

kring om det kan vara så att de som läste med den skrollande navigeringsmetoden i högre grad 

byggde en representation av textstrukturen som var baserad på sekventiella, snarare än spatiala, 

ledtrådar. I så fall betyder detta att ledtrådarna handlade om ”placerad före detta” och ”placerad 
efter detta”, snarare än var på sidan viss information fanns.  

De menar att deras resultat bör bekräftas av framtida forskning men att det tyder på att läsare 

bygger en bättre mental representation av informationen i en text när de läser med en statisk 
navigeringsmetod än när de läser med en skrollande navigeringsmetod.  

2.3.2. Läsning på en smart telefon 

En övervägande del av de forskningsresultat som finns på navigeringsmetoder och läsning kommer 

från experiment gjorda på datorskärmar. Hur påverkar det vårt minne av texten om skärmen är 

mindre och navigeringen inte sker genom en datormus - utan genom att läsaren rör direkt på 

skärmen? Detta undrade även Fukaya, Ono, Minakuchi, Nakashima, Hayashi & Ando år 2011 

och genomförde därför ett experiment för att undersöka hur en skrollande navigeringsmetod och 

en statisk navigeringsmetod påverkar läsningen på smarta telefoner. Deltagarna i experimentet fick 

läsa en text, försöka memorera textens innehåll och därefter besvara tio ”fyll i luckan”-frågor. 

Hälften av frågorna kom från textens gränszoner och hälften av frågorna kom från textens centrala 
zoner.  

Det viktigaste resultatet från denna studie var att de som läste med en statisk navigeringsmetod var 

bättre på att i efterhand återkalla texten, jämfört med de som läste med en skrollande 

navigeringsmetod. Skillnaden var marginellt signifikant mellan de olika gruppernas medelvärden. 

Dessa resultat stödjer alltså de tidigare upptäckter som gjorts – även då texten visades på en liten 

skärm och navigeringen gjordes genom att läsarna rörde på skärmen. Forskarna menar att 

resultaten indikerade att läsprestationen kan öka om en statisk navigeringsmetod används, speciellt 

för texter som ska memoreras, som till exempel läroböcker och uppslagsverk. De menar att även 

om det krävs mer forskning för att undersöka andra typer av texter, visar resultaten från denna 

studie att läsning skulle kunna göras bättre på en smart telefon om en statisk navigeringsmetod 
används istället för en skrollande. 
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3. Metod 
I det här kapitlet beskrivs och motiveras den valda metoden för studien. Pilotstudien, deltagarna och 
texten förklaras först. Därefter beskrivs utformningen av experimentets delar och proceduren deltagarna 
genomgick. Slutligen förklaras den tekniska utrustningen och lokaliseringsförutsättningarna för de olika 
navigeringsmetoderna. 

3.1. Pilotstudie 

Två testpersoner som passade in i studiens målgrupp deltog i pilotstudien för experimentet. Syftet 

var att utvärdera instruktionerna för experimentets olika delar och för att upptäcka eventuella 

missförstånd innan experimentet genomfördes på riktigt. Efter pilotstudien justerades några 

detaljer i studiens frågor för att göra dem tydligare. Testpersonernas resultat har inte nyttjats i 
studiens resultat. 

3.2. Deltagare 

Deltagarna i experimentet var 23 studenter vid Medieteknikprogrammet på Kungliga Tekniska 

högskolan, 12 kvinnor och 11 män. Alla var mellan 19 och 26 år gamla. Dessa deltagare fungerar 

som ett stickprov för studenterna på grundutbildningen på civilingenjörsutbildningen i 

Medieteknik. Urvalet gjordes genom en enkät via kursen ”Programintegrerande kurs för 

Medieteknik” där ingen särskild förutsättning för deltagande ställdes, utöver att deltagarna inte 

fick ha någon känd lässvårighet. Vi anser att alla studenter i kursen hade lika stor sannolikhet att 
hamna i vår studie och drar således slutsatsen att slumpen avgjort vilka som kom med. 

3.3. Texten 

Texten valdes med avsikt att inte vara för svår- eller för lättläst och för att minimera risken att 

någon av deltagarna har tidigare kunskaper inom ämnet. Texten finns i tre versioner, en skapad för 

respektive navigeringsmetod: (1) skrolla, (2) svepa och (3) skrolla genom sidor. Alla tre versionerna 

är textdokument i pdf-format som visar samma antal ord på en sida. I det skrollbara fallet (1) visar 

sidan samma antal ord som de två andra versionerna till att börja med, därefter kan deltagaren välja 
själv hur mycket oläst text som ska skrollas fram.  

3.3.1. Genre 

Texten är en facktext från Wikipedia som handlar om isbrytning i Sverige. Den har anpassats att 

bli 2041 ord lång. Hyperlänkar och referenser har tagits bort för att undvika eventuella 
distraktioner. Texten bestod av åtta delar, där var och en hade en tillhörande underrubrik. 



  

   9 

3.3.2. Layout 

Texten var satt i teckensnittet Arial med 11 punkter och 1,5 i radavstånd, det vill säga 16,5 

punkter. Vi valde Arial eftersom det är en sans serif med hög läsbarhet för skärm (Bernard, Lida & 

Riley, 2002). Eftersom deltagarna ska läsa med sin normala läshastighet anpassades 

kolumnbredden till cirka 55 tecken per rad, vilket Dyson och Haselgrove (2001) konstaterat vara 

optimal radlängd för just normal läshastighet. Antalet textrader som rymdes på varje sida var 
mellan 26 och 29 stycken. 

3.4. Utformning av experimentets delar 

3.4.1. Inledande enkät om vana att läsa på en surfplatta 

Denna enkät bestod av frågor om deltagarens kön, ålder, tidigare erfarenheter av att hantera och 

läsa på en surfplatta och eventuella lässvårigheter. Dessutom ingick tre kontrollfrågor om 

isbrytning i Sverige. Om ett av svaren var rätt bedömdes deltagaren ha för höga förkunskaper och 

uteslöts ur studien. Ingen deltagare behövde emellertid uteslutas på grund av detta. Syftet med 

denna enkät var att kontrollera deltagarnas förkunskaper samt att kunna upptäcka eventuella 
samband mellan till exempel hur bekväma deltagarna ansåg sig vara och deras resultat på testerna.  

3.4.2. Kortare räkneuppgift 

Denna uppgift bestod av tre additionsuppgifter med två tresiffriga tal. Den genomfördes av 

deltagarna direkt efter att de läst klart texten. Uträkningen skulle göras klart ”för hand” innan de 

fick gå vidare till nästa test. Syftet med räkneuppgiften var att motverka att deltagarna repeterade 

fakta i huvudet (till exempel ett årtal). Risken minimeras eftersom de blev tvungna att fokusera på 
något annat. 

3.4.3. Minnestest 1: Ordtest 

Detta test var ett minnestest med syfte var att undersöka hur mycket deltagarna mindes från texten 

och om informationens placering i texten har någon betydelse. Testet bestod av tio ”fyll-i-luckan”-

frågor och är bifogat i Appendix I. Frågorna bestod av meningar från texten som saknade ett ord 

som skulle fyllas i av deltagaren. Varje fråga krävde att deltagaren hade memorerat informationen i 

texten för att kunna svara. Fem av frågorna var tagna från textens gränszoner medan fem kom från 

de centrala zonerna. I fallet med den skrollbara navigeringsmetoden användes samma meningar, 
trots att motsvarande zoner saknades. 

3.4.4. Minnestest 2: Meningsplaceringstest 

Detta test gick ut på att deltagarna fick läsa fem meningar som var utdragna ur texten och därefter 

placera in dem på rätt ställe i en avbild av texten. Avbilden var en kopia av texten med överstrukna 

textrader som därmed var omöjlig att läsa. Testet i sin helhet finns bifogat i Appendix II och ett 

exempel på en avbild finns bifogad i Appendix III. Syftet med testet var att se hur deltagarnas 
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förmåga att bygga upp en spatial representation av texten påverkades av vilken navigeringsmetod 
de använt. 

3.4.5. Avslutande enkät om läsupplevelse 

Den sista delen i studien bestod av en enkät med syfte att undersöka hur intressant deltagarna 

tyckte att texten var och hur bekvämt de upplevde det var att läsa på en surfplatta. Resultatet är 

relevant eftersom eventuella skillnader i prestation skulle kunna ha ett samband med deltagarens 
eget intresse för texten eller med dennes upplevda bekvämlighet att läsa på en surfplatta.  

3.5. Procedur 

En, två eller tre deltagare i taget deltog i experimentet. Från början till slut tog experimentet 

ungefär 30 minuter. Följande procedur bestod experimentet i sin helhet av och alla deltagare 
genomgick den: 

(1) Fylla i inledande enkät om vana att läsa på en surfplatta 

(2) Få instruktioner 
Inför läsningen av texten fick deltagarna instruktionen: ”Du kommer att få läsa en text. Ta dig tid 

att förstå den, och var beredd på att svara på frågor om den senare”. Som Piolat, Roussey och 

Thunin (Piolat et al., 1997) skriver är detta de konventionella instruktionerna inför minnestester 

och textförståelsetester. Ingen tidsbegränsning fanns och deltagarna fick skrolla och svepa i texten 
som de ville. Det var förbjudet att zooma i texten eller trycka på hemknappen. 

(3) Läsa 

Deltagarna fick varsin Ipad med texten på, med en bestämd navigeringsmetod per deltagare. Det 

vill säga: en deltagare fick texten med navigeringsmetod ”skrolla”, en annan fick den med 
navigeringsmetod ”svepa” och den tredje fick den med en navigeringsmetod ”skrolla genom sidor”. 

(4) Göra räkneuppgiften 

När deltagarna läst klart texten lade de ifrån sig Ipaden och började direkt göra räkneuppgiften.  

(5) Göra ordtestet 
(6) Göra meningsplaceringstestet 
(7) Fylla i enkät om läsupplevelsen 

 

3.6. Lokaliseringsförutsättningar  

Förutsättningar för att lokalisera var i texten deltagarna befann sig skiljde sig åt mellan 

navigeringsmetoderna. I båda fallen då deltagarna skrollade fanns en bar i högerkant som visade 

ungefär var i texten deltagaren befann sig i förhållande till dess början och slut. Dessutom fick de 

som läste med navigeringsmetod ”skrolla genom sidor” varje gång de rörde vid skärmen 
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information högst upp till vänster på skärmen om vilken sida de just nu befann sig på och det 

totala antalet sidor. I det fall då deltagarna svepte fick de information om på vilken sida de befann 
sig på och hur många sidor texten bestod av i sin helhet. 

3.7. Tekniska förutsättningar  

I experimentet användes två stycken Ipad 2 och en Ipad 4. Båda har enligt Apple (2014) 

dimensionerna 241,2 x 185,7 x 9,4 mm och en skärmstorlek på 9,7 tum. Ipad 4 har en upplösning 

på 1538 x 2048 pixlar med 264 pixlar per tum och väger 625 gram, medan Ipad två har en 
upplösning på 768 x 1024 pixlar med 132 pixlar per tum och väger 601 gram.  
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4. Resultat 
Det här kapitlet redovisar resultaten från studiens experiment. Först redovisas resultaten från de två olika 
testerna som ingick i experimentet, därefter tidsåtgången för läsningen och sedan resultaten från 
enkäterna. Slutligen avslutas kapitlet med metodkritik. 

4.1. Ordtestet 

Ordtestet bestod av sammanlagt 10 frågor där varje rätt svar gav 1 poäng. Ord som nästan var rätt 

bedömdes som rätt i de fall när vi bedömde att orden var av en sådan karaktär att de inte gick att 

gissa sig till. Exempelvis gav ordet ”konvojbåt” 1 poäng även om det korrekta svaret var 
”konvojsystem”.  

5 av de 10 orden var tagna från på sidornas gränszoner och 5 var tagna från på de centrala zonerna 
(för navigeringsmetod ”svepa” och ”skrolla genom sidor”). 

I Appendix IV särredovisas resultatet för varje deltagare. I diagram 1 redovisas det genomsnittliga 
resultatet för varje grupp.  

 
Diagram 1: Det genomsnittliga resultatet för varje grupp i ordtestet. 

 
 
Det genomsnittliga antalet rätt per person för de som läste med navigeringsmetod ”skrolla” var 4,5 

rätt, med standardavvikelsen 1,85. För de som läste med navigeringsmetod ”svepa” var 

genomsnittet 5,38 rätt, med standardavvikelsen 1,51. Av dessa 5,38 rätt var det i genomsnitt 3,25 

rätt (60 procent) som kom från textens centrala zoner och 2,13 rätt (40 procent) som kom från 

textens gränszoner. Det genomsnittliga antalet rätt per person för de som läste med 

navigeringsmetod ”skrolla genom sidor” var 5,14 rätt, med standardavvikelsen 1,68. Av dessa 5,14 

rätt var det i genomsnitt 3,0 poäng (58 procent) som kom från textens centrala zoner och 2,14 
poäng (42 procent) som kom från textens gränszoner.  

Deltagarna med metoden ”skrolla” presterade alltså sämst och deltagarna med metoden ”svepa” 
presterade bäst. Den genomsnittliga skillnaden mellan dessa grupper var 0,88 poäng. 
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4.2. Meningsplaceringstestet 

Meningsplaceringstestet bestod av 5 meningar som deltagarna skulle lokalisera i en avbild av 

texten. Resultatet nedan redovisar vi som antal rader från rätt svar. Om en deltagare till exempel 

markerat raderna 23-25 i en fråga där det rätta svaret är raderna 44-46 blir dennes poäng 21, 

eftersom det är antal rader från angett svar till rätt svar. Färre poäng betyder bättre lokaliserad 
mening än fler poäng och 0 poäng betyder att deltagaren markerat ut exakt rätt placering.  

I Appendix V särredovisas resultatet för varje deltagare. I diagram 2 redovisas det totala 
genomsnittliga resultatet.   

Diagram 2: Det genomsnittliga resultatet för varje grupp i meningsplaceringstestet. 

 
Det genomsnittliga värdet på alla frågor för den grupp som läste med navigeringsmetod ”skrolla” 

var 29,8 poäng, med standardavvikelsen 18,1. Det genomsnittliga värdet på alla frågor för den 

grupp som läste med navigeringsmetod ”svepa” var 26,7 poäng, med standardavvikelsen 14,9. Det 

genomsnittliga värdet på alla frågor för den grupp som läste med navigeringsmetod ”skrolla genom 
sidor” var 33,3 poäng, med standardavvikelsen 16,5. 

Deltagarna med metoden ”skrolla genom sidor” presterade alltså sämst och deltagarna med 

metoden ”svepa” presterade bäst. Den genomsnittliga skillnaden mellan dessa grupper var 6,7 
rader.  

 

4.3. Jämförelse mellan testen 

För att få en bättre överblick har vi i diagram 3 och 4 plottat resultatet från ordtestet och 

meningsplaceringstestet. I diagram 3 representeras varje deltagare av en egen punkt och de två 

axlarna anger poängen för testresultaten. Ju högre poäng på ordtestet och ju färre poäng (rader) på 

meningsplaceringtestet desto bättre. Det innebär att bäst resultat är längst upp till vänster i 
diagrammet, medan sämst resultat är nere till höger.  
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Diagram 3: Resultat av ordtestet plottat med meningsplaceringstestet 

 
 

I diagram 4 presenteras medelvärdena på samma vis. Detta ger en bättre översikt och känsla över 
hur stor skillnaden är. Det blir då tydligt att svepa är att föredra över de andra två metoderna. 

 

Diagram 4: Resultatet av medelvärdena 
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4.4. Tidsåtgång  

Med hjälp av ett tidtagarur mättes den tid deltagarna tog på sig att läsa texten, från att de började 
tills dess att de läst klart. 

I Appendix VI särredovisas resultatet för varje deltagare. I diagram 3 redovisas det genomsnittliga 
resultatet inom respektive grupp.  

 
Diagram 5: Genomsnittlig tidsåtgång för att läsa texten i de olika grupperna 

 
 
 
Den genomsnittliga tiden det tog för deltagare som läste med navigeringsmetod ”skrolla” var 843 

sekunder, vilket motsvarar 14 minuter och 3 sekunder. Standardavvikelsen var 135 sekunder, det 

vill säga 2 minuter och 15 sekunder. Den genomsnittliga tiden det tog för deltagare som läste med 

navigeringsmetod ”svepa” var 941 sekunder, vilket motsvarar 15 minuter och 41 sekunder. På 

grund av tekniska problem lyckades dock inte tiden för de tre första deltagarna i denna grupp att 

mätas. Standardavvikelsen var 109 sekunder, det vill säga 1 minut och 49 sekunder. Den 

genomsnittliga tiden det tog för deltagare som läste med navigeringsmetod ”skrolla genom sidor” 

var 962 sekunder, vilket motsvarar 16 minuter och 2 sekunder. Standardavvikelsen var 180 
sekunder, det vill säga 3 minuter.  

Längst tid tog det att läsa den skrollbara metoden som var indelad i sidor och kortast tid tog det 
att läsa den skrollbara metoden. Skillnaden mellan dessa var 1 minut och 59 sekunder. 
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4.5. Enkätresultat 

4.5.1. Inledande enkät om vana att läsa på en surfplatta 

Deltagarna fick uppge hur vana de anser sig vara att läsa och hantera en surfplatta på en skala från 

1 till 10, där 1 motsvarar ”inte van alls” och 10 motsvarar ”mycket van”. De resultat som 

presenteras är alltså deltagarnas egen skattning av sig själva. Deltagarna fick också svara på hur 

bekväma de anser sig vara att läsa på en surfplatta, på en skala 1 till 10, där 1 motsvarar ”inte alls 
bekväm” och 10 motsvarar ”mycket bekväm”.  

I Appendix VII särredovisas alla deltagares enskilda svar på den inledande enkäten. I diagram 4 
redovisas medelvärdet uppdelat på den navigeringsmetod de sedan fick använda.  

 
Diagram 6: Medelvärde på den inledande enkäten för alla grupper. 

 
 
Medelvärdet för deltagarna som läste ”skrolla” var 8,4 för hur bekväma de ansåg sig vara att läsa på 

en surfplatta, för vana att hantera en surfplatta var medelvärdet 7,6 och för vana att läsa på en 

surfplatta var medelvärdet 7,4. Medelvärdena för deltagarna som läste med metoden ”svepa” var 

6,3 för hur bekväma de ansåg sig vara, 7,5 för hur vana de ansåg sig vara att hantera en surfplatta 

och 4,6 för hur vana de ansåg sig vara att läsa på den. Medelvärdet för deltagarna som läste ”skrolla 

genom sidor” var 4,7 för hur bekväma de ansåg sig vara vid att läsa på en surfplatta, 5,1 för vana att 
hantera en surfplatta och 3,9 för vana att läsa på en surfplatta. 

Deltagarna som fick använda metoden ”skrolla” angav de högsta siffrorna på hur vana de ansåg sig 

vara vid att hantera och att läsa på en surfplatta. De satte också de högsta siffrorna för hur bekvämt 

de upplever att det är. Minst vana ansåg sig deltagarna som använde metoden ”skrolla genom 
sidor”. De ansåg sig också minst bekväma med att läsa på en surfplatta. 
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4.5.2. Avslutande enkät om läsupplevelsen 

I den avslutande enkäten svarade deltagarna på frågor om hur intressant och givande de tyckte att 

texten var på en skala från 1 till 10. 1 poäng motsvarar “inte alls intressant/givande” och 10 poäng 

motsvarar “mycket intressant/givande”. Varför vi valde att skilja dessa två begrepp åt är för att få en 

neutralare syn på hur intresserade deltagarna var av texten - vi ville förhindra att deltagarnas egna 
begreppsdefinitioner av ”intressant” och ”givande” ger ett felaktigt resultat. 

I Appendix VI särredovisas resultatet per deltagare. I diagram 5 redovisas det genomsnittliga 
resultatet från de respektive grupperna. 

Diagram 7: Deltagarnas genomsnittliga resultatet från den avslutande enkäten om läsupplevelsen 

 

 
 
Medelvärdet för deltagarna som använde metoden ”skrolla” var 6,8 i hur bekvämt de tyckte det var 

att läsa. De angav 4,8 i hur givande texten var och 4,3 i hur intressant texten var. Medelvärdet för 

deltagarna som använde metoden ”svepa” var 6,3 i hur bekvämt de tyckte att det var att läsa. De 

angav 4,5 i hur givande texten var och 4,4 i hur intressant texten var. Medelvärdet för deltagarna 

som använde metoden ”skrolla genom sidor” var 3,9 i intresse, 5,0 i hur givande texten var och 7,0 
i hur bekvämt det var att läsa.  

Som vi kan se i diagram 5 visade inte den avslutande enkäten så stora skillnader mellan grupperna 
som den inledande enkäten gjorde. 

 

4.5. Metodkritik 

På grund av valen av metod finns alltid ett visst mått av osäkerhet i resultaten. Uppskattningen i 

den inledande enkäten om tidigare vana att hantera en surfplatta är personernas egen bedömning. 

Det betyder att varje deltagare har gjort sin egen tolkning av de förklarande orden som fanns på 

skalan som gick från 1 till 10, där 1 motsvarade ”inte alls” och 10 motsvarade ”mycket”. Eftersom 

denna tolkning är individuell bör resultatet från denna enkät betraktas med viss skepsis. Resultatet 
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visade till exempel att skillnaden mellan hur vana de olika grupperna var vid att läsa på en 

surfplatta var ganska stor (7,4 i högsta fallet och 3,9 i lägsta fallet). Vi är dock tveksamma till att 
detta är ett resultat som helt avspeglar verkligheten.  

Tidsresultatet för navigeringsmetoden ”svepa” är inte lika pålitligt som de andra två tidsresultaten. 

Detta beror på att ett tekniskt fel uppstod vid tidsberäkningen av tre deltagare från denna grupp 
och eftersom dessa tider alltså saknas blir felkällan för beräkningen av medelvärdet större.  

Fler deltagare hade ökat studiens pålitlighet och skapat ett säkrare resultat. Vår studie är relativt 

liten och hade vi haft möjlighet att öka antalet deltagare hade också felkällorna minskat. En annan 

felkälla är att deltagarna fick göra den inledande enkäten på plats istället för några dagar innan 

experimentet. Det bidrog till att vi inte skapade en normerad grupp baserad på deras tidigare vana 

att hantera surfplattor. Hade den inledande enkäten genomförts en längre tid innan studien hade 

vi haft möjligheten att normera grupperna med avseende på hur vana och bekväma de var vid att 
läsa på en surfplatta.  

I experimentet använde vi oss av Ipads av två olika modeller. Eftersom den senare modellen (Ipad 

4) har bättre upplösningsförmåga än den tidigare (Ipad 2) kan även detta bidra till en viss form av 

osäkerhet i resultatet, kanske främst när det gäller hur bekväma deltagarna kände sig vid att läsa på 
surfplattan. 
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5. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras problemformuleringen och arbetsfrågorna med utgångspunkt i den 
presenterade teorin och experimentets resultat. Varje arbetsfråga diskuteras under varsin rubrik. 

5.1. Skillnader i förmåga att återkalla texten från minnet 

Den första arbetsfrågan löd: 

• Finns det några skillnader i förmågan att återkalla texten från minnet? 

Vi undersökte denna fråga genom att utföra ett ordtest, en undersökning som bestod av att fylla i 

ord i en mening där ett ord saknades. 

Resultatet från ordtestet antyder att det finns en skillnad i att återkalla texten från minnet 

beroende på vilken navigeringsmetod deltagaren använder. Bäst lyckades deltagarna med 

navigeringsmetoden ”svepa” och sämst lyckades deltagarna med navigeringsmetoden ”skrolla”. 

Skillnaden mellan dessa var 0,9 poäng, vilket motsvarar nio procent av hela testet. Dessa resultat 

stödjer bland annat studien gjord av Piolat, Roussey och Thunin (Piolat et al., 1997) och står i linje 
med vår hypotes, nämligen att den svepbara metoden är att föredra.  

Navigeringsmetoden ”skrolla genom sidor” placerade sig mitt emellan de två andra metoderna, 

vilket är rimligt eftersom metoden i stort sett är en blandning mellan de andra två andra. 

Resultatet låg närmre det bästa resultatet som var för ”svepa” vilket eventuellt förespråkar ett 
upplägg med sidbrytningar. 

En anledning att det är en skillnad i deltagarnas förmåga att återkalla texten kan vara att 

deltagarna får en kort paus då de sveper för att byta sida. Den svepande rörelsen flyttar deltagarens 

fokus från att läsa till den fysiska rörelsen. En tanke är, om vi applicerar Baddeleys modell, att när 

deltagarna slutar läsa för en kort stund kanske den fonologiska loopen avstannar och den 

episodiska bufferten får mer utrymme att hantera interaktionen med långtidsminnet, vilket 
eventuellt gör att deltagaren minns mer.  

Något bland annat studien av Piolat, Roussey och Thunin (Piolat et al., 1997) antytt är att det 

finns ett samband mellan var meningen är placerad i texten och förmågan att återkalla texten från 

minnet. För att avgöra om så också är fallet i vår studie valde vi fem meningar från textens 

gränszoner och fem meningar från dess centrala zoner då vi skapade testet. Resultatet skulle 

eventuellt kunna förklara att deltagarna minns bättre kring textens gränszoner på grund av att 

meningarna ligger nära en sidbrytning, vilket är något som skulle förespråka ett upplägg med 

sidindelning. Vi kan dock inte dra den slutsatsen eftersom resultatet (om något) pekar på 

motsatsen, nämligen att deltagarna mindes bättre då en mening låg mitt på sidan. Detta motsäger 

Piolats, Rousseys, och Thunins studie. Varför vi fick det här resultatet kan bero på frågornas 

karaktär; vi hade i avsikt att formulera dem i samma svårighetsgrad men misslyckades kanske. En 

annan möjlig orsak kan vara att deltagarnas koncentration är som mest skärpt i mitten av texten. 
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Detta är något vi inte har hittat stöd på i teori utan något vi själva spekulerar kring. Deltagarna 

kanske var som mest koncentrerade på texten när de läst en bit in på sidan - att de ”kommit in” i 

texten lite bättre efter några rader. Sambandet syns dock inte i fallet med den skrollbara versionen 

om vi ser till hela textflödet som en enda lång sida. Detta gör att vårt avvikande resultat till 
exempel kan bero på frågornas karaktär.  

5.2. Skillnader i förmåga att bygga en spatial representation av 

texten 

Den andra arbetsfrågan löd: 

• Finns det några skillnader i förmågan att bygga en spatial representation av texten? 

Vi undersökte denna fråga genom att utföra ett meningsplaceringstest som bestod av att markera 
var en mening är hämtad från texten.  

Resultatet för meningsplaceringstestet antyder att det finns en skillnad i förmågan att bygga en 

spatial representation av texten beroende på vilken navigeringsmetod deltagaren använder. 

Deltagarna presterade bäst med den svepande navigeringsmetoden och sämst med den skrollande 

navigeringsmetoden som var indelad i sidor. Skillnaden i medelvärdet för dessa två grupper var 6,6 
rader, vilket motsvarar ungefär 23 procent av en sida.  

Skillnaden kan bero på, vilket Piolat, Roussey och Thunin (Piolat et al., 1997) argumenterar för i 

sin studie, att det är enklare bygga en spatial representation av texten om den är indelad i sidor. De 

menar att sidbrytningarna fungerar som spatiala ledtrådar för var innehållet är placerat. Vår studie 

har dock ett avvikande resultat även här; det verkar inte spela någon större roll om meningen låg 

kring sidans gränszon eller centrala zon. Som i fallet med ordtestet kan det också här ha att göra 

med meningarnas karaktär, meningarna i de centrala zonerna kanske var enklare att komma ihåg 

på grund av deras uppbyggnad. Det faktum att resultatet ser likadant ut i båda testen är dock något 

oväntat och mer forskning borde göras på just det här området. En stor skillnad mellan vår studie 

och deras är att deras experiment är utfört på datorskärmar, istället för surfplattor. Den skillnaden 

kan självklart också vara en bidragande faktor till det avvikande resultatet - sättet deltagarna läser 
på de olika skärmarna kanske skiljer sig åt. 

Uppseendeväckande nog presterade deltagarna sämst med navigeringsmetoden ”skrolla genom 

sidor”, trots att det fanns sidindelningar. Det här tyder alltså också på att själva indelningen i sidor 

inte har så stor betydelse för den spatiala förmågan. Det verkar snarare som om deltagarna ”tappar 

bort sig” när de använder en skrollande navigeringsmetoden och inte har lika bra uppfattning om 

vilken sida de befinner sig på, trots att den skrollbara texten är indelad i sidor. Det dynamiska 

förhållandet mellan texten och surfplattans över-och underkant verkar alltså inte vara fördelaktigt. 

Ett statiskt innehåll som möjliggör att surfplattans kanter kan användas som koordinatsystem, som 

i fallet med den svepande metoden, underlättar uppbyggnaden av en spatial representation 
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eftersom texten alltid är kvar på samma plats. Det är ögonen, istället för texten, som rör sig. Det är 
något vi människor eventuellt är bättre anpassade för.  

5.3. Kan dessa skillnader förklaras av tiden det tog att läsa?  

Den tredje arbetsfrågan löd: 

• Kan dessa skillnader förklaras med tiden det tar att läsa?  

Våra resultat visar att den tid det tog för deltagarna att läsa texten varierade ganska kraftigt mellan 

de olika grupperna. I snitt tog det 14 minuter och 3 sekunder för gruppen som läste med 

navigeringsmetod ”skrolla”, jämfört med 15 min och 41 sekunder för gruppen som läste med 

metoden ”svepa” och 16 min och 2 sekunder för gruppen som läste med metoden ”skrolla genom 
sidor”.  

Skillnaden mellan gruppen som läste snabbast och gruppen som läste långsammast är alltså nästan 

två minuter, 119 sekunder. Denna är värd att kommentera då den motsäger tidigare studiers 

resultat. I procent motsvarar denna 2 minuters skillnad närmare 12,5 procent. Eftersom de olika 

grupperna läste exakt samma text, med samma radbrytningar, lika stor textstorlek och lika mycket 

synlig text samtidigt på skärmen samtidigt, så måste skillnaden bero på något annat än själva 
texten. 

Vi har resonerat kring vad detta kan bero på. Det tog kortast tid att läsa med navigeringsmetod 

”skrolla”; kanske kan det vara så att själva skrollandet gör det lättare att tappa bort sig i texten. 

Eftersom intrycket av texten förändras varje gång läsaren skrollar kanske det blir svårare för 

ögonen att leta upp rätt rad att fortsätta på och därmed blir läsningen ”slarvigare” och snabbare. 

Kanske kan det ha ett samband med det faktum att skrollningen kräver en mer eller mindre 

konstant fysisk rörelse av handen medan personen läser. Denna rörelse kanske påverkar hur 

fokuserad personen klarar att vara på textens innehåll, och därmed också läser snabbare. Möjligen 

kan det också vara så att navigeringsmetod ”skrolla” gör att läsaren inte får någon riktig känsla för 

var i texten denne är. Till skillnad från när man läser en sidindelad text där personen hela tiden kan 
känna att den gör ”framsteg” när den läser, vilket inte är fallet i ett långt skrollbart textflöde.  

Det är dock anmärkningsvärt att medan den ena skrollbara texten tog kortast tid att läsa tog den 

andra skrollbara texten längst tid att läsa. Skillnanden verkar alltså inte enbart bero på själva 

skrollande rörelsen. Eftersom vi inte har någon teori som stödjer detta kan vi enbart spekulera. 

Kanske har det att göra med att stressen blir som störst när man läser textflödet. Läsaren blir 

matad med text och vet inte hur lång den är. Vid läsande av sidor genom skrollning kan man 

snarare få ett annat lugn i läsningen eftersom sidindelningen gör att man kan vila och känna att 

man faktiskt gör framsteg i läsningen, läsaren känner att denne tar sig någonstans och klarar av 
olika sektioner av texten. Detta kanske är avslappnande och gör läsningen lite långsammare. 

Vi ser alltså ingen korrelation mellan tiden det tar att läsa och resultatet och därför kan inte 
skillnaderna förklaras med avseende på tiden.  
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5.4. Kan skillnaderna förklaras av vanan att läsa på en surfplatta 

eller av läsupplevelsen? 

 Den fjärde arbetsfrågan löd: 

• Kan dessa skillnader förklaras med vanan att läsa på en surfplatta eller med läsupplevelsen? 

För att se om våra resultat hade någon korrelation med hur vana och bekväma deltagarna ansåg sig 

vara att läsa på en surfplatta hade vi två enkäter. Detta för att kunna ha den eventuella 

korrelationen i åtanke innan vi drog en slutsats om resultatet. Den inledande enkäten visade att 

deltagarna som blev tilldelade metoden ”skrolla” ansåg sig mest vana att hantera och att läsa på en 

surfplatta. De ansåg sig dessutom mest bekväma - medeltalet på samtliga punkter låg på över sju av 

tio poäng. Deltagarna som använde metoden skrolla presterade dock sämst på samtliga uppgifter 

och därför ser vi ingen positiv korrelation mellan de inledande enkätsvaren och deltagarnas 

prestation. Möjligtvis kunde deltagarna med mest vana känna sig trygga nog att inte koncentrera 
sig lika mycket och presterade därför sämre.  

I enkäten om läsupplevelsen som utfördes efter studien upplevde deltagarna som blivit tilldelade 

metoden skrolla att det inte var lika bekvämt att läsa som de först angett. Poängen för 

bekvämlighet sänktes med 1,6 poäng från den inledande till den avslutande enkäten och detta 

tyder alltså på att de inte var lika bekväma som de trott. Det motsatta hände för deltagarna som 

blev tilldelade metoden ”skrolla genom sidor” där poängen ökade med 2,3. Deltagarna med 

metoden ”svepa” hade ingen förändring mellan tänkt och upplevd bekvämlighet vilket tyder på att 

läsupplevelsen motsvarade deras förväntning. Deltagarnas intresse för texten skiljer sig knappt åt 

mellan de olika navigeringsmetoderna, varför påverkan på deltagarnas prestation utifrån särintresse 
för isbrytning inte kan påvisas. 

De olika lokaliseringsförutsättningarna för navigeringsmetoderna är också något som kan påverka 

läsupplevelsen. Detta är dock inget vi ser tydliga tendenser på eftersom metoden med bäst 

lokaliseringsförutsättningar, “skrolla genom sidor”, presterade sämst under 

meningsplaceringstestet. Deltagarna med den metoden hade både en bar i högerkant som visade 

hur långt de kommit i texten och en sidnumrering. Förutsättningarna verkade alltså inte ge läsarna 

en bättre spatial uppfattning om texten och därför kan vi inte se någon korrelation mellan dessa 
och resultatet. 

 

Slutsatsen är att det inte går att förklara skillnaderna i resultaten på ordtestet och 

meningsplaceringstestet baserat på deltagarnas vana att läsa på en surfplatta eller deras 
läsupplevelse. 
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6. Slutsats 
Våra resultat tyder på att det är bättre att använda en svepande navigeringsmetod än en skrollande 

med avseende på läsarens förmåga att i efterhand minnas texten, oavsett vilken skrollande metod 

det är. Både resultatet från meningsplaceringstestet och ordtestet stödjer denna tes. Resultatet från 

meningsplaceringstestet stödjer de tidigare forskningsresultat som menar att läsare bygger en bättre 

mental representation av texten om de läser med en svepande navigeringsmetod. Resultatet från 

ordtestet stödjer de forskningsresultat som menar att läsare som läser med en svepande 
navigeringsmetod har lättare att återkalla texten från minnet.  

Vi kan inte förklara dessa resultat genom läsarnas tidigare vanor av att använda en surfplatta, av 

deras läsupplevelse eller av tiden det tog att läsa; det tyder på att resultaten beror på just valet av 

navigeringsmetod. Det verkar som att ett statiskt innehåll med en svepande navigeringsmetod 

underlättar för läsaren eftersom texten alltid är kvar på samma plats i förhållande till surfplattans 
över- och underkanter.   

Vi kan inte svara på frågan om en skrollande navigeringsmetod är att föredra framför en 

navigeringsmetod där läsaren skrollar genom sidor. En sidindelning verkar, enligt våra resultat, 

inte göra att läsarna bygger en bättre mental representation av texten. Däremot skulle 
sidinledningen kunna ha en positiv effekt på läsarens förmåga att återkalla texten ur minnet.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning 

För att bekräfta våra resultat behöver en större studie göras. Fler deltagare skulle göra möjliga 

felkällor mindre och resultatet skulle bli mer pålitligt. Ett förslag är också att grupperna i förväg 
normeras med avseende på deltagarnas vana att hantera surfplattor.  

Det skulle också vara intressant att se om resultaten förändras om studien istället görs på en 

skönlitterär text. Piolats, Rousseys och Thunins (Piolats et al., 1997) idéer om sekvensiella 

ledtrådar skulle kunna styrkas om resultaten blev ännu tydligare då texten var berättande och hade 
en tydlig röd tråd.  
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Appendix I: Ordtestet 

 

Del 1: ”Fyll i luckan”  
I denna del får du 10 meningar som alla är citerade ur texten du just läste.  

Din uppgift är att fylla i den tomma rutan med ett ord. Fyll i exakt rätt ord.  

 

Om du är osäker skriv hellre någonting än inget alls.  

_____________________________________________________________________ 

 

1.  

Man arbetar för att inga fartyg skall behöva vänta mer än …………………………………………………… 

timmar på isbrytarassistans.  

 

2.  

För att kunna utnyttja isbrytare året runt byggdes Oden med …………………………………………………… 

isklass, vilket gör det möjligt för den att kunna utföra expeditioner till Arktis och Antarktis.  

 

3.  

I Sverige var det från början Handelsdepartementets anslag som bekostade 

isbrytningsverksamheten. Det innefattar drivmedel, …………………………………………………… samt 

annat utrustning.  

 

4.  

Bemanningen av isbrytarna sköttes tidigare av ……………………………………………………, men sedan år 

2000 är besättningarna civila.  

 

5.  

…………………………………………………… använder man sig av då flera fartyg skall gå samma väg 

genom ett område. 

 

6.  

Isbrytaren kunde bryta upp till …………………………………………………… centimeter tjock is utan 

vallar.  

 

7.  
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Atleklassen, som är utrustade med …………………………………………………… i fören använder inte 

dessa för att öka kraften mot isen som man skulle kunna tro.  

 

8.  

Isbrytning i Sverige utförs idag av …………………………………………………… isbrytare som bryter is 

runt Sveriges kuster för att göra det möjligt för handelsföretag att använda de svenska 

hamnarna året runt. 

 

9.  

På grund av detta måste de gå till Öresundsvarvet i Landskrona och montera på bogserklykor 

innan de påbörjar sin …………………………………………………….  

 

10.  

En isvinters svårighetsgrad är omöjilg att förutse. Först i slutet av …………………………………………… 

kan man göra en någorlunda tillförlitlig prognos.  
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Appendix II: Meningsplaceringstestet 

 

Del 2: Placera ut meningarna  

I denna del får du att få fem stycken sammanhängande meningar tagna ur texten.  

Din uppgift är att placera ut VAR någonstans dessa meningar stod i texten.  

 

Markera i de medföljande papprena så exakt som möjligt vilka rader som meningarna stod på. 

Använd pilar för att peka ut vilka rader som du tror att meningarna stod på.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

1.  

”Under en lindrig isvinter täcks mindre än 98 000 kvadratkilometer av is, vilket innebär 

endast Bottenviken och Finska viken. Exempel på en lindrig isvinter är 2007/2008, då var tre 

av de svenska isbrytarna i tjänst och utförde 186 assistanser och nio bogseringar.”  

 

2.  

”Trögheten vid gång i is beror inte bara på isen som man måste krossa framför fartyget. 

Friktionen mellan isen och fartygets sidor är en minst lika stor faktor till att fartyg har svårt 

att ta sig fram.”  

 

3.  

”Den totala kostnaden för den svenska isbrytningen ligger på drygt 200 miljoner kronor per 

år, och för att ekonomiskt effektivisera isbrytningen sker ett stort samarbete mellan samtliga 

Östersjöländers isbrytartjänster.”  

 

4.  

”Bedömer man att fartyget inte kommer att klara sig ger man det order att gå till en punkt 

där isbrytaren möter upp. Om destinationshamnen ligger i isbrytarens assistansområde går 

man dit.”  

 

5.  

”Malmö hamn lät 1894, på Kockums varv i staden, bygga isbrytaren S/S Bore av 

Hamburg(er)klass med tillverkningsnummer 70 och med fartygsbeteckning SELA för isbrytning 

i Malmö hamn och unik såtillvida att hon nu är världens äldsta isbrytare.” 
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Appendix III: Exempel på bilaga till meningsplaceringstestet 

Alla deltagare fick en bilaga till meningsplaceringstestet, en av dessa visas under. Det fanns tre olika, en 

för respektive navigeringsmetod. Det var alltså på denna de skulle markera var meningarna var placerade i 
texten. Exemplet nedan är en nedskalad bilaga till metoden ”svepa”. 
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Appendix IV: Resultatet per deltagare i ordtestet 

I tabell 1 presenteras antalet rätt svar på ordtestet för varje deltagare. Deltagarna har blivit tilldelade ID-
nummer för anonymitet. 

 
Tabell 1: Antal rätt varje deltagare hade på ordtestet. 
 

Skrolla 

ID: Antal rätt: 

11 4 

12 5 

13 1 

14 7 

15 3 

16 5 

17 6 

18 5 

Medelvärde: 4,5 

 
 

Svepa 

ID: Antal rätt: 

21 4 

22 4 

23 4 

24 8 

25 5 

26 6 

27 5 

28 7 

Medelvärde: 5,38 

 
 

Skrolla genom sidor 

ID: Antal rätt: 

31 4 

32 4 

33 6 

34 3 

35 5 

36 6 

37 8 
  

Medelvärde: 5,14 
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Appendix V: Resultatet per deltagare i meningsplaceringstestet  

I tabell 2 presenteras resultatet för meningsplaceringstestet för navigeringsmetoden ”skrolla”. Det totala 
medelvärdet med den när navigeringsmetoden är 29,8 rader från rätt svar. 

 

Tabell 2: Resultatet för meningsplaceringstestet för ”skrolla” 

 
ID Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Totalt Medelvärde 

11 28 32 53 14 11 138 27.6 
12 16 4 19 6 3 48 9.6 
13 19 33 61 38 3 154 30.8 
14 17 19 80 16 9 141 28.2 
15 58 3 101 15 48 225 45 
16 4 1 11 11 59 86 17.2 
17 82 48 34 71 92 327 65.4 
18 14 4 22 25 8 73 14.6 

Totalt: 238 144 381 196 233 1192 238.4 
       

29,8 
 

I tabell 3 presenteras resultatet för meningsplaceringstestet för navigeringsmetoden ”svepa”. Det totala 
medelvärdet är med den här navigeringsmetoden 26,7 rader från rätt svar.  

 
Tabell 3: Resultatet för meningsplaceringstestet för ”svepa” 
 
ID Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Totalt Medelvärde 

21 18 9 55 9 10 101 20.2 
22 20 13 2 7 11 53 10.6 
23 48 14 72 25 21 180 36 
24 -  0 4 4 0 8 2 
25 27 60 29 21 53 190 38 
26 18 29 50 28 10 135 27 
27 27 61 63 7 8 166 33.2 
28 77 26 61 15 53 232 46.4 

Totalt: 235 212 336 116 166 1065 213.4 
       

26,7 
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I tabell 4 presenteras resultatet för meningsplaceringstestet för navigeringsmetoden ”skrolla genom sidor”. 
Det totala medelvärdet för den här navigeringsmetoden är 33,3 rader från rätt svar. 

 
Tabell 4: Resultatet för meningsplaceringstestet för ”skrolla genom sidor” 
 
ID Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Totalt Medelvärde 

31 10 44 86 29 0 169 33.8 
32 11 67 118 19 9 224 44.8 
33 0 54 41 4 0 99 19.8 
34 97 66 94 19 2 278 55.6 
35 34 18 121 37 29 239 47.8 
36 10 47 2 11 9 79 15.8 
37 23 18 0 8 29 78 15.6 

Totalt: 185 314 462 127 78 1166 233.2 
       

33,3 
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Appendix VI: Tidsåtgång per deltagare 

Här presenteras tiden det tog för respektive deltagare att läsa texten i sekunder. Varje deltagare 
representeras av ett ID-nummer för anonymitet.  

 

Tabell 5: Antal sekunder det tog för deltagarna att läsa texten. 

Skrolla 

ID: Antal 
sekunder: 

11 938 

12 752 

13 923 

14 941 

15 1006 

16 666 

17 772 

18 701 

Medelvärde: 4,5 

Genomsnitt (sek): 843 
Genomsnitt (min):  
       14 min, 3 sek 
 
 

Svepa 

ID: Antal 
sekunder: 

21 - 

22 - 

23 - 

24 1100 

25 830 

26 848 

27 953 

28 975 

Medelvärde: 5,38 

Genomsnitt (sek): 941 
Genomsnitt (min):  
        15 min, 41 sek 

Skrolla genom sidor 

ID: Antal 
sekunder: 

31 1038 

32 985 

33 676 

34 1268 

35 855 

36 932 

37 978 
  

Medelvärde: 5,14 

Genomsnitt (sek): 941 
Genomsnitt (min):  
           16 min, 2 sek 
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Appendix VII: Resultatet per deltagare på den inledande enkäten  

Här representeras resultatet för den inledande enkäten. Varje deltagare representeras av ett ID-nummer 
för anonymitet.  

 

Tabell 6: Resultatet per deltagare för ”skrolla” 

 
ID: Kön: Ålder: Vana att läsa: Vana att hantera: Bekvämlighet: 

11 Kille 22 8 7 8 
12 Kille 19 4 8 10 
13 Kille 22 7 9 9 
14 Tjej 20 9 7 9 
15 Kille 21 8 9 7 
16 Tjej 24 5 3 6 
17 Kille 20 8 8 8 
18 Kille 24 10 10 10 

Genomsnitt: 
  

7,38 7,63 8,38 
 

Tabell 7: Resultatet per deltagare för ”svepa” 
 
ID: Kön: Ålder: Vana att läsa: Vana att hantera: Bekvämlighet: 

21 Tjej 21 2 6 4 
22 Tjej 20 8 8 8 
23 Tjej 24 4 8 6 
24 Kille 26 3 8 7 
25 Kille 22 2 2 3 
26 Tjej 21 5 10 8 
27 Kille 21 5 8 7 
28 Tjej 23 8 10 7 

Genomsnitt: 
  

4,63 7,5 6,25 
 
 

  Tabell 8: Resultatet per deltagare för ”skrolla genom sidor” 
 
ID: Kön: Ålder: Vana att läsa: Vana att hantera: Bekvämlighet: 
31 Tjej 21 2 3 3 
32 Tjej 22 5 8 6 
33 Tjej 20 2 4 4 
34 Kille 25 1 2 5 
35 Tjej 21 6 6 5 
36 Kille 23 5 7 5 
37 Tjej 20 6 6 5 
Genomsnitt: 

  

3,86 5,14 4,71 
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Appendix VIII: Resultatet per deltagare på den avslutande enkäten  

Här presenteras resultatet av enkäten om läsupplevelsen. Varje deltagare representeras av ett ID-nummer 
för anonymitet.  

 

Tabell 9: Resultatet per deltagare för enkäten om läsupplevelsen för ”skrolla” 

 
ID: Intressant Givande Bekvämt 

11 3 3 5 
12 4 2 9 
13 5 7 4 
14 4 5 6 
15 3 6 7 
16 5 4 8 
17 6 5 8 
18 4 6 7 

Totalt 34 38 54 
Genomsnitt: 4,25 4,75 6,75 
 
 

Tabell 10: Resultatet per deltagare för enkäten om läsupplevelsen för ”svepa” 

 
ID: Intressant Givande Bekvämt 

21 3 4 6 
22 3 6 9 
23 3 3 1 
24 7 3 5 
25 4 5 4 
26 6 3 10 
27 6 8 8 
28 3 4 7 

Totalt:  35 36 50 
Genomsnitt: 4,375 4,5 6,25 
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Tabell 11: Resultatet per deltagare för enkäten om läsupplevelsen för ”skrolla genom sidor” 
 
ID: Intressant Givande Bekvämt 

31 4 7 8 
32 5 7 8 
33 5 6 7 
34 4 4 7 
35 2 2 8 
36 4 6 5 
37 3 3 6 

Totalt: 27 35 49 
Genomsnitt: 3,86 5 7 
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