
Makulatester 

Närvisus 

Patienten läser med ett öga i  taget. Vilken minsta tekst kan läsa? 

24p  För att kunna läsa  
   måste man ha tillräckligt 
   god syn. Dessutom 
   fordras att den tryckta 

texten är tydlig och att 
belysningen är riktig. 

 
18p    Man behöver inte ha fullgod 

synförmåga för att kunna läsa 

en tidning eller bok. Den som 

har en betydande nedsättning 

av synen måste använda hjälpmedel, 

till exempel förstoringsglas eller 

kikare. För synskadade finns också 

böcker med särskilt stor still. 

 

 
14p  På ett papper av hög kvalitet blir bokstäverna 

tydliga, och trycket lyser inte 

igenom från andra sidan bladet. Så är 

fallet i de flesta böcker men inte i dagstidningar 

och telefonkataloger. Färgen 

på tryck och papper är också viktig. 

Svart text på vit bakgrund är bäst. 

 



12p Man kan underlätta läsningen genom att använda 
 en riktig belysning. Ljuset skall helst 
 komma snett bakifrån. När dagsljuset räcker 
 till, läser man därför bäst med ryggen mot ett  
 av rummets fönster. Man undviker bländning 
 genom att inte vara vänd mot ett fönster.  

 

10p Är det mörkt ute skall  man först och främst ha tak-lampan tänd i rummet. 

Då bländas man inte av det vi ta papperet. En bra läslampa fordras också. 

Den skall  ge ordentligt med ljus riktat mot det man läser. 

Ju närmare den står, desto bättre belyser den texten. 

 

8p           Ögonen slits inte ut av användning, och så kallad överansträngning av synen skadar dem inte heller. 

Ögonen förstörs inte heller av att man tittar på TV. Det är ofarligt att läsa i dåligt ljus liksom att läsa 

med boken eller tidningen på mycket nära håll. Däremot är det tröttsamt och oftast onödigt. 

 

6p                     De flesta personer i medelåldern behöver läsglasögon. Glasögon ger vanligen skarp bild på bara ett avstånd, 

men det finns också sådana för flera avstånd. Det är viktigt att glasögo¬nen har rätt styrka för just det man 

skall använda dem till. De som är avsedda för TV pas¬sar därför inte för läsning. 

 

5p  Då man läser skall man alltså ha de bästa glasögonen och inte de starkaste. Mycket starka glas förstorar visserligen texten, 

som emellertid då måste hållas nära ögonen för att inte bli suddig. Det är opraktiskt och tröttsamt.  

För den synskadade kan det vara nödvändigt att läsa på det viset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amsler 

Patienten tittar med ett öga i  taget på pricken i mitten. Är alla linjer raka? 

 


