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Abstrakt

Fyrtio universitetsstuderande deltog i ett eozperiment, 
vars syfte var att utreda hur en förändring av den 
egna läshastigheten påverkade läsförståelsen av text. 
Denna intraindividuella hastighetsvariation bekräftar 
vad man funnit vid interindividuella jämförelser, t ex 
att differensen mellan snabba och långsamma läsare är 
störst i texter med normal svårighetsgrad. Studien gav 
också den praktiska implikationen att s k snabbläs
ning skur sers positiva effekter på långsamma läsare 
inte omedelbart kan stödjas. Den konträra effekten får 
emellertid starkt stöd: om snabba läsare minskar sin 
läshastighet fås reliabla gynnsamma effekter på. läs
förståelsen.

Hastigheten med vilken man läser en text har av hävd varit av såväl 
teoretiskt som praktiskt intresse i studiet av läsbeteende. Från 
teoretisk synvinkel har man menat att kronometriska studier kan av
slöja och indikera mera grundläggande processer. Analysenheten har 
emellertid ofta varit mycket begränsad. Det enskilda ordet eller 
den enskilda satsen har oftast varit föremål förtidsregistreringar. 
Idag upplever man en renässans för sådana studier och man har tom 
presenterat en extensiv teori om läsning som baserar sig på tids
registreringar av ögonrörelser på enskilda element (ord) i en text 
(Just & Carpenter, 1982) och också introducerat en datorimplemen- 
tering av densamma (Thibadeau, Just & Carpenter, 1982). Ett annat 
exempel på den förnyade aktualitet som tidsregistreringar rönt 
redovisar (Graesser (1981) samt Graesser och Riha (1984) som arbe
tar på satsnivå. Ett originellt bidrag utgör Haberlandt (Haberlandt, 
Beriau & Sandson, 1980; Haberlandt, 1984) som registrerar tid mel
lan satser (pauser) under läsning.

Få undersökningar har emellertid riktats mot lästid för hela text
passager. I de fall sådana redovisas har man studerat interindivi- 
duella variationer, utvecklingsförlopp eller sökt fastställa en
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optimal läshastighet för olika grupper och texter. En modern nisch 
tycks vara att försöka fastställa om den individuella läshastighe- 
ten är konstant eller flexibel över olika texttyper (Carver, 1982; 
1983). Föreliggande arbete ansluter delvis till denna senare fråge
ställning. Här redovisas ett experiment som försöker besvara frågan 

"vad som händer" med läsförståelsen, om en och samma läsare tvingas 
öka/minska sin läshastighet för en och samma texttyp. Någon sådan 

studie har hittills inte rapporterats. Frågan har också ett påtag

ligt praktiskt intresse. Svaret informerar nämligen om huruvida 
det föreligger någon "lönsamhet" i att delta i kurser av typen "öka 
din läshastighet", en kommersiell företeelse av inte så ringa om

fattning.

I experimentet simuleras vidare en "ekologiskt relevant" variabel 

nämligen att låta försökspersonerna stryka under det viktiga i 

texten under pågående läsning. Denna typ av "on-line"-processindi- 
kator har tidigare prövats (Backman, 1979; 1980) och visat sig 
ha såväl teoretisk som praktisk signifikans (Backman, 1984 a, b).

METOD

Försökspersoner

Fyrtio studerande i pedagogik vid Umeå universitet utgjorde försöks
personer. De arvoderades inte för sin medverkan.

Texter

Två texter som båda handlade om kommunikation men från skilda ut
gångspunkter och med olika innehåll valdes till experimenttexter. 

Text A var hämtad från Riksbankens Jubileumsfonds skriftserie (Söder
ström, 1978) och bestod av 419 ord som kunde indelas i 32 "fakta

segment". Dessa erhölls genom subjektiva bedömningar från tre olika 
personer insatta i läsförståelsefrågor. Ett segment definierades 

som "något som handlar om en sammanhängande topik". Text B hämtades 
från samma skriftserie (Wärneryd, 1978) och bestod av 451 ord och 
37 faktasegment. Svårighetsgraden var något högre i den senare 
texten.
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Genom anlitande av de av van Dijk & Kintsch (1984, se även Backman, 
1980 b) formulerade makroreglerna erhölls för de båda texterna en 
makrostruktur. För Text A bestod denna av 12 makrosatser och för 
B av 14 makrosatser. Texterna, med angivnade av makrosatser, redo
visas i bilagorna 1 och 2.

Procedur

Försökspersonerna genomgick experimentet enligt den design som 
framgår av figur 1.

Fig 1 in ungefär här

Den ena försöksgruppen (n=20) läste text A under instruktionen att 
stryka under det som enligt deras egen bedömning var viktigast i 
texten. En registrering av lästiden gjorde att gruppen efter genom
läsning kunde delas i två hälfter: en snabb och en långsam grupp. 
Den förra instruerades inför text B att nu läsa "hälften så snabbt" 
och den senare "dubbelt så snabbt". Motsvarande gjordes i den andra 
gruppen, grupp B(=text B). Ordvalet var inte ämnat att ge en fysi
kalisk halvering eller dubblering i tidsdimensionen - sannolikt en 
omöjlighet - utan fastmer att ge en approximativt lika och jämför
bar referens för en subjektivt inducerad tempovariation.

Scoring

Som en understrykning räknades ett fullständigt understruket ord, 
vilket togs som indikator för att motsvarande sats givits stor be
tydelse eller makrostatus. För varje text (grupp) erhölls således 
totala antalet understrykningar, antal "makrounderstrykningar" och 
kvoten "makrounderstrykningar"/totala antalet understrykningar. 
Detta senare mått betraktas här som uttryck för graden av förstå
else. För varje läsuppgift noterades tiden.
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RESULTAT

För att kontrollera den fysikaliska effekten av tempoinducering- 

arna redovisas lästider för de olika betingelserna i tabell 1. Det 

framgår här att det finns en klar skillnad mellan snabba och lång

samma läsare för båda texterna, genomsnittligt ca 2.5 minuter.

Tabell 1. Lästid (ord/min) för snabba och långsamma läsare under
de olika instruktionsbetingelserna. Pilen anger att grup
pen är hämtad från den motsatta lästidsinstruktionen 
(—»snabb=från långsam till snabb).

Text Snabb —» Snabb Långsam —^ Långsam

A 107 87 72 102

B 100 102 60 72

De långsamma läsarna förmår emellertid inte komma ner i de snabbas 

lästider pä text A, när de instrueras att läsa snabbare. Detta är 

däremot fallet i text B. Generellt över båda texterna gäller dock 

att de snabba, när de instrueras att läsa "hälften så snabbt" fort

farande har högre läshastighet än de långsamma; ca 1.5 minuter över 

båda texterna.

En prövning av skillnader mellan de olika läsbetingelserna gav för 

text A på totalunderstrykningarna F(3,36)=4.35, p<.05, MSg=22,28, 

för makrounderstrykningarna F(3,36)=5.36, p<.05, MSg=4.96 och för 

makro/totalt F(3,36) =3.14, p<.05, MSe=.028. Data framgår av tabell 

2. För att pröva om förändringar i läshastighet haft någon effekt 

prövades dessa mot normalläsningssituation dvs testades mot den 
genomsnittliga lästiden för snabb och långsam. Härvid konstatera

des att båda tempoförändringarna gav signifikant bättre resultat. 

Skillnaden normal - snabb —^långsam blev t(28) = -2.12, p<.05 och 

normal - långsam—» snabb t(28)=-2.08, p<.05 vid makroopererande. 

Betraktas emellertid relationen M/T erhölls endast signifikans för 

normal - snabb —> långsam.
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Tabell 2. Makrounderstrykningar (medelvärden) och medel proportioner 
för makro/totalt (M/T) vid de fyra läsbetingelserna för 
text A.

Snabb Långsam —» Snabb —> Långsam

Makro 4.8 6.3 8.6 7.5
M/T .68 .52 .63 .75

Tabell 3 redovisar utfallet för den något svårare texten. En ANOVA 

gav ingen reliabel huvudeffekt mellan grupper i något avseende. För 
totala antalet understrykningar erhölls F(3.36=2.10, p>.05, MSg= 

=35.73, för makrounderstrykningar F(3,36)=2.53, p>.05, MSg=7.42 och 

för M/T erhölls F(3.36)=<1. En testning mot en "normalgrupp" som

Tabell 3. Makrounderstrykningar (medelvärden) och medel proportioner 
för makro/total t (M/T) vid de fyra läsbetingelserna för 
text B.

Snabb Långsam —» Snabb —* Långsam

Makro 7.0 9.8 7.2 7.0
M/T .56 .53 .54 .66

för text A gav en signifikant differens för normal - snabb —> långsam. 
Detta resultat duplicerar utfallet för text A.

DISKUSSION

Experimentet ger besked om, och bekräftar vad man tidigare känt till, 

nämligen att det råder stora interindividuel la differenser i läshas- 
tighet. Vidare konstateras att man via instruktion kan generera in- 
traindividuella variationer i läshastighet trots svårigheten att 
hitta och definiera en verbalt förankrad standard. Vi har också kun

nat verifiera att långsamma läsare har sämre läsförståelseresultat 

än snabba läsare (se t ex Perfetti & Lesgold, 1977). Dessa har också
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visat att differensen mellan snabba - långsamma läsare är störst 
vid normalsvåra texter, för att bli mindre uttalad när texten är 
svår. De här redovisade signifikansprövningarna motsäger inte 
detta. I hithörande avseende erhölls en reliabel differens för 
text A, medan signifikansen för differensen uteblev för text B, 
den svårare texten. Tendensen kvarstod dock.

Den praktiska implikationen vad de s k snabbläsningskurserna an
belangar är att långsamma läsare, åtminstone inte utan vidlyftig 
träning i förståelse, inte omedelbart ökar sina prestationer vid 
en förhöjning av läshastigheten. Däremot visar resultaten entydigt 
och signifikant för båda texterna att snabba läsare som "lugnar ner" 
sitt lästempo är ytterst betjänta av en sådan temporeduktion. Slut
ligen kan studien åter sägas validera den av Backman (1979) intro
ducerade tekniken för studier av on-line processer i läsförståelse, 
en teknik som är att föredra framför retrospektiva memoreringsex- 
periment.
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Figur 1. Experimentets design



Bilaga 1

TEXT A

^yVår tid kännetecknas bl a av ett överflöd på in -
f o rma tion n 1 i g t somliga mått fördubblas den 
tillgängliga informationen i världen vart åttonde 
år. $ktt fatta rationella beslut,^vs beslut grunda 
de på all tillgänglig, relevant information^blir 
snabbt svårare --''fielt enkelt därför att uppgiften 

att finna och bearbeta all relevant information 
håller på att bli oöverstiglig.^'Rätt information" 

har blivit en säljbar produkt - åtminstone till be
slutsfattare i nyckelställningar.

^Allteftersom förändringstakten i samhället ökar 
ftställs också allt högre krav på informationens 
aktualitet.^Tidningsfolk börjar känna sig generade 

över att en dagstidning innehåller många timmar gam
la nyheter när konsumenten får den i handen.

^%etta är den bakgrund som brukar ges till de nya 
medierna. %ad skall vi göra? %tt veta att det 

finns massor av information som i princip är till-
gänglig, men utom räckhåll (i tid), leder till att 
allt fler av våra beslut måste betraktas som icke-
rationella (i den mening som angavs ovan) Äem vill

säga att han eller hon lever ett i eke - rat ione 111 K/liv? 'Därför kommer blotta existensen av massor av 
antagligen värdefull men okänd information att säl
la sig i vårt undermedvetna till alla andra krav 
vi har på oss.

Ibland antas det att lösningen på dilemmat är ökad
kommunikation. %et behövs nya, bättre kanaler så
att informationen verkligen når fram i tid.'"Om 
det inte låge någon sanning i detta, skulle vi inte 
spilla vår tid på att undersöka nya med.ier.^ag vill 

ändå påpeka att ökad kommunikation inte är någon 
total lösning.Aa exempelvis följande händelse : Åla 11 
Street .‘Journal hade en elektronisk "tidning", vars



specialiserade nyheter speglade läget med endast 
fem minuters fördröjning .a/6et visade sig dock att 

användarna inte visste vad de skulle göra med denna 
information r^flan klarade helt enkelt inte av att 

anpassa sig till så snabba förändringar.

^Problemet är att information inte bara behöver
kommuniceras, utan också bearbetas och förstås för 
att blir nyttig .‘Information är som ett litet barn.

<3^Den pockar på vår uppmärksamhet och vill ta vår tid 
för att bli bearbetad och förstådd.

AyDe_ nya medierna kännetecknas av att de på elektro
nisk väg överför information direkt till hem eller--------^sl-------------------------  -------------------------- ;-----------
kontor./Qe medier som begränsar sig till att över
föra text kallar vi smalbandsmedier (av tekniska 
orsaker)?M)e kan konstrueras redan nu.^Oen använda 

elektroniken är synnerligen komplicerad (jämfört med 
t ex en vanlig tv-apparat ) ,^rnen kan numera göras 

billig tack vare LSI-teknologin (Large Scale Inte
gration ) .

31} Det finns också bredbandsmedier, som kan överföra
rörliga bilder.^teknologin är här mera i sin linda 
och kommer att låta vänta på sig när det gäller 
sådana utvecklingar som bildtelefon för hemmabruk.

Sätt kryss om ditt modersmål inte är svenska ( )
Tid: ( ) min ( ) sek.

£ mdtro 12,



Bilaga 2

TEXT B

«'Det slag av samhälle som kommer att finnas i
den närmaste aktuella framtiden kallas ibland kom
munikationssamhället f¥j et hävdas att det är nära 
förestående och att vi redan börjat det successiva 
inträdandet i detta samhä1 le.ffivå huvudidéer tycks 
finnas bakom begreppet kommunikationssamhälle .% e n 
ena huvudidén är av social natur^och inrymmer i 
korthet att^samhä1let kommer att präglas av nya 
strömmar av information och kommunikation .^Tvåvägs- 
kommunikation.^där den som i ena ögonblicket är 

mottagare i nästa ögonblick blir sändare och därmed 
byter roll med den förre sändaren ,~^får en starkt 
ökad utbredning.^Informationsströmmarna skall 

i mindre utsträckning gå från vissa centra i sam
hället via envägskanaler till mottagare som i 
det stora hela alltid förblir mottagare/^Kontakten 

mellan individer och grupper kommer att bli van
ligare och lättare att genomföra /%vstånd i olika 

bemärkelser kommer att kunna överbryggas.

^/Alen andra huvudidén är att det nu finns tekniska

medel att åstadkomma drastiska förändringar i utbudet
och tillgängligheten av information^iksom i ut-

fif/budet av annat som massmedierna rymmer.^Den tekno
logiska utvecklingen har frambragt medier som 
delvis är nya men som framförallt är påbyggnader 
på redan existerande medier & illsammans med de 

medier som nu existerar och som kan väntas överleva 
ger de möjligheter till ett kommunikationssamhället

^^Teknologiskt blir samhället snarast ett med iesam

hä 1 le . hänsyn till teknologin är frågan när
mast vilka prioriteringar som skall göras M essa 
prioriteringar avgörs av ekonomiska och sociala 
synpunkter,*ysom i sin tur kan vara i skiftande grad 
en följd av planering och/eller marknadsmässiga fak
torers spel.



^Förutsättningarna för en gynnsam Koppling mel
lan dessa två huvudidéer är givetvis inte enkla att 
faststä11 aett kommunikationssamhälle av det 
först antydda slaget antas vara eftersträvansvärt, 

^^kan den teknologiska utvecklingen under vissa för
utsättningar ge upphov till svårbemästrade hinder.
I stället för att ge bidrag till att lösa vad som i 
dag upplevs vara kommunikationsproblem i samhället, 
kan den teknologiska utvecklingen förstärka proble-
men göra dem ännu mer svårbemästrade och komp
licerade.

“dJo) De flesta problem i det moderna samhället har en
informations- och kommunikationssidaP^örbättrad 
information mellan berörda parter och ökad tvåvägs-
kommunikation kan vara ett led i 1ösningsförsöken på
många problemftféentra1i sering liksom decentrali
sering, medinflytande, insyn osv % om alla är aktu
ella företeelser,^r förändringar som förutsätter 
ändrade kommuni katioris förhål landen?^tt ständigt 

aktuellt område är massmediernas nuvarande roll
i samhället och de effekter som uppstår.■'Nyhets - 
spridningen och opinionsbildningen i samhället 
ftiljs med ständig oro för den fortsatta utveckling
en ?3^oncentrationstendenser och maktförskjutningar 
inom informationsindustrin är föremål för uppmärk
samhet m ubi i ki ntresset för undei'hà 1 lning med in
slag av våld, skandaler eller pornografi debatte
ras . lamen granskas med avseende på dess tänk
bara verkningar, åtgärder’ vidtas för att på
verka dess innehåll i informationsvänligare rikt- 
n ing Alletta är exempel på några av du många områ
den därffiiet finns en oroad diskussion av faktisk 
ut v_e ckling och vad som är samhälleligt, önskvärt.

Sätt kryss om ditt modersmål inte är svenska ( )
Tid: [ ) m i n ( ) s e k.
é. tot 37 
g. tm.ic.cc, /‘i




