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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhål
lande ram för publicering av arbetsrapporter, delresultat, utkast 
m m vilka lämpar sig för en snabb presentation. För innehållet i 
denna serie är respektive rapportförfattare ensam ansvarig.



Backman, J. (1989). Textförståelse och tidigare kunskaper. 

Arbetsrapporter, nr, 72. Umeå universitet: Pedagogiska 

institutionen.

Abstrakt

En text omfattande ca 600 ord förelädes en grupp högstadieelever 

(142 st) för genomläsning under två olika betingelser. Texten var 

avsedd att vara innehållsligt och strukturellt av hög 
komplexitetsgrad för den utvalda läsargruppen, och sådan att man 

med svårighet skulle kunna relatera den till tidigare 
omvärldskunskap. Hypotesen att en grupp som läste texten en 
gång, och en annan grupp som läste den en gång med samtidig 

understrykning inte skulle skilja sig åt i textförståelse kunde 
stödjas. Frånvaro av en diffems kunde noteras på såväl mikro

som makronivå. Man kunde inte heller iaktta några differentiella 

effekter över årskurser; åk 7, 8 eller 9. Utfallet visar på 

betydelsen av omvärldskunskap för det kognitiva processando av 

textinformation.
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En rad av tidigare undersökningar (se t ex Backman, 1980b, 1984, 1985a, 
1985b, 1989a) har demonstrerat möjligheterna att använda understrykningar 

under pågående läsning som indikator på kognitivt processande av 

textinformation. Den kan sägas röja vad som sker "on line" vid läsningen, och 

har bl a använts för ett teoretiskt ställningstagande till när den kognitiva 
organisationen av textinformation sker; vid inkodningen, minneslagringen 

(storage) eller vid "framplockningen" (retrieval). Man kan, med hjälp av 
understrykningstekniken, numera förlägga den redan till inkodningsprocessen 

(se vidare Backman, 1985a,b), vilket tidigare inte entydigt kunnat verifieras.

Tekniken har också ur praktisk synvinkel visat sig vara överlägsen 

konventionellt läsande dvs utan bearbetning av text i form av understrykningar 

(se t ex Backman, 1985b, 1989a). Man erhöll här en signifikant högre 
reproduktionsbenägenhet efter genomläsning med hjälp av understrykningar. 

Detta sätt att bearbeta text, ett slags "dubbelprocessande" (Backman, 1989a), 
utgör således i tillämpat hänseende ett effektivt studietekniskt hjälpmedel.

Den hittills redovisade textforskningen har visat ett dominerande intresse för en 
speciell texttyp nämligen den enkla berättelsen (sagan, fabeln). Sådana texter har 

oftast en bestämd struktur, vilket är anledningen till att forskningen visat en klar 

preferens för denna typ av text. Det är först på de allra senaste åren man vågat 

sig på den mera komplexa texttyp som benämns expository dvs texter av 

förklarande, upplysande och informerande karaktär. Till denna grupp hör 

exempelvis lärobokstexter.

I teoretiskt hänseende kan berättelsetexten sägas instansiera eller aktivera redan 

befintlig omvärldskunskap (tidigare erfarenheter). Textens organisatoriska 
struktur är mer eller mindre känd, medan lärobokstexten huvudsakligen 

modifierar eller adderar till befintlig omvärldskunskap. Det finns i det senare 

fallet inga färdiga "minnespaket" i form av t ex schemata, som läsaren kan 

relatera inkommande textinformation till. I den meningen är följaktligen 

lärobokstexter svårare att förstå, vilket ju inte är annat än en truism klädd i 
teoretiska termer.
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Avsikten i föreliggande arbetet är pröva tekniken med understrykningar under 
pågående läsning, på en text som är helt okänd för läsaren och som är i avsaknad 
av en bestämd struktur. Läsaren har således ingen hjälp av tidigare kunskaper 

(omvärldskunskap) och följaktligen ingen kognitiv strategi för hur informationen 

ska struktureras eller organiseras. Hypotesen blir således att läsning med 

undestrykningar inte skiljer sig från läsning utan. Ett stöd för denna hypotes 

skulle ytterligare stärka understrykningars teoretiska status, som exempelvis 
relaterad till omvärldskunskap, och således som en viktig kognitiv 
processindikator vid textläsning.

METOD

Försökspersoner

Två klasser ur vardera årskurserna 7, 8 och 9 valdes som försökspersoner. Det 

totala antalet elever uppgick till 142, och i de klasserna varierade antalet mellan 

20-28. De arvoderades inte för sin medverkan.

Text

Texten hämtades från en lärobok i samhällskunskap för gymnasiet (bilaga 1) och 

låg således i svårighetsgrad utanför den aktuella försöksgruppens kunskapsnivå. 

Den måste betecknas som innehållsligt mycket svår, men också svår att 

strukturera. Den bestod av två A4-sidor omfattande ca 90 satser, och den var 

komplicerad också i den meningen, att den innehöll 16 numeriska uppgifter (t ex 

"Totalt beräknades 1980 cirka 1,8 miljarder människor vara i arbetsför ålder."). 
Sådana uppgifter har i en tidigare undersökning visat sig ge inkonsistenser i 
resultaten (Backman, 1980b).

Procedur

Varje klass indelades slumpmässigt i en understrykningsgrupp och en utan. Den 

förra gruppen instruerades att under läsningens gång stryka under det man ansåg 

vara viktigt i texten. Genomläsningarna skulle så långt möjligt likna en
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läxläsningssituation, och den var tidsbegränsad till 15 minuter. Därefter följde en 

interpolerad aktivitet bestående av användning av de fyra räknesätten (bilaga 2). 

Tillvägagångssättet demonstrerades på tavlan innan man individuellt löste en 

enskild uppgift. Denna var tidsbegränsad till två minuter. Eleverna fick därefter 

uppgiften att skriva en sammanfattning av den tidigare lästa texten. Också här 

maximerades tiden till 15 minuter.

Scoring

De sammanfattande reproduktionerna scorades med hänsyn till innehållslig 

satsvis (bilaga 3) likhet med originaltexten och konstituerade måttet 

totalreproduktioner. Antalet makroreproduktioner beräknades som 

överensstämmelsen mellan reproduktioner och textens makrostruktur (bilaga 4). 

Den senare konstruerades med hjälp av de kriterier som finns redovisade i 

Backman (1979,1980a).

RESULTAT

Medelantalet totalreproduktioner redovisas i figur 1. Här framgår att skillnaden 

mellan årskurser och betingelser (understrykningar eller ej) är liten. En multipel

ÅRSKURS

Figur 1. Medelantalet totalreproduktioner vid olika årskurser för

läsbetingelsema med (fyllda staplar) underatrykninar och 

utan (ofyllda staplar).
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variansanalys ger inte heller några reliabla differenser (samtliga F<1 ). Textens 

svårighetsgrad illustreras också av det faktum att man genomsnittligt över 

grupper endast reproducerar ca 14 % av textens totala satsantal.

I figur 2 återges resultatet för makroreproducerandet. Återigen är skillnaden 

mellan grupper och betingelser små. En multipel ANOVA kunde inte säkerställa 

några differenser (samtliga F<1 ).

1 0

7 8 9
ARSKURS

Figur 2. Genomsnittligt antal reproducerade makrosatser för gruppen med

understrykningar (fyllda staplar) och utan (ofyllda staplar) vid olika 

årskurser.

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att återgivningar vare sig på 

mikro- eller makronivå ger några olikheter mellan läsande med samtidiga 

understrykningar och läsning utan understrykningar. Den anförda hypotesen kan 

helt stödjas.
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DISKUSSION

Ett starkt kompletterande stöd för textförståelsens beroende av tidigare 
omvärldskunskap är det faktum att reproduktionsbenägenheten inte ökade över 
årskurser. Texten antogs vara okänd för försökspersonerna och det visade sig att 

den var lika obekant på samtliga årskurser dvs åk 7, 8 Och 9, och under båda 
betingelserna, med och utan understrykningar. Man hade möjligen haft skäl att 

anta att åtminstone åk 9 presterat bättre på grund av en högre språklig 

kompetens. En sådan relation har tidigare kunnat påvisas (Backman, 1989b).

Resultatet implicerar vidare följande hypotes: om textinnehållet är okänt, om det 

således inte finns några tidigare kunskaper utan läsaren måste "addera" till 
befintlig omvärldskunskap, bör understrykningar reserveras för en andra 
genomläsning. Den första genomläsningen bör då fungera som en grov 

strukturering av textinformationen, som möjligen konsolideras vid den andra ge

nomläsningen. Ett sådant förfarande är också "naturalistiskt" då den första 

genomläsningen ofta anses ge en överblick (struktur) över textens innehåll.
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BILAGA 1

ARBETSLÖSHET OCH UNDERSYSSELSÄTTNING

I FNss Förklaring om de mänskliga rättigheterna fastslås allas rätt 
till arbete och försörjning. Men verkligheten är för allt fler män
niskor en helt annan. Kanske kommer arbetslösheten mer än något annat 
att prägla 1980-talet.

De flesta länder har som målsättning att skapa full sysselsättning, 
dvs att alla har arbete. I i-länderna brukar man tala om att det råder 
full sysselsättning även om man kan ha en arbetslöshet på en eller ett 
par procent. I Sverige har vi tidigare tvingats räkna med en "normal" 
arbetslöshet på cirka 1 procent, dvs cirka 5Ö 000 personer. I USA har 
man ansett även en arbetslöshet på upp mot 4-5 procent som ganska nor
mal, dvs i absoluta värden en arbetslöshet som omfattar 4-5 miljoner 
människor.

För u-länderna är det svårt att ge några säkra mått på arbetslösheten. 
Officiellt brukar man ange arbetslösheten till cirka 10 procent. Men 
allt talar för att detta är en alldeles för låg siffra, eftersom det 
mycket ofta förekommer s k undersysselsättning, dvs människor saknar 
fast arbete och försörjer sig hjälpligt på olika tillfällighetsarbeten, 
t ex säsongarbete inom jordbruket. Räknar vi in alla dessa miljoner 
tillfällighetsarbetare i de arbetslösa, torde de rätta siffrorna för 
arbetslösheten i många u-länder ligga mellan 30 och 50 procent.

Befolkningstillväxten har skapat en mycket snabb tillväxt av den totala 
arbetskraften i världen. Totalt beräknades 1980 cirka 1,8 miljarder 
människor vara i arbetsför ålder.Men arbetstillfällena har inte ökat 
i samma takt, alltså har arbetslösheten förvärrats. Även om ökningen 
av arbetslösheten procentuellt sett under senare tid varit störst i 
i-ländérna, är det alltjämt undersysselsättningen i u-länderna som är 
och förblir det globalt svåraste problemet.

När arbetstillfällena inte räcker till är det också vanligtvis kvinnorna 
som först blir utan arbete. Av världens samtliga kvinnor är det bara 
25 procent som har arbete, medan motsvarande siffra för männen är 50 
procent. Men det finns tecken som tyder på en begynnande utjämning.



I så fall kommer det att få betydelse också för hela befolkningsfrågan. 
Det antas nämligen att födelsetalen kommer att sjunka om kvinnorna kom
mer ut i förvärvsarbete.

för den enskilde blir följderna av arbetslösheten oftast långt värre i 
u-landet än i i-landet. I de flesta i-länder innebär arbetslöshets
försäkringar och olika sociala åtaganden ett "skyddsnät" som mildrar 
verkningarna av arbetslösheten. I de allra flesta u-länder saknas detta.

I en av sina senaste rapporter har Världsbanken gjort en prognos för 
utvecklingen inom den internationella arbetsmarknaden fram till sekel
skiftet. Den visar att det till år 2000 kommer att behövas minst 500 
miljoner nya arbeten, kanske tom Upp mot 1 miljard. Det är en upp
gift som Världsbanken med all rätt betecknar som "en utmaning utan 
motstycke".

I de fattigaste u-länderna sysselsätter jordbruket 70-75 procent av 
arbetskraften. Världsbanken menar, delvis tvärt emot tidigare uppfatt
ning, att man i första hand bör satsa på småbönder och småbruk för 
att öka sysselsättningen inom jordbruket. Världsbanken är därmed ganska 
kritisk mot utvecklingen i u-länderna och i-ländernas biståndspolitik.
Det har tidigare varit ganska vanligt att man satsat på tunga kapital
varor för jordbruket som t ex traktorer, maskinplogar och skördetröskor. 
Detta har påskyndat utvecklingen mot stordrift och förvärrat arbets
lösheten. Småbönderna har inte kunnat skaffa de maskiner som storgodsen 
kunnat och därigenom slagits ut. Vidare har den fortlöpande mekani
seringen av storgodsen gjort det allt svårare för människorna att få 
arbete där - varje ny traktor som man tar i bruk kan göra 50 människor 
arbetslösa.

0m Världsbanken har rätt måste det också innebära, att man i u-länderna 
kanske bör inrikta sig på mindre industrianläggningar för det lokala 
jordbrukets behov. Det kan innebära att dgt är bättre att producera 
hackor, det uråldriga jordbruksredskapet i de flesta u-länder, än 
traktorer och skördetröskor.



BILAGA 2

INTERPOLERAD AKTIVITET

Använd de fyra räknesätten addition, subraktion, multiplikation 

och division för att losa följande uppgift:

26 1 2 4 5 = 214

26 1 2 4 5
X + X x2 +

8
x26
208
+5

213 
+1

214

12 9 3 7 2 = 319

12 9 3 7 2
X X x9 - +

27 
x12 
324 
-7 

317 
+2 
319



BILAGA 3

ARBETSLÖSHET OCH UNDERSYSSELSÄTTNING /
I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna/astslås allas rätt 

till arbete och försörjning./Men verkligheten är för allt fler män

niskor en helt annan/l<anske kommer arbetslösheten mer än något annat 

att prägla 1980-talet ./

De flesta länder har som målsättning/jtt skapa full sysselsättning,/ 

dvs att alla har arbete./l i-länderna brukar man tala/om att det råder 

full sysselsättning/även om man kan ha en arbetslöshet på en eller ett 

par procent ./i Sverige har vi tidigare tvingats räkna med en "normal" 

arbetslöshet på cirka 1 procent /dvs cirka 30 000 personer ./i USA har 

man anset^även en arbetslöshet på upp mot 4-5 procent som ganska nor

mal/dvs i absoluta värden jen arbetslöshet som omfattar 4-5 miljoner 

människor./

För u-länderna är det svårt att ge några säkra mått på arbetslösheten./ 

Officiellt brukar man ange arbetslösheten till cirka 10 procent/Men 

allt talar för/att detta är en alldeles för låg siffra/eftersom det 

mycket ofta förekommer s k undersysselsättning/dvs människor saknar 
fast arbete/och försörjer sig hjälpligt på olika tillfällighetsarbeten,/ 

t ex säsongarbete inom jordbruket ./Räknar vi in alla dessa miljoner 

tillfällighetsarbetare i de arbetslösa,/torde de rätta siffrorna för 

arbetslösheten i många u-länder ligga mellan 30 och 50 procent./

Befolkningstillväxten har skapat en mycket snabb tillväxt av den totala 
arbetskraften i världen/lotalt beräknades 1900 cirka 1,8 miljarder 

människor vara i arbetsför ålder/Men arbetstillfällena har inte ökat 

i samma takt,/alltså har arbetslösheten förvärrats./Även om ökningen 

av arbetslösheten procentuellt sett/mder senare tid/varit störst i 

i-ländörna,/är det alltjämt undersysselsättningen i u-länderna/som är 

och förblir det globalt svåraste problemet./

När arbetstillfällena inte räcker till/iir det också vanligtvis kvinnorna 

som först blir utan arbete./Av världens samtliga kvinnor är det bara 

25 procent som har arbete,/medan motsvarande siffra för männen är 50 
procent ./Men det finns tecken/som tyder på en begynnande utjämning/



I så fall kommer det att få betydelse också för hela befolkningsfrågan./ 
Det antas nämligen/itt födelsetalen kommer att sjunka/om kvinnorna kom

mer ut i förvärvsarbete./

Tür den enskilde blir följderna av arbetslösheten oftast långt värre i 
u-landet än i i-landet./1 de flesta i-länder innebär arbetslöshets
försäkringar/och olika sociala åtaganden/ett "skyddsnät" som mildrar 
verkningarna av arbetslösheten,j I de allra flesta u-länder saknas detta.j

I en av sina senaste rapporter har Världsbanken gjort en prognos/för 

utvecklingen inom den internationella arbetsmarknaden fram till sekel- 
skiftet./oen visar jatt det till år 2000 kommer att behövas minst 500 
miljoner nya arbeten,/kanske tom Upp mot 1 miljard./oet är en upp

gift som Världsbanken/ned all rätt/»etecknar som "en utmaning utan 
motstycke"./

I de fattigaste u-länderna sysselsätter jordbruket 70-75 procent av 
arbetskraften ./världsbanken menar,/delvis tvärt emot tidigare uppfatt

ning/att man i första hand bör satsa på småbönder och småbruk/för 

att öka sysselsättningen inom jordbruket./världsbanken är därmed ganska 
kritisk mot utvecklingen i u-länderna/och i-ländernas biståndspolitik./ 

Det har tidigare varit ganska vanligt/att man satsat på tunga kapital
varor för jordbruket/som t ex traktorer, maskinplogar och skördetröskor./ 

Detta har påskyndat utvecklingen mot stordrift/och förvärrat arbets

lösheten./småbönderna har inte kunnat skaffa de maskiner/som storgodsen 
kunna/och därigenom slagits ut ./vidare har den fortlöpande mekani

seringen av storgodsen^}jort det allt svårare för människorna/att få 

arbete där -/varje ny traktor/som man tar i brul/kan göra 50 människor 

arbetslösa./

0m Världsbanken har rätt/måste det också innebära,/att man i u-länderna 
kanske bör inrikta sig på mindre industrianläggningar/för det lokala 
jordbrukets behov./Det kan innebära/att det är bättre att producera 

hackor,/det uråldriga jordbruksredskapet i de flesta u-länder/än 

traktorer och skördetröskor./



BILAGA A

MAKROSTRUKTUR

I FN:s försklaring om de mänskliga rättigheterna fastslås allas rätt 

till arbete och försörjning. Men verkligheten är en helt annan.

De flesta länders mål är att skapa arbete åt alla. I i-länderna talar 

man om full sysselsättning trots arbetslöshet på en eller ett par 

procent. "Normal" arbetslöshet räknas i Sverige på 1 procent jämfört 

med USA som räknar med 4-5 procents arbetslöshet vid full syssel

sättning.

Arbetslösheten är svår att beräkna i u-länderna. Den officiella siffran 

är ca 10 procent, men p g a undersysselsättning som tvingar befolk

ningen till tillfällighetsarbeten, torde den rätta siffran ligga 

mellan 30 och 50 procent.

Arbetstillfällena har inte ökat i samma takt som befolkningstill

växten vilket har medfört att arbetslösheten förvärrats. Trots att 

arbetslösheten i i-länderna procentuellt sett har ökat mest, är 

undersysselsättning i u-länderna det svåraste problemet.

Vanligtvis drabbas kvinnorna hårdare än männen av arbetslöshet. Tecken 

tyder på en utjämning vilket kan få betydelse för befolkningsfrågan 

då födelseantalen antas sjunka när kvinnorna börjar förvärvsarbeta.

Följderna av arbetslöshet blir värre för individen i ett u-land där 

ett socialt "skyddsnät" ofta saknas.

Enligt Världsbankens prognos behövs mellan 500 miljoner och 1 miljard 

nya arbeten år 2000.

i
För att öka sysselsättningen i de fattigaste u-länderna bör man satlsa 

på småbönder och småbruk istället för stordrift. Mekaniseringen av 

storgods har lett till arbetslöshet.

Man bör ta hänsyn till det lokala jordbrukets behov och producera 

exempelvis hackor istället för traktorer och skördetröskor.
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13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER 
MED LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland 
ledare i 26 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ 
LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983. 
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVER- 
STRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA
ARBETSLIV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 
1850-1919.
Christina Florin och Ulla Johansson.



18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En 
rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosformåga". 
Sara Henry sson och Sten Henry sson.
19. LÀGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. 
Kvinnor från tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av 
antagningssystemets effekter.
Sten Henrysson, Monika Rriström och Anders Lexelius.
22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.

1965

23. LÀGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, 
BETEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn 
avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÀGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÀGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren 
under utbildning och i arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i 
morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux i Änge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH- 
SOUTH EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta 
Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.

1987

34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÀ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.



36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619- 
1850.
Tuuli Fcrsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÄGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Äsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN. 
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.
45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS? Rapport från en konferens med låg och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar 
Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK..? Ideology and reality in 
Swedish Educational Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till 
analys av en världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERK- 
SAMHETEN. En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 
kommuner. Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.

1988

51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om 
förutsdättningar, ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 
kommuner. Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA. 
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - 
utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.



56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Tierps kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning 
av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 
228 högstadieelever från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. 
Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor och barnolyck- 
sprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I 
PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

1969

68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och 
möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXT
LÄSNING.
Jarl Backman.




