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Abstrakt

Fyrtioåtta elever ur årskurs 6 på grundskolans mellanstadium 
fördelades på tre textläsningsbetingelser. En grupp läste texten (ca 
200 ord) en gång, en annan läste två gånger och en tredje läste 

texten med samtidiga understrykningar av vad man ansåg vara 

viktigt. Det predicerades med hänvisning till en hypotes om 

dubbelprocessande, att understrykningsgruppen skulle prestera 

lika bra vid reproduktion av textinnehållet i form av 

sammanfattningar, som den grupp som läste texten två gånger. 

Hypotesen bekräftades i det att man inte kunde påvisa någon 

signifikant skillnad mellan de två grupperna i vare sig mikro- eller 

makroreproduktioner. De båda grupperna presterade vidare 

signifikant bättre (större antal korrekta reproduktioner) på 

mikronivå, än den grupp som läste texten en enda gång. 

Avslutningsvis diskuteras dubbelprocessandets teoretiska bas.
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Det avgjort vanligaste sättet att mäta textförståelse på är genom fria 
reproduktioner efter läsning. Försökspersoner uppmanas att efter genomläsning 

erinra sig (free recall) textinnehållet och att muntligt eller vanligen skriftligt 
reproducera det. Ibland förekommer reproduktioner i form av sammanfattningar 

av texten (makrostruktur-makroprocessande) istället för återgivningar av allt man 

kan erinra sig (mikrostruktur-mikroprocessande). Förutom det fundamentala 

antagandet att individer reproducerar vad man förstått, ett inte helt 

invändningsffitt antagande, fångar tekniken med fria erinringar upp en del icke 

önskvärda "biprodukter". Det är välbekant att läsare i intervallet mellan läsning 

och reproduktion, och vid reproduktionstillfället och möjligen redan vid 
inkodningen av texten infererar, "resonerar" (reasoning) dvs adderar/subtraherar 

information. Sådan information, som sannolikt är av stor betydelse för det 

kognitiva processandet, kommer s a s att hamna utanför mätmodellen eftersom 

den oftast endast omhändertar korrespondens i termer av likhet i innehåll mellan 

originaltext och återgivningar.

Men även bedömningar ("scoringen") av innehållslig likhet mellan original och 

reproduktion är av starkt subjektiv karaktär. Scoringtekniken kan således också 

verka som en inflytelserik felkälla i reproduktionsmetoden. Till detta ska läggas 

de inter- och intraindividuella differenser som föreligger i själva 

produktionsmomentet - att skriva ner eller att tala om vad man tidigare läst dvs 

variationer i förmågan till skriftlig respektive muntlig återgivning.

De ovan nämnda felkällorna kan till stor del elimineras eller åtminstone reduceras 

genom användande av understrykningstekniken (se t ex Backman, 1984,1985). 

Denna teknik har inte tidigare använts i teoretiska sammanhang, endast med 

tillämpade avsikter. Man har exempelvis studerat understrykningars effektivitet 

som studietekniskt hjälpmedel (Annis & Annis, 1979; Rickards, 1980). Dessa 

studier är emellertid ateoretiska i sin inriktning.
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Tidigare undersökningar (se t ex Backman, 1984,1985) har på ett framgångsrikt 

sätt påvisat understrykningsteknikens validitet och prediktionsförmåga. Den har 

därutöver följande förtjänster:

a) den indikerar textprocessande "on-line"
b) den är naturlig och enkel för läsaren

c) den eliminerar individuella variationer i produktionsfasen

d) den är lätt att scora.

Det har tidigare anförts (Backman, 1985) att en understrykning omfattar två 

skilda delmoment: 1) läsaren fattar ett beslut enligt något kriterium att stryka 

under. 2) läsaren utför en motorisk respons - stryker under. Det förstnämnda är 

tills vidare en teoretisk fråga, som ännu inte är empiriskt utredd. Den andra 

"delprocessen", att läsaren utför en motorisk aktivitet kan betraktas som en slags 

repetition av det just lästa. Vid den faktiska understrykningen läser man det man 
stryker under en gång till (eller åtminstone "skummar" det) dvs läsaren 
dubbelprocessar. Denna hypotes, repetitivt processande, avses underkastas en 

empirisk prövning i föreliggande rapport. Det prediceras att en genomläsning av 

en text med hjälp av understrykningar ger samma kvantitativa 

reproduktionsbenägenhet som en läsning av samma text två gånger, utan 

understrykningar.

Om denna dubbelprocesshypotes kan stödjas får utfallet inte tas som intäkt för att 

det kognitiva opererandet är detsammma vid två läsningar som vid en med 

samtidiga understrykningar. Därtill skiljer sig de två olika betingelserna alltför 
mycket. Vi har exempelvis en uppenbar kronologisk differens mellan de två 

omständigheterna för dubbelprocessande. Den ena betingelsen innebär ett 
omedelbart satsvis repeterande (understrykningen), medan den andra medför 

repetition av satsen först vid nästa läsning. De skilda betingelserna kan ha 

differentiella effekter på koherensbildningen. Detta kan emellertid delvis 

kontrolleras genom att studera hur läsaren makroproceesar under de två 

betingelserna.
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METOD

Försökspersoner

Två klasser från grundskolans årskurs 6 utgjorde försökspersoner. De var till 
antalet 48 st fördelade på 21 flickor och 27 pojkar.

Text

En text bestående av ca 200 ord valdes från en för årskurs 6 utgången lärobok 
betitlad "Människan, naturen och samhället" (Isling & Cullert, 1973). Det valda 
avsnittet är av "expository" karaktär och handlar om prästens och kyrkans 
inflytande över människorna under 1600-talet, och hur kungen tog makten över 
kyrkan (bil 1).

Procedur

Slumpmässigt fördelades de 48 eleverna på tre grupper med beaktande av en 
jämn könsfördelning. De tre grupperna arbetade under följande betingelser:

Grupp 1: läsa texten en gång 
Grupp 2: läsa texten två gånger
Grupp 3: läsa texten en gång med samtidig understrykning

Eleverna instruerades att läsa texten i egen takt och grupp 3 med tillägget att 
stryka under det som man ansåg vara viktigt i texten. Återgivningen av texten 
skulle ske i form av skriftliga sammanfattningar dvs i form av 
"makrostruktureringar". Försöket genomfördes under ordinarie lektionstid och 
eleverna var inte arvoderade för sin medverkan.

Scoring

Reproduktionerna "poängsattes" med hänsyn till antalet satser som innehållsligt 
korresponderade med originaltexten. Två mått beräknades, nämligen totala
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antalet återgivna satser (mikronivå) samt antalet reproducerade makrosatser. De 
senare (bilaga 2) har konstruerats med hjälp av de kriterier som finns 

formulerade i t ex Backman (1980).

RESULTAT

Tabell 1 redovisar resultat för dels totala antalet reproducerade satser, del antalet 
reproducerade makrosatser. I understrykningsgruppen uteslöts två elever, då de 

uppenbarligen "saboterade" undersökningen genom att endast återge några få 
lösryckta ord utan sammanhang. Tabellen visar att understrykningsgruppen 
återger kvantitativt flesta antalet satser, åtföljd av grupp 2, som läste två gånger. 

Minsta antalet återgivningar fanns i grupp 1, de som läste texten en enda gång.

Tabell 1. Medelantalet totalreproduktioner samt standardavvikelser för gruppen 

som läste en gång (grupp 1), två gånger (grupp 2) och understryknings

gruppen (grupp 3).

Grupp N M s

1 16 4,19 2,66

2 16 6,75 2,02

3 14 7,86 2,60

En singelfaktor ANOVA gav F(2,43)=9.108, p<.001, MSe=5.93, som således 

resulterade i en säkerställd gruppdifferens. Denna kunde parvis lokaliseras som 

en signifikant skillnad (Scheffe') mellan grupp 1 och 2 (F=4.43), samt grupp 1 

och 3(F=8.47). Skillnaden mellan grupp 2 och 3 var således inte reliabel.

Tabell 2 återger data för makrosatser. Här erhölls samma rangordning mellan 

grupperna som vid totalreproduktionerna, dvs grupp 3 presterar bäst, grupp 1 
sämst. En motsvarande ANOVA gav här F(2,43)=2.17, p=.127, MSe=1.55. 
Några kontrastprövningar genomfördes inte då gruppdifferenstestningen endast 

var marginellt signifikant.
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Tabell 2. Medelantalet makroproduktioner samt standardavvikelser (s) för de tre 
olika grupperna, läsning en gång (1), två gånger (2) och understryk
ningar (3).

Grupp N M s

1 16 2,06 U2
2 16 2,38 1,09

3 14 3,00 1,52

Sammanfattningsvis konstateras alltså att de två måtten på reproduktions
förmåga, total- och makroåtergivningar ger samma rangordning mellan de tre 
betingelserna, samt att läsning två gånger och läsning en gång med samtidig 

understrykning, de effektivaste läsbetingelserna, inte kan särskiljas.

DISKUSSION

Resultatet av det genomförda fältexperimentet stöder hypotesen om 
dubbelprocessande när de två läsbetingelserna kontrasteras mot läsning av texten 
en enda gång. Något anmärkningsvärt förefaller det faktum att dubbelprocessan- 

det också ger utslag i makroprocessandet på en så kort text, som den här 

använda. Den beräknade signifikansen är emellertid på denna nivå endast 

marginell, men uppmuntrar till experiment med längre texter, där ett eventuellt 

differentiellt kognitivt opererande kan ges större utrymme. En längre text ger 

också möjlighet att bättre utreda om det finns en kvalitativ skillnad i 
dubbelprocessandet vid de två läsbetingelserna. Inledningsvis antyddes 
eventuella effekter på koherensbildningar. Här har endast kvantitativa 

jämförelser redovisats.

Från teoretisk synvinkel visar resultatet också att en strukturell kognitiv 
organisation av textinformation sker redan vid inkodningsfasen. Man har ibland 

anfört att organisationen är att hänföra till minnet, till själva lagringsfasen, medan
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andra hävdat att den mestadels sker vid framtagningen eller reproduktionen 
(retrieval). Resultatet ovan visar emellertid att en kognitiv organisation sker 
redan i läsögonblicket. Detta utesluter dock inte minnes- eller retrievalprocesser, 
som emellertid nu möjligen måste ges en för organisation mera konsoliderande 
funktion.
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Bilaga 1

KYRKAN FOSTRAR OCH STRAFFAR 

Prästerna som kungens tjänare

Prästerna bestämde i mycket vad människorna skulle tro och tänka. 
De var i socknarna ofta de enda som läste böcker och som höll 
kontakt med yttervärlden. Prästerna ansågs kunna uttolka Guds 
vilja. De blev nu också mer och mer förmedlare av överhetens bud 
och vilja.

En ny kyrkolag

Genom 1686 års kyrkolag fick kungen mest att bestämma även inom 
kyrkan. Samtidigt bestämdes hur man skulle tillsätta biskopar och 
präster. Vidare angavs hur det skulle gå till vid dop, giftermål och 
begravningar. I kyrkolagen fanns också bestämmelser om hur 
prästerna och kyrkorådet skulle uppfostra sockenboma. Personer, 
som bröt mot kyrkans bud kunde av präst och kyrkoråd dömas till 
olika straff. De vanligaste förseelserna var fylleri och 
äktenskapsbrott. För dessa utdömdes i regel s k skamstraff. De 
felande låstes då fast i olika redskap utanför kyrkorna. De skulle 
skämmas inför allt folket.

Vårt lands första skols tadga

I kyrkans uppfostran skulle också ingå undervisning. Kyrkolagen 
från Karl XI:s tid innehåller sålunda vårt lands första skolstadga. 
Det var början till en lagfäst allmän undervisning. Prästen eller 
klockaren skulle enligt denna stadga undervisa barnen i församlin
gen att läsa i bok. Man ansåg dock att barnen bara behövde under
visas i kristendomskunskap. Prästen var skyldig att besöka de olika 
byarna och kontrollera läskunnigheten och kunskaperna i kristen
dom. Dessa s k husförhör har förekommit ända in i vår tid.

Psalmboken spreds till hemmen

En ny psalmbok utgavs under Karls XI:s tid. Den kom länge att bli 
den mest lästa boken i svenska hem. Många psalmer lärdes utantill. 
De påverkade i mycket människornas sätt att tänka och tala om sin 
tro. Man använde ofta ord och uttryck ur psalmerna. De två ledande 
kyrkomännen vid denna tid var Hagvis Spegel och Jesper Svedberg. 
Särskilt den senare ledde arbetet med den nya psalmboken.



Bilaga 2

a) Prästerna bestämde

b) Prästerna förmedlade guds vilja

c) Ny kyrkolag

d) Bestämmelser för tjänstetillsättning och dop m m

e) Prästerna uppfostrar

f) Prästen domare

g) Utdömdes skamstraff

h) Första skolstadga

i) Prästen eller klockaren undervisar

j) Bara undervisning i kristendom

k) Husförhör

l) Nya psalmboken lästes

m) Psalmer lärdes utantill.



ARBETSRAPPORTER FRÄN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter:

1964

1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om 
manliga och kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk 
forskning om idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - EN Enkätstudie bland ledare i 29 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBERED- 
ANDE OCH TEORETISKA GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuunder
sökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En 
litteraturgran skning
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En 
litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV 
BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH 
PROBLEM. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga.
Sten Henrysson.
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 prognosförmåga". 
Sara Henrysson och Sten Henrysson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 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 Kriström och Anders Lexelius.
22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.

1965

23. LÅGSTADIESATSNINGEN 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. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting for kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 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 Ånge 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 PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.



36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619- 
1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 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 Åsemar.
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 Hailing, 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.

1989

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.




