












and Practice, School of Education, University at Albany, State Univer-
sity of New York, USA, samt grundare av och ledare för the Albany In-
stitute for Research in Education. Hon är även sedan många år tillbaka
vetenskaplig ledare för the National Research Center on Student Lear-
ning and Achievement in English.

Innan Judith A. Langer påbörjade sina forskarstudier Var hon lärare
med inriktning mot inlärnings- samt lässvårigheter och hon kom att spe-
cialisera sig på frågor om språk, litteracitet (”literacy”) och lärande. Mest
framträdande i hennes arbete är studiet av hur man kan beskriva den lit-
terata tankens natur, dvs. de mentala teXtvärldar ("the literate mind”)
som vi bygger när vi läser och skriver. Genomgående utmärks hennes
forskning av att den genomförs i ett utbildningssammanhang och relate-
ras till detta sammanhang. Vilka kunskaper använder och behöver en
elev i bygget av mentala textvärldar (”envisionment-building”).7 Vilka
skillnader och likheter finns mellan läsande och skrivande av en fakta-
text visavi en skönlitterär text? Hur påverkas elevers byggande av men-
tala textvärldar och därmed deras lärande av den klassrumskontext, de
aktiviteter och den interaktion som de ingår i? Hon har bidragit med vä-
sentlig kunskap om barns och ungdomars läs- och skrivutveckling, hur
textförståelse förändras och vidgas över tid, hur olika former av läs- och
skrivsammanhang påverkar språk och tänkande, vilka effekter läs- och
skrivundervisning har på lärandet i skolan, och på vilka sätt läsande av
skönlitteratur har betydelse för utvecklande av avancerade former av lit-
teracitet.

Judith A. Langer har också bedrivit forskning om relationen mellan
litteracitet och utvärdering och i det sammanhanget bland annat stude-
rat vilka former av tänkande och kunskap som krävs för besvarandet av
de olika typer av frågor som förekommer i olika testinstrument. Hon
har bland annat uppmärksammat spänningarna mellan å ena sidan mer
allmän faktakunskap och å andra sidan de retoriska strukturer som mar-
kerar tillhörighet till ett visst ämnesområde. Med bakgrund i den här
forskningen har hon under lång tid haft uppdrag som eXpertkonsult i
the National Assessment of Educational Progress, där hon bidragit med
kunskap om hur man utformar test och tolkar och rapporterar resultat.
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