
  

 
           Institutionen för pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldrig för sent 
Verksam pedagogik för vuxna med läs- och 

skrivsvårigheter 
 
 

Elisabeth Eliasson Roos

SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET 

 

 Uppsatskurs om läs- och skrivsvårigheter, nivå 61-80 p  
 
 

Handledare 
Christer Jacobson 
 
VT 2006 

 

   



  

 
 

   



  
 

 
              Institutionen för pedagogik 
              

Uppsatskurs, nivå 61-80 p 
Uppdragsutbildning, SIT   
Handledare: 
Christer Jacobson 

Sammanfattning 

Aldrig för sent – verksam pedagogik för vuxna med läs- och skrivsvårigheter 
Elisabeth Eliasson Roos 
VT  2006 
Never too late – remedial measures for adults with reading and writing difficulties 
 
Antal sidor: 104 

Att det aldrig är för sent att utveckla sin läs- och skrivförmåga är det bärande temat i denna 
uppsats. Syftet är tvåfaldigt: dels är avsikten att skapa en förståelse för de svårigheter vuxna med 
läs- och skrivsvårigheter har att brottas med, dels att lyfta fram de framgångsfaktorer som, enligt 
verksamma pedagoger i vuxenutbildningen, präglar effektiva utbildningsinsatser för 
vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter.  
 
I tre litteraturstudier belyses läs- och skrivsvårigheter hos vuxna utifrån olika perspektiv. 
Översikt ett beskriver hur vuxna med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas i olika 
styrdokument för vuxenutbildningen. I översikt två redogörs för det komplexa fält som läs- och 
skrivsvårigheter hos den vuxna individen utgör och i den tredje översikten åskådliggörs 
självbildens betydelse för individer med läs- och skrivsvårigheter.  
 
I en enkätstudie ges en bred bild av hur 35 pedagoger som arbetar med särskilda insatser till 
vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter betraktar sina insatser, vad de exempelvis lägger 
vikt vid i sin undervisning, vilket behov av kompetensutveckling de har och, inte minst, vad de 
räknade som framgångsfaktorer för effektiva insatser.  
 
Enkätstudiens resultat bekräftar i stort den tidigare forskning som gjorts inom området när det 
gäller effektiva insatser. Praktiska förutsättningar i form av ett inbjudande ”yttre rum” med 
möjlighet till lugn och ro, ”time on task” samt tillgång till teknisk kompensation anges som 
viktiga villkor för en framgångsrik lärsituation. Pedagogens accepterande förhållningssätt och 
förmåga att stärka individens självbild, liksom ett varierat arbetssätt som präglas av metodisk 
mångfald framstår också som väsentliga faktorer. Mindre än hälften av pedagogerna ansåg dock 
att studerande med läs- och skrivsvårigheter var pedagogiskt inkluderade i den övriga 
vuxenutbildningen. Att undersöka hur vuxenutbildningen kan skapa lika villkor för alla 
studerande framstår därför som en viktig framtida forskningsuppgift.  
 
Nyckelord:  
Vuxna med läs- och skrivsvårigheter, vuxnas lärande, dyslexi, självbild, kompensation, 
framgångsfaktorer, vuxnas läsning 
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FÖRORD 

 
Äras den som äras bör, brukar man ju säga – att skriva en uppsats är sannerligen inte ett 
ensamarbete.  
 
Först och främst vill jag tacka alla de pedagoger som mitt i sitt pedagogiska vardagsarbete 
ändå tagit sig tid att besvara enkäten och som bidragit med värdefulla synpunkter. Jag hoppas 
att uppsatsen kan ge en del nyttiga perspektiv i retur, det har i alla fall varit min avsikt. 
 
Stort tack också till Christer, som har varit min handledare och som uppmuntrande och 
pedagogisk väglett mig genom metodiska och statistiska vägval. Det är också honom läsaren 
kan tacka för att uppsatsen inte blev längre än vad den är. 
 
Tack även till Idor, som hjälpt mig med användbart material till bland annat det kapitel som 
handlar om självbildens betydelse och som bidragit med kloka synpunkter på uppsatsen 
uppläggning och innehåll. 
 
Till mina arbetskamrater på Specialpedagogiska institutet vill jag också rikta ett stort tack. De 
har bidragit med viktiga synpunkter på såväl den konkreta utformningen av enkäten som med 
fruktbara diskussioner kring innehållet.  
 
Tack måste också riktas till min chef, som gett mig utrymme att kunna genomföra uppsatsen 
och som vet att skrivandet ofta är en tidskrävande process. 
 
Sist, men inte minst, stor tacksamhet känner jag till Alf, som tålmodigt har hjälpt mig med 
numeriska sammanställningar, i medvetande om att siffror inte tillhör min starka sida. 
 

Lund i mars 2006 
Elisabeth Eliasson Roos 

 
 

   



  

   



    

1. INLEDNING 
 

There is no deadline or age limit for when a person can learn to read (Shaywitz, 2005, s. 288). 
 
Nej, det är aldrig för sent att förbättra sin läsförmåga, men för den vuxne individen med läs- 
och skrivsvårigheter av olika slag är det ofta, och många gånger med blandade känslor, man 
tar klivet in i vuxenutbildning. Minnen av motgångar, förödmjukelser och skam kan ha bitit 
sig fast och gjort att man in i det längsta har slagit alla tankar på vidare utbildning ur hågen. 
Och ändå kanske man bestämmer sig för att närma sig den förhatliga ”skolbänken” igen. 
Orsakerna till detta steg kan vara flera; man kan behöva hjälpa sina barn med läxorna, kanske 
blir man varse de ekonomiska konsekvenserna av att inte ha läst det ”finstilta” i olika 
överenskommelser eller kan det ha införts nya läskrävande rutiner på arbetet.  
 
Att kraven på goda läs- och skrivfärdigheter har ökat i samhället, att det knappast finns några 
arbeten längre som inte kräver åtminstone någon form av läs- och skrivkompetens och att 
läsning och skrivning är självklara redskap i det livslånga lärandet är välkänt (se t.ex. Elbro, 
m.fl. 1991; Eriksson Gustavsson, 2002). I detta sammanhang har pedagogerna inom vuxnas 
lärande en avgörande betydelse för att en studerande med läs- och skrivsvårigheter ska förmå 
sig till att tag i sina svårigheter och göra något åt dem. I form av en enkätundersökning har i 
denna uppsats undersökts hur pedagoger som arbetar med riktade insatser till 
vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter ser på sina insatser. Enkätundersökningens 
resultat har fått påverka innehållet i de teoretiska avsnitten, dvs. de områden som pedagogerna 
i studien lyft som centrala, har också fått stort utrymme i litteraturöversikterna. 
 
Ytterligare ett skäl till ämnesvalet har att göra med min roll som rådgivare på 
Specialpedagogiska institutet.1Sedan 2003 har jag deltagit i institutets utvecklingsarbete kring 
vuxnas lärande. På olika sätt har vi försökt skapa oss en bild av den kommunala 
vuxenutbildningens behov av specialpedagogiskt stöd. Denna uppsats kan ses som ett led i det 
arbetet.  

1.1 Uppsatsens syften och uppläggning 
Merparten av den forskning som bedrivits kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har varit 
inriktad på barn. Det känns därför angeläget att inventera den forskning som finns kring 
vuxnas svårigheter. Syftet med denna uppsats är tvåfaldigt: dels är avsikten att skapa en 
förståelse för de svårigheter vuxna med läs- och skrivsvårigheter har att brottas med, dels att 
lyfta fram de framgångsfaktorer som, enligt verksamma pedagoger i vuxenutbildningen, 
präglar effektiva utbildningsinsatser för vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Litteraturöversikterna i kapitel två-fyra har som övergripande syfte att belysa följande 
områden: 

• Hur uppmärksammas lågutbildade vuxna och vuxna med läs- och skrivsvårigheter i 
den kommunala vuxenutbildningen? 

• Hur beskrivs vuxnas svårigheter i forskningen kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
• Hur formas självbilden hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter?  

                                                 
1 Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska 
frågor. Stödet riktar sig till dem som ansvarar för undervisning av barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning., se vidare www.sit.se  
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Syftet i Studie 1 är att ge en bred bild av hur de pedagoger som arbetar med särskilda insatser 
till vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs 
län betraktar sina insatser, vad de lägger vikt vid i sin undervisning, vilket behov av 
kompetensutveckling de har och, inte minst, vad de räknade som framgångsfaktorer för 
effektiva insatser.  
 
En ”Studie 1” förutsätter nästan en ”Studie 2”. I bilaga 4 läggs fram en redogörelse för en 
undersökning av hur 55 kommuner kommunicerar sin vuxenutbildning. Syftet med denna 
studie är att belysa hur den kommunala vuxenutbildningen kommuniceras, vilken vokabulär 
som används och vilken genomslagskraft den generella vuxenpedagogiska diskursen får på 
dessa webbplatser. Denna studie föregick den enkät som sedan skickades till de pedagoger 
som arbetar med särskilda insatser i den kommunala vuxenutbildningen.  
 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 
I kapitel två presentereras den omvandling vuxenutbildningen genomgått under senare år samt 
hur vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas i olika styrdokument.  
 
Kapitel tre belyser det komplexa fält som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos vuxna utgör.  
Ett par centrala läsarundersökningar introduceras, kontroverser läggs fram och en översikt ges 
över en del av de begrepp och definitioner som används inom området.  
 
Det fjärde kapitlet beskriver självbildens betydelse för en individ med läs- och 
skrivsvårigheter, hur den formas genom olika erfarenheter och hur skiftande strategier 
utvecklas för att hålla självbilden intakt.  
 
I kapitel fem presenteras ”Studie 1”, dvs. den enkätundersökning av hur pedagoger som 
arbetar med särskilda insatser till studerande med läs- och skrivsvårigheter ser på sin 
verksamhet. Kapitlet innehåller en redogörelse för metodiska utgångspunkter, genomförandet 
av enkätundersökningen samt resultatet av densamma.  
 
Kapitel sex slutligen, innehåller en diskussion i ljuset av de frågor som belysts både i 
litteraturöversikterna och Studie 1, vilka ger underlag för nya utmanande forskningsområden. 
 
I ett ämne som spänner över ett brett område tvingas man arbeta utifrån flera pespektiv: dels 
”örnperspektivet”, där man försöker skaffa sig överblick över vad som rör sig på fältet, dels 
”mullvadsperspektivet”, där man försöker fördjupa perspektivet genom att gräva sig in i en 
specifik aspekt. Dessa perspektiv har varit vägledande i uppsatsarbetet. 
 
Tomas Tranströmer beskriver detta perspektivval, fast i en helt annan kontext, med följande 
strofer: 
 

Men skrivaren är halvägs i sin bild 
och färdas där på en gång mullvad och örn. 
(Tranströmer, 1958) 
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2. VUXENUTBILDNING I RÖRELSE 

 
Denna litteraturöversikt inleds med en resumé av vuxenutbildningens framväxt för att dels ge 
läsaren en bakgrund till den omvandling som vuxenutbildningen har genomgått under senare 
år och dels förmedla hur denna process kommuniceras i olika styrdokument. Avsikten är att 
teckna en fyllig bild av den arena där undersökningen har ägt rum, för att på så sätt skapa en 
förståelse för inte minst den vokabulär som används när det gäller vuxnas lärande. I 
vuxenutbildningen har vuxnas läsfärdigheter, liksom bristen på dessa färdigheter, varit ett 
centralt inslag.  
 

2.1 Minska utbildningsklyftan  
Utbildning för vuxna har en lång tradition i Sverige. Med rötter i folkbildningen, där 
folkhögskolor och s.k. bildningscirklar2 kom att bli centrala inslag, växte den kommunala 
vuxenutbildningen långsamt fram. För de olika folkrörelserna blev utbildning ett viktigt 
bildningsverktyg och vid början av 1900-talet var folkbildningen den enda 
utbildningsmöjligheten för stora delar av befolkningen (Lumsden Wass, 2004).  
 
Bristen på formell utbildning var dock stor bland den vuxna befolkningen, knappt 10 procent 
av befolkningen hade längre utbildning än folkskola ännu under 1940- och 50-talen 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005:25). Staten inrättade fler gymnasier för vuxna och 
började successivt öka finansieringen av antalet utbildningsplatser samtidigt som en 
diskussion om den framtida vuxenutbildningen initierades. Ungdomarnas utbildningsnivå 
ökade genom grundskolans införande och resulterade i att utbildningsgapet mellan 
generationerna vidgades allt mer. Andelen som saknade fullständig grundskolekompetens 
1968 var 65 procent (ibid.), vilket blev ett argument för en snabb utbyggnad av 
vuxenutbildningen. I detta första skede var således detta att skapa utbildningsmässig rättvisa 
mellan generationerna ett viktigt skäl till utbyggnaden (Lumsden Wass, 2004). Siffrorna ovan 
kan jämföras med att 77 procent av den svenska befolkningen i åldern 25-64 år hade minst 
gymnasieutbildning 1999 (Aspgren, 2002). 
 
En rad statliga utredningar tillsattes3 som alla rekommenderade åtgärder för att stärka 
vuxenutbildningen och som samtidigt föreslog att ansvaret för den kompetensgivande 
utbildningen skulle överföras till kommunerna (Lumsden Wass, 2004). Genom 
vuxenutbildningsreformen 1967 fick den kommunala vuxenutbildningen sin egentliga design. 
Reformen ledde till att vuxenutbildningen integrerades i det reguljära utbildningssystemet och 
ett av målen var fortfarande att överbrygga utbildningsklyftan mellan äldre och yngre 
generationer. Ett annat mål var att leverera välutbildad arbetskraft till arbetsmarknaden (ibid.).  
 
För att ge kortutbildade vuxna möjligheter att skaffa sig grundläggande läs-, skriv- och 
räknefärdigheter motsvarande årskurserna 1-6 inrättades skolformen Grundvux 1977. 

                                                 
2 I Stockholm startades ”bildningscirklar” redan 1845 och några år senare introducerades studiecirkelformen 
inom IOGT (Lumsden Wass, 2004). 
3 Studiesociala utredningen tillsattes 1959, Gymnasieutredningen 1960 och Yrkesutbildningsberedningen 
tillsattes också under 1960-talet (i Lumsden Wass, 2004) 
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Samtidigt föreskrevs kommunerna via lagstiftning4 att erbjuda en sådan utbildningsmässig 
miniminivå till sina medborgare.  
 
De följande decennierna kännetecknades av en robust expansion av vuxenutbildningen. 
Begrepp som återkommande utbildning, kompetens, bildning och livslångt lärande var 
begrepp som brukades ymnigt i skrivningarna om vuxenutbildningen.  
 

2.2 Kunskapslyftet och den nya vuxenutbildningen 
Under 1990-talet rådde ekonomisk kris och kraftigt ökande arbetslöshet i Sverige, vilket blev 
en av anledningarna till kraftfulla insatser gällande vuxenutbildning. Tre stora 
utbildningssatsningar kom att utmärka den svenska utbildningsmarknaden: Kunskapslyftet, 
olika kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för den Europeiska Socialfondens Växtkraft 
Mål 3 samt en expansion av högskolan med 100 000 platser (Aspgren, 2002).  
 
Kunskapslyftet var den drygt femåriga satsning på vuxenutbildningen som inleddes den 1 juli 
1997 och som avslutades den 31 december 2002. Det var i första hand personer utan arbete 
och som saknade treårig gymnasiekompetens som var målgruppen. Målsättningen för 
Kunskapslyftet var bl.a. att på olika sätt, exempelvis genom aktiv rekrytering, individuella 
studieplaner och ökad vägledning, försöka minska hindret för den studieovane att börja 
studera. Under kunskapslyftsperioden studerade drygt 800 000 personer inom den kommunala 
vuxenutbildningen (Proposition, 2003/04:1).  
 
Lumsden Wass (2004) konstaterar att begrepp som samverkan, fler utbildningsanordnare, 
vägledning och individualisering, dvs. uttalade intentioner om hur kommunerna skulle arbeta, 
”kan betraktas som olika nyckelord i en diskurs om vuxenutbildningens förnyelse” (ibid. s. 
119). Vidare skriver hon att ”Nyckelorden blir (…) inte enbart ett sätt att tala om 
Kunskapslyftet och den nya vuxenutbildningen, utan också ett sätt att göra en ny 
vuxenutbildning” (ibid. s. 120). Språket blev således en aktiv kraft i utvecklingen av 
vuxenutbildningen. 
 
Kunskapslyftet innebar en kraftig volymökning. Ett generöst studiestöd undanröjde för många 
hindret att ta steget in i utbildningsvärlden. De med lägst utbildningsnivå prioriterades, 
eftersom man bedömde att dessa löpte störst risk att slås ut på arbetsmarknaden. Man ville 
också förnya vuxenutbildningen rent pedagogiskt.  
 
Ett annat mål var att stimulera kommunerna att använda sig av olika utbildningsanordnare. 
Med fler utbildningsanordnare på arenan hoppades man att nya och annorlunda perspektiv på 
vuxenutbildningen skulle utvecklas. Individcentreringen samt den ökade flexibiliteten5 vad 
gällde lärstilar, heltid/deltid och plats, blev kraftfulla markörer när Kunskapslyftet 
kommunicerades. Nu blev vuxenutbildningen också efterfrågestyrt i stället för som tidigare 
utbudsstyrt.  
 

                                                 
4 I dag är kommunerna skyldiga att erbjuda grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolans år 6-9. 
Däremot är inte gymnasial vuxenutbildning någon lagstadgad skyldighet.  
5 Maria Aspgren konstaterar i sin genomgång av Sveriges kompetensförsörjning att visserligen hör Sverige till de 
länder som ligger långt fram vad gäller vuxnas lärandemöjligheter, men att ny teknologi borde kunna utnyttjas 
betydligt mer för att vidga dessa möjligheter: ”Genom utveckling mot bland annat större flexibiltet i tid och rum 
samt ökad möjlighet att få erfarenhet värderad och erkänd kan den formella utbildningen göras mer 
`vuxenvänlig´”. (s. 108 i Abrahamsson, K. m.fl. red., 2002). 
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På många sätt blev Kunskapslyftet ett framgångsrikt projekt som också väckt stort 
internationellt intresse, men på en konferens i Linköping 2003 menade f.d. skolminister Ylva 
Johansson, en av arkitekterna bakom projektet, att hon var missnöjd med det faktum att 
studerande med funktionshinder ”glömdes bort” under Kunskapslyftet (Dahlberg, 2003).  
 
Regeringens fortsatta stöd till utvecklingen av vuxnas lärande manifesterades i propositionen 
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (2000/01:72). I denna presenterar 
regeringen sin vision om hur en ny vuxenutbildning skulle kunna gestaltas.6 I propositionen 
får begreppet livslångt lärande stort utrymme7 och staten säger sig vilja stödja vuxnas 
delaktighet i ett livslångt lärande. Målet för den nya vuxenutbildningen formuleras på följande 
sätt: 

 
Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja 
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis 
fördelning (Prop. 2000/01:72, s. 14). 

 
Utbildning som ett individuellt projekt lyfts fram och individens ansvar för sitt eget lärande 
betonas. Samhällslivets, och särskilt arbetslivets förändring, som ställer krav på nya 
kompetenser och kunskaper, förs fram som avgörande argument för det livslånga lärandet. 
Samhället sägs kräva medborgare som ständigt är beredda att lära. På så sätt blir lärandet både 
en rättighet och en skyldighet (Assarsson och Sipos Zackrisson, 2005).  
 
Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) hävdar att metaforen ”livslångt lärande” luckrade upp 
institutionella gränser. Lärandet antogs ske ständigt och överallt, även om den formella 
vuxenutbildningens betydelse i detta lärande betonas. I propositionen framställs vuxnas 
lärande som ett individuellt projekt, det är upp till var och en att ta för sig av utbildningens 
möjligheter. På så sätt gestaltas individen som ett självständigt objekt som själv kan styra över 
sitt liv: ”Tillspetsat formulerat betyder det att den som avstår från livslångt lärande och 
vuxenstudier får skylla sig själv” (ibid. s. 211).  
 
Lumsden Wass (2004) tydliggör att just lärandebegreppet kan ses som det mest centrala i den 
nya vuxenutbildningen och att begreppen lärande och livslångt lärande väver samman hela 
diskussionen kring utveckling och förändring. Så konstaterar hon att i exempelvis 
sysselsättningspropositionen (1995/96:222) figurerar begreppet lärande endast 12 gånger, 
medan begreppet i den nya propositionen (2000/01:72) förekommer inte mindre än 270 
gånger, på de 35 sidor som handlar om regeringens mål och strategier för vuxenutbildningen 
(s. 14-48). Begreppet ”vuxnas lärande” introduceras som en ny glosa i vokabulären och det 
som kommunerna får i uppgift att utveckla är just ett stöd för vuxnas lärande.  
 

2.3 ”Ny” pedagogik kräver förändrad lärarroll 
För det ”nya” lärandet som förs fram som ett mantra i skrivningarna om den nya 
vuxenutbildningen krävs en ny, mera flexibel och mindre skollik pedagogik som erbjuder en 
                                                 
6 Lumsden Wass (2004) påpekar att det finns tydliga stilistiska skillnader mellan den sysselsättningsproposition 
(1995/96:222) som föregick Kunskapslyftet och propositionen om vuxnas lärande (2000/01:72): ”Till skillnad 
från sysselsättningspropositionens 'torra och sakliga' framställning är propositionen om Vuxnas lärande en text 
fylld av metaforer och bilder” (s.131). Hon menar att denna metaforiska framställning markerar en större grad av 
frihet där handlingsutrymmet framställs som större. 
7 Genom konceptet livslångt lärande hade regeringen anslutit sig till den internationella strategin om ”livslångt 
lärande” som EU-länderna hade antagit i Lissabon 2000, den s.k. Lissabon-överenskommelsen (Lumsden Wass, 
2004). 
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mångfald av pedagogiska metoder. Individen ska själv kunna bestämma innehåll, tid och form 
och pedagogerna uppmanas att ta hänsyn till att individerna har olika inlärningsstilar8. Det 
handlar inte längre om att lära ut ett visst stoff, utan betoningen ligger på att individen själv 
ska ”lära sig att lära”.  
 

I det livslånga lärande kan människor på nytt behöva lära sig att lära. Det kan handla om att sätt upp mål 
för sitt lärande, att fokusera på själva lärandet, att utveckla attityder till hur inlärning går till och att 
värdera det egna lärandet. Ett nytt förhållningssätt till vuxnas lärande behöver därför utvecklas. (---) Det 
finns inte en pedagogik som passar alla människor (Prop. 2001/01:72, s. 31). 
 

Den nya pedagogiken kräver också en ny lärarroll och man skriver ”I det sammanhanget får 
läraren en utökad roll från att ha varit utbildare till att också bli en 'kunskapsvägvisare'. Det 
blir naturligt att förskjuta fokus från undervisningen till elevernas lärande” (ibid. s. 33). 
 
Att läraren/utbildaren då också måste förändra sitt didaktiska förhållningssätt hämtar man stöd 
för i rapporten Vuxenpedagogik i teori och praktik, Kunskapslyftet i fokus  (SOU 1997:158), 
där man sammanfattar den ”goda” vuxenpedagogiken på följande sätt: 
 

- undervisningen /min kursiv/ skall utgå från kursdeltagarnas livserfarenheter, 
- undervisningen /min kursiv/ skall utveckla individerna socialt,  
- undervisningen /min kursiv/ skall vara problemorienterad, man skall använda sig av tekniker som baserar 
       sig på erfarenhetsutbyte, 
- kursdeltagarna skall ha ett påtagligt inflytande på kursplanering och genomförande av undervisningen  
       /min kursiv/ och 
- utvärderingen skall utgöras av en ömsesidig (lärare – kursdeltagare) mätning av kursinnehåll och 
       uppläggning (ibid. s. 32). 

 
Här ringas det ”nya” didaktiska förhållningssättet in. Läraren/utbildaren får en vidgad roll från 
utbildare till ”kunskapsvägvisare”, dvs. andragog.9 Fokus har förskjutits från undervisning till 
de studerandes lärande och i propositionen skriver man att ”lärarens uppgift blir att skapa 
struktur och hjälpa individen att omsätta information till kunskap” (ibid. s. 33). 
 
Men hur ny är egentligen den ”nya” pedagogiken? Lumsden Wass (2004) påpekar att när man 
i propositionen beskriver de ”nya” undervisningsidealen, ovan, är dessa hämtade från en text 
som refererar till undervisningsidealen i kompletteringsgymnasiet under 1950-talet, som i sin 
tur relateras till andragogiska ideal under 1970-talet: 
 

Den 'goda pedagogiken' i det 'nya' lärandet kännetecknas därmed av de gamla ideal som fanns redan på 
1950-talet. Genom att lyfta denna text rakt in i propositionen, kan man tala om ett diskursivt brott. Från att 
i skrivningarna i propositionen tala om vikten av att gå från undervisning till lärande, används ordet 
undervisning i detta sammanhang för att beskriva den goda vuxenpedagogiken. Därmed uppstår en 
paradox i skrivningarna. En vuxenpedagogisk diskurs från 1950/1970-talen som ställer undervisningen i 
fokus, används för att argumentera för ett 'nytt' sätt att se på lärande. Det paradoxala är att i det 'nya' sättet 
att betrakta lärande, ska fokus inte längre ligga på undervisningen utan på lärandet (Lumsden Wass, 2004, 
s. 165 f). 

                                                 
8 Lumsden Wass  (2004) konstaterar att genom att man i propositionen använder order inlärningsstilar ”blir det 
också tydligt hur författarna talar utifrån en 'gammal' 'inlärnings'-diskurs. Men denna diskurs blandas med den 
'nya', då det till exempel lite längre fram hävdas att individen skall 'ges möjlighet att identifiera sin egen lärstil'” 
(s. 165). 
9 Det var Knowles, en australiensisk forskare, som i mitten av 1970-talet revitaliserade andragogikbegreppet. 
Andragog betyder ”människovägledare”. Vuxnas egna erfarenheter, och att man bygger vidare på dessa 
erfarenheter när man utformar utbildningen, är hörnstenar i andragogiken. Andra centrala begrepp är självkänsla 
och individens fria val (Hedin och Svensson, 1997).  
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Emellertid är det denna pedagogik, med rötter i 1950-talet, som lyfts fram som förebild för 
den nya vuxenutbildningen. Genom att förespråka ett flexibelt lärande med individen i 
centrum bäddar man för att flexibel utbildning på distans framstår som ett effektivt verktyg att 
spränga de olika lärandesituationernas gränser.  
 
I propositionen (2000/01:72) accentueras att läraren inte längre är kunskapsförmedlare, utan 
mer av vägledare och mentor, vare sig utbildningen sker på distans eller i närundervisning. 
Krav ställs också på att läraren ska vara förtrogen med den nya tekniken för att se dess 
möjligheter. Inte minst för vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter har ”den nya 
tekniken”, och lärares kunskap om denna, en avgörande betydelse. Av läraren fordras också 
att denne tar sin utgångspunkt i den studerandes förutsättningar och förmår anpassa 
utbildningen till den studerandes behov.  
 
Förskjutningen från den lärarcentrerade undervisningen till ett mer studerandecentrerat och 
självstyrt lärande skapar förstås också didaktiska skillnader, dvs. avvikelser i didaktikens vad, 
hur och varför-frågor, vilket även framkommer tydligt i regeringens proposition. 
 

2.4 Motivationens betydelse 
Vuxenbildning har av tradition betraktats som ett effektivt instrument att höja 
utbildningsnivån bland den vuxna befolkningen. I detta sammanhang får naturligtvis 
begreppet motivation, eller vuxnas intresse för utbildning, stor betydelse. I SOU 2004:104 
heter det exempelvis att ”Tillämpade tillsammans med kunskaperna om människors lärande, 
kan insikter i motivationen bakom lärande användas för att lägga upp utbildningar som bidrar 
till en hållbar utveckling” (ibid. s. 67). I Ahls kunskapsöversikt (2004) visas emellertid att det 
inte kan ges något entydigt svar på frågan vad som motiverar vuxna att delta i formell 
utbildning. Hon menar att de teorier som behandlar motivation och vuxnas lärande framför 
allt är s.k. hinderteorier. Utifrån en humanistisk grund förutsätter dessa hinderteorier att alla 
människor har en inneboende lust att lära, men att olika slags ”hinder” kan komma i vägen för 
denna lust. Hindren beskrivs som såväl personliga som strukturella, och teorin går ut på att 
om man bara avlägsnar dessa hinder, så elimineras också eventuella motivationsproblem. 
Enligt Ahl finns det dock en alltför stor tilltro till pedagogikens möjligheter att besegra hinder.  
 
Ahl anser vidare att motivationsteorierna bl.a. innehåller en maktdimension som 
marginaliserar och stigmatiserar dem som räknas som ”omotiverade”: 
 

Det är alltför enkelt för dem som formulerar problem av olika slag, som exempelvis 'problemet vuxna som 
inte vill vidareutbilda sig', att förlägga problemet till de individer man talar om, samtidigt som de som 
formulerar problemet osynliggörs och de grunder på vilka problemet formuleras tas för givna (ibid. s. 11). 

 
Ahl föreslår att motivation ska betraktas som ett relationellt begrepp, i stället för en egenskap 
som finns, respektive inte finns, hos den vuxne. Hon skriver: ”I stället för att fråga sig vad 
som motiverar vuxna att vidareutbilda sig bör man fråga vem som önskar att vuxna skall 
vidareutbilda sig och på vilka grunder” (ibid. s. 11).  
 
Som vi sett ovan har vuxenutbildningen historiskt sett varit statens försök att komma tillrätta 
med bl.a. utbildningsklyftor, brist på kvalificerad arbetskraft och arbetslöshet. Kunskapslyftet, 
lyckades nå de grupper som redan var studiemotiverade, men grupper som var lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder eller annan etnisk bakgrund samt 
personer med mycket dåligt självförtroende nådde man inte i den utsträckning som man 
hoppats (Nordström och Bengtsson-Sandberg, 2004). 
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För att nå icke studiemotiverade vuxna arbetade man aktivt med rekrytering både under och 
efter Kunskapslyftet. Expansionen av vuxenutbildningen kännetecknades av 
utbildningsoptimism, vuxenstudier var statens mobilisering för att möta ”det föränderliga 
samhället” och sågs samtidigt som lösningen på en rad akuta problem. De vuxna som inte lät 
sig rekryteras till utbildning förmodades ha motivationsproblem. En rad motivationsteorier 
lanserades och enligt Ahl handlade de flesta om hur man skulle rekrytera och behålla vuxna i 
vuxenstudier. Att det enbart skulle ligga ”motivationsproblem” bakom vuxnas ovilja att delta i 
formell utbildning betvivlar Ahl. I stället undrar hon om inte motivationsproblemet i själva 
verket uppstår ”i förhållandet mellan rekryteraren och den som inte vill låta sig rekryteras” 
(ibid. s. 94). 
 
Ahl lyfter fram Paldanius avhandling (2001 i Ahl, 2004, s. 94 f) som visar att det-för-givet-
tagande intresset inte stämde, i alla fall inte bland de kortutbildade arbetslösa som han 
intervjuade. För dessa representerade vuxenstudierna ett icke-val. Paldanius' respondenter 
värderade inte studier för studiernas egen skull och de hade inte heller några ambitioner att 
göra karriär. Flera av dem menade dessutom att Kunskapslyftet främst var ett sätt att förbättra 
arbetslöshetsstatistiken: ”Kunskapslyfter sågs alltså som kontroll och styrning, snarare än som 
en möjlighet” (ibid. s. 95). Ahls slutsatser är att såväl orsaker till, som lösningen på, 
samhälleliga problem kan lokaliseras till psykologiska faktorer hos de berörda individerna:  
 

De som formulerar problemet ställer sig utanför det. Deras medverkan osynliggörs, därför att de 
representerar normaliteten och den styrande ideologin. Och genom att de berörda individerna blir 
kategoriserade – som arbetslösa, kortutbildade och utbildningsovilliga – riskerar man att de stigmatiseras 
och marginaliseras (ibid. s. 95). 
 

Ahl menar att begreppet motivation fungerar som både ett styr- och sorteringsinstrument, på 
så sätt att man först kategoriserar de som anses ha motivationsproblem och sedan låter denna 
kategorisering leda till utanförskap och stigmatisering.  
 
Begreppet motivation används enligt Ahl ofta för att manipulera människor, och hon påpekar 
att ordet inte brukas lika ofta i dag, utan har börjat ersättas med orden ”lust” eller ”intresse”10. 
Hon anser också att motivation är ett hypotetiskt begrepp och att det inte går att utforma 
någon generell motivationsteori. Om man däremot använder motivation som ett relationellt 
begrepp ”inkluderar studieobjektet både dem som anses ha ett problem och dem som 
formulerar problemet” (ibid. s. 100). Därigenom blir, enligt Ahl, såväl makt, disciplinering 
som styrning synliggjorda och möjliga att förhålla sig till.  
 

2.5 Läs- och skrivsvårigheter prioriterat område  
I den proposition (Sysselsättningspropositonen,1995/96:222) som med eftertryck hävdade 
behovet av ett Kunskapslyft framkom bl.a. att utbildningen i första hand skulle erbjudas de 
vuxna som hade störst behov av utbildning för att därigenom öka sysselsättningen och 
tillväxten. Vidare ville man att kommunerna skulle utveckla nya former för att effektivisera 
vuxenutbildningen (ibid.). En av argumentationslinjerna utmynnade enligt Lumsden Wass  
(2004) i ”ett bristperspektiv på befolkningens kompetens” (ibid. s. 127). Regeringen påpekade 
att det exempelvis fanns stora brister i befolkningens läsförståelse och samtidigt betonades att 

                                                 
10  Som en kvantitativ jämförelse av den minskade användningen av ordet motivation skriver hon att motivation 
endast används en gång i läroplanerna för förskolan och det obligatoriska- och frivilliga skolväsendet, medan 
exempelvis ordet intresse används 14 gånger och lust 10 gånger (ibid. s. 97). 
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en god läsförståelse var en nödvändig förutsättning för att klara det moderna samhällets 
arbetsuppgifter.  
 
Propositionen (1995/96:222) lyfte fram den internationella undersökningen som OECD 
genomförde 1994 (IALS, International Adult Literacy Survey)11 av vuxnas läsfärdigheter som 
ett viktigt argument för en utbyggd vuxenutbildning. Studien genomfördes i ett första steg 
bland ett representativt urval av befolkningen i åldrarna 16-65 år i sju länder och visade att 
visserligen var läsförståelsen i Sverige högre än i de övriga undersökta länderna12, men också 
att en fjärdedel av Sveriges befolkning hade en läsförståelse som understeg målen för 
grundskolans år 9:  
 

Trots de positiva resultaten för Sveriges del visar OECD:s studie att omkring en fjärdedel (drygt 1 miljon) 
av Sveriges befolkning mellan 16 och 65 år har en läsförståelse som understiger vad som kan sägas vara 
målen i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) för årskurs 9. Detta anser regeringen vara 
oacceptabelt. /min kursivering/ Ur både ekonomisk och social synvinkel är det nödvändigt att denna andel 
kraftigt reduceras till sekelskiftet (Prop.1995/96:222, s.6.4). 

 
Man skrev också att OECD:s studie tydligt visade att läsförståelsen var negativt relaterad till 
arbetslösheten i samtliga länder och att andelen arbetslösa var högre bland dem som hade en 
dålig läsförståelse. Även en annan rapport relaterades, där lågutbildade (dvs. de med högst 
grundskoleutbildning) följts under en tjugoårsperiod. I denna rapport framkom att de 
lågutbildade förblev lågutbildade, att de bytte arbetsplatser oftare än andra, att de 
genomgående hade arbeten med låg kvalifikationsnivå och låg lön samt att de hade högre 
arbetslöshet än andra grupper. En förklaring till den ökade arbetslösheten bland lågutbildade 
var, menade man, att antalet arbetsuppgifter med låga kvalifikationskrav hade minskat och att 
arbetsgivarnas krav på kompetens hade ökat. Mönstret med en minskad efterfrågan på 
lågutbildad arbetskraft ansåg man vara gemensamt i många länder. Man skriver 
 

Det finns en kunskapsfälla som skapar en ond cirkel. Låg utbildning ger generellt sämre förutsättningar att 
få fotfäste och att lyckas på arbetsmarknaden För att minska arbetslösheten bland dem som i dag är 
lågutbildade måste strategin vara att höja deras kompetensnivå så att den svarar mot efterfrågan och 
möjliggör fortsatt lärande (ibid. s. 6.8). 
 

Propositionens slutsats var att kraven på en hög utbildningsnivå bland befolkningen var större 
än någonsin och att ”Personer med låg utbildningsnivå riskerar att bli förlorare på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet” (ibid. s. 6.12). Personer med ”låg utbildningsnivå” visar 
sig ofta vara personer med funktionshinder av olika slag. 
 
Olika insatser för att komma tillrätta med den ”onda cirkeln” har gjorts. I ett arbete (Eliasson 
Roos, 2004) undersöktes kommunernas insatser för vuxenstuderande med olika former av 
funktionshinder under kunskapslyftsperioden. Utifrån drygt 200 kommunrapporter, vilka 
fanns samlade hos Myndigheten för skolutveckling, granskades de beskrivningar som rörde 
deltagare med funktionshinder. Det enskilda funktionshinder som nämndes oftast i 
rapporterna var läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: ca 38 procent av 228 kommuner uppgav att 
de genom olika insatser riktade sig till deltagare med dessa svårigheter.  
 
                                                 
11 I kapitel 3 ges en närmare presentation av IALS. 
12 I rapporten förklaras den relativt sett höga läsfärdigheten i Sverige av att Sverige hade en lång tradition av 
obligatorisk utbildningsnivå, hög sysselsättningsgrad och begränsad fattigdom. Även att den svenska 
befolkningen läste mycket och i hög grad deltog i studiecirklar och annan folkbildning anfördes som 
förklaringar.  
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Även Kunskapslyftskommittén (SOU 1999:39), KLK, observerade att många kommuner 
satsade speciellt på studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ibland var denna 
satsning organiserad som stödundervisning vid sidan om, eller integrerad i, den ordinarie 
undervisningen och ibland arrangerades särskilda läs- och skrivkurser. FMLS (Förbundet 
Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) riktade dock kritik avseende bristande 
elevvård och lärare som inte hade kunskap att undervisa personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi och KLK menade att de särskilda insatserna alltför ofta styrdes av 
tillgång på lokaler, lärare och tidigare genomförd verksamhet. Initiativ för att förändra 
verksamheten uteblev eftersom de befintliga kurserna ändå fylldes av deltagare (ibid.). 
 
Kommunernas insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter arrangeras ofta i form av 
lokala kurser, s.k. orienteringskurser. Dessa kurser är enligt Skolverket den del av 
kommunernas kursutbud som har ökat mest under de senaste åren. En orienteringskurs ger 
varken kunskaper inom ett bestämt kunskapsområde eller är betygsgrundande, utan ska mera 
fungera som introduktion till fortsatta studier. I en rapport (Skolverket 2003c) ställer 
Skolverket frågan om orienteringskurser används för att täcka behov som inte tillgodoses på 
annat sätt.  
 
I propositionen om vuxnas lärande (2000/01:72) uttalar man sig dock positivt om 
orienteringskursernas funktion som en skjuts in i vidare utbildning: 

 
Orienteringskurserna har i många kommuner fungerat som en brygga mellan uppsökande verksamhet och 
en mer systematiserad vägledning. Genom orienteringskurserna (…) har många personer med svag 
motivation fått en inblick i vad vuxenlärande kan innebära samt hjälp och stöd med studieplaneringen. I 
de självförtroendestärkande insatser som ingått i kursen har många funnit en motivation till vidare studier 
(ibid. s. 42). 

 
Nordström och Bengtsson-Sandberg (2004) genomförde en metaanalytisk studie av 
Kunskapslyftet med utgångspunkt i befintligt utvärderingsmaterial. Deras genomgång visar 
att det inte var ovanligt att personer med funktionshinder tvingades avbryta sina studier i den 
kommunala vuxenutbildningen. De vanligaste anledningarna till studieavbrotten uppgavs vara 
att studietakten var för hög, att hjälpmedel saknades eller kom för sent och att det inte gavs 
plats till individuella lösningar. Man menar även att kommunerna inte lade ner så mycket 
energi på rekryteringsarbetet. Till de grupper man inte lyckade nå hörde bl.a. personer med 
mycket dåligt självförtroende. Nordström och Bengtsson-Sandbergs slutsats är att trots att 
Kunskapslyftet förde med sig många positiva effekter tillhörde bl.a. personer med 
funktionshinder och lågutbildade de marginaliserade grupperna inom vuxenutbildningen 
(ibid.). 
 
Slutsatsen man kan dra av ovanstående studier är att Kunskapslyftet inte innebar ett ”lyft” för 
alla grupper. Vidare att personer med läs- och skrivsvårigheter var den grupp man på olika 
sätt försökte prioritera genom särskilda insatser, men att dessa insatser mestadels inte skedde 
inom ramen för ett inkluderande arbetssätt. Att man dock vill främja denna grupp 
framkommer i olika skrivningar (se t.ex. Specialpedagogiska institutet, 2004; Myndigheten 
för skolutveckling, 2005:24).  
 

2.6 Ingen rätt till särskilt stöd 
I FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, 
vilka antogs 1993, slår man fast att alla former av vuxenutbildning ska vara anpassade så, att 
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studerande med funktionshinder kan beredas plats på samma villkor som andra 13. I samklang 
med det svenska handikappolitiska målet markerar man att studerande med funktionshinder 
ska kunna delta inom ramen för samma utbildningar som övriga befolkningen. Även i den nya 
propositionen om vuxnas lärande (prop. 2000/01:72) lyfter man fram detta med ”lika 
möjligheter”: ”Den grundläggande principen om allas lika tillgång till lärande innebär att 
särskilda insatser därutöver behöver göras, för att möta behoven hos människor med 
funktionshinder, vilka annars lätt utestängs” (ibid. s. 26). Man skriver vidare att kommunen 
måste kunna ”erbjuda olika former av stöd för lärandet. Behovet kan variera utifrån 
individens förutsättningar. Dels stöd för det direkta lärandet, dels ett stöd på grund av 
särskilda behov /min kursiv./” (ibid. s. 46). Skyldigheten att erbjuda stöd utifrån individens 
behov är följaktligen klart formulerad i propositionen.  
 
Att detta stöd bör ges inom ramen för den ordinarie utbildningen framgår tydligt av både 
lagstiftning och styrdokument. Persson (2001) anmärker exempelvis att olika 
differentieringsstudier har visat att det är svårt att finna positiva effekter av segregerade 
utbildningsmiljöer. Han konstaterar också att snävt specialpedagogiskt tänkande, och 
specialpedagogikens fokusering på grupper med olika slags svårigheter, medverkat till 
segregering och avskiljning. I strid med de internationella styrdokumenten har, såväl inom 
ungdomsskolan som inom vuxenutbildningen, ”särskilt stöd” inte alltid lett till ett 
inkluderande arbetssätt, utan i stället ofta inneburit segregerande lösningar vid sidan av den 
ordinarie undervisningen14.  
 
I förordningen om kommunal vuxenutbildning (2002:1012) finner man att utbildningen ”skall 
utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar” (§2), vilket naturligtvis ger 
utrymme för tolkningar. I förslaget15 till ny vuxenutbildningslag (Ds 2005:33 ) kommenterar 
man att vuxna enligt dagens regelverk inte har någon rätt till särskilt stöd och att man heller 
inte avsikt att införa en sådan rättighet. Orsaken till detta menar man vara att det ”inte finns 
någon ovillkorlig rätt till utbildning för vuxna liknande den för barn och ungdomar” (ibid. s. 
75). Däremot ska den vuxne ges goda möjligheter att kunna delta i utbildningen utifrån sina 
förutsättningar:  

 
Detta innebär inte att en person med behov av särskilt stöd skall nekas särskilda insatser utan skall snarare 
tas som intäkt för att den enskildes behov och förutsättningar skall komma i första rummet. Ett exempel är 
gruppen av vuxna med läs- och skrivrelaterade problem. För denna grupp bör det finnas 
specialpedagogisk kompetens att tillgå. En kommun ska inte kunna neka vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter tillträde till vuxenutbildning eftersom dessa grupper i vissa fall saknar de kunskaper som 
normalt uppnås i grund- eller gymnasieskola. Det gör dem i stället till en prioriterad grupp (Ds 2005:33 s. 
75). 
 

Fortfarande kan man alltså se att studerande med läs- och skrivsvårigheter räknas som en 
prioriterad grupp som kräver specialpedagogisk kompetens.  
 

                                                 
13 ”Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och 
högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De bör se till att sådan utbildning är en 
integrerad del av den ordinarie utbildningen”(Standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, 1998, Regel 6 s. 22). 
14 Se också Specialpedagogiska institutet (2004). 
15 Förslaget beräknas träda i kraft 1/7 2007. 
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2.7 Sammanfattning 
Vuxenutbildningen har på olika sätt strävat efter att utjämna utbildningsklyftorna. För att 
möta samhällets och arbetslivets krav har flera olika vuxenutbildningsreformer genomförts 
och begreppet ” livslångt lärande” har fått en ny renässans. Även inom det pedagogiska 
området har vuxenutbildningen genomgått stora förändringar: lärandet betraktas som ett 
individuellt projekt, distansstudier och flexibla undervisningsformer har införts och 
pedagogens roll har förvandlats från kunskapsförmedlare till handledare.  
 
Genom 1990-talets största utbildningssatsning, Kunskapslyftet, ville staten dels minska den 
stigande arbetslösheten, dels höja ”kunskapsribban” till att också omfatta gymnasial nivå. 
Lågutbildade samt personer med funktionshinder tillhörde dock de marginaliserade grupperna 
inom Kunskapslyftet.  
 
Individer med läs- och skrivsvårigheter har på olika sätt uppmärksammats i olika 
styrdokument. De räknas som en prioriterad grupp i vuxenutbildningen; en grupp som kräver 
specialpedagogisk kompetens. Många kommuner har också gjort särskilda satsningar på 
denna grupp. Oftast har dock dessa satsningar genomförts i segregerande former vid sidan av 
den ordinarie utbildningen. 
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3. LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI HOS VUXNA 

 
Den offentliga skolan inne bland dessa små och lite större borgar var gjord för alla elever av alla kön som 
skulle bli nyklänningsnätta och sommarkappefina små fröknar som satt stilla under lektionen, dygnet, 
veckan, året och gjorde sina läxor med sidobena i håret som skolfröken föreskrev. Eleven Per. A. Frynseth 
hade helt andra böjelser än att bli en flicka med sidobena i håret. En sak var att han var ett helt välskapt 
gossebarn, en annan att han var ordblind, en tredje att han var vad man med ett kort uttryck kallar en buse. 
Hans väg genom livet var inte skolvägen (Fløgstad, 1997, s. 206 f.) 
 
'Jag har det där liksom med lässvårigheter' (Eriksson Gustavsson, 2002, s. 154.). 
 
 

Att kraven på en god läs- och skrivförmåga ökat i vårt samhälle lyfts fram i såväl 
styrdokument som aktuell forskning inom området. ”Det moderna samhällslivet är laddat med 
skrivna symboler”, skriver Lundberg och Miller Guron (2000, s. 205). Utvecklingen av 
högteknologisk industri innebär att en del arbetsuppgifter och yrken försvinner samtidigt som 
nya skapas. Dagens industri kräver personer som kontinuerligt utbildas och vidareutbildas så 
att de blir mer kvalificerade.  
 
Även om dagens arbetsliv betonar vikten av förmågan att lära sig lära, förändringsbenägenhet 
etc., och ständigt kräver nya kompetenser, erfarenheter och kvalifikationer (Abrahamsson 
2002), så har nivån på läsförmågan effekt på möjligheten att lära effektivt och vara flexibel i 
sitt lärande (se exempelvis Eriksson Gustavsson, 2002). En god läs- och skrivförmåga anses 
således avgörande för ett lands konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt och olika 
läsarundersökningar har under årens lopp genomförts för att mäta läs- och skrivförmågan hos 
den vuxna befolkningen i olika länder. Svårigheter som är förknippade med läsning och 
skrivning har analyserats i otaliga undersökningar och med jämna mellanrum publiceras 
larmrapporter om befolkningens, och särskilt ungdomars sjunkande läsförmåga (t.ex. 
Myrberg, 2004).  
 
Svårigheter med läsning och skrivning ger avtryck inom olika fält hos den vuxna individen. 
Lindgren och Ingvar (1996 i Lundberg, 2004) fann exempelvis i en studie att åtminstone 20 
procent av populationen som hade varit arbetslösa i mer än 12 månader hade allvarliga läs- 
och skrivsvårigheter. Väldokumenterat är också sambanden mellan lässvårigheter och social 
status, liksom sambandet mellan lässvårigheter och vidareutbildning (se t.ex. Elbro, 2004). 
Effekterna av bristande läsförmåga tycks således överträffa de välkända följderna av det 
sociala arvet.  
 
I denna litteraturstudie beskrivs inledningsvis områdena läsning och skrivning samt 
svårigheter förenade med individers läs- och skrivförmåga. I avsnittet om läsning ges 
Erikssons Gustavssons studie (2002) av industriarbetare med läs- och skrivsvårighet utrymme, 
eftersom det är en av de få svenska studier som finns att tillgå om vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter. Av samma skäl ges Wengelins studie (2002) plats i avsnittet om skrivning.  
En presentation ges av två stora läsarundersökningar som genomförts: dels undersökningen av 
vuxna danskars läsförmåga (Elbro m.fl., 1991), dels IALS - International Adult Literacy 
Survey. Definitioner, kontroverser och möjliga orsaksförklaringar till läs- och skrivsvårigheter 
presenteras, med särskild tonvikt på dyslexi. Avsikten med denna översikt är att belysa hur 
vuxnas svårigheter beskrivs i forskningen kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
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Man kan inte läsa allt, den litteratur som finns kring området är komplex och mycket 
omfattande. Dyslexidiskursen, dvs. sättet att tala om dyslexi, är dessutom i flera fall minerat 
område. Utgångspunkten i denna litteraturöversikt är dels Rice och Brooks (2004) 
forskningsöversikt som ger en klargörande och lättfattlig genomgång av forskningsområdet, 
dels kompletterande information hämtade från artiklar och litteratur. Syftet med Rice och 
Brooks forskningsöversikt var att identifiera metoder genom vilka vuxenundervisningens 
pedagoger mer effektivt skulle kunna möta de särskilda stödbehov som kunde finnas hos 
några av deras kursdeltagare. Ett annat syfte var att etablera en god teoretisk bas för 
vuxenundervisningen. Fler än 3 000 relevanta avsnitt i böcker och artiklar valdes ut, 1 800 av 
dessa granskades och drygt 1 200 av dessa lästes och kommenterades.  
 
Ett förbehåll vill jag göra när det gäller språkbruket: suffixet – iker är en produktiv 
substantivändelse som ofta utnyttjas i exempelvis ordet ”dyslektiker”. Detta suffix innebär att 
individens identitet flätas samman med den individuella svårigheten. På så sätt är det inte 
individen själv som är i fokus, utan dennes begränsning. Att använda den längre 
beskrivningen ”en person med dyslexi” är emellertid ett rätt otympligt språkbruk i löpande 
text. I den mån de författare som jag refererar till använder ordet dyslektiker, så gör jag också 
det av smidighetsskäl. 
 

3.1 Läsning 
Det är i mötet med det skrivna ordet som lässvårigheterna visar sig. I många skönlitterära verk 
beskrivs den hisnande känsla nybörjarläsaren kan uppleva när små svarta staplar och ringar 
plötsligt fylls av liv och får mening. Men för den som har svårigheter, när staplarna och 
ringarna blir stumma och inte alls inbjuder till någon upplevelse, blir situationen dramatiskt 
annorlunda.  
 
En het debatt har exempelvis förts i åtminstone ett halvt sekel kring vilka 
läsinlärningsmetoder som är bäst (”The reading war”, se exempelvis Skolverket 2003b). Rice 
och Brooks (2004), menar dock att i ”mogen” forskning kring läsinlärning, kan motståndarna 
förlikas i följande utgångspunkter: 
 

its basis of reconciliation will be an agreement that 'to get started one may need phonics, to get fluent one 
needs practice, to keep practicing one needs enjoyment' and 'to have enjoyment one needs a real book' 
(Nicolson 2002 i Rice och Brooks, 2004, s. 15) 

 
Det finns en rad orsaker till att det uppstår svårigheter när individer konfronteras med 
skriftspråket. Wolff (2005) delar in svårigheterna i tre kategorier: för det första svårigheter 
pga. av bristande förståelse som kan bero på generella kognitiva svårigheter eller på ett annat 
förstaspråk, för det andra svårigheter pga. av bristande avkodning, vilket brukar vara ett 
kännetecken på dyslexi och för det tredje svårigheter pga. bristande avkodning och bristande 
förståelse. De olika typerna av svårigheter behöver mötas av olika strategier och Wolff menar 
att förutom avkodning och läsförståelse kräver läsningen också syntaktisk kompetens, 
vokabulär, läsflyt, metakognitiva strategier, omvärldskunskap, förmåga att göra inferenser, 
goda läsvanor, och inte minst motivation16.  
 

                                                 
16 Motivation är å andra sidan, enligt Jenner (2004) inte en egenskap man har eller saknar, utan en följd av de 
erfarenheter man gjort, framgångar såväl som misslyckanden, och det bemötande man får i den aktuella 
situationen. 
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Läsning, som det används i dyslexidiskursen relateras många gånger till att gälla just 
avkodning av enstaka ord, men det är bara ett steg i förvärvandet av läsförmågan. Det räcker 
förstås inte med att kunna avkoda ord någorlunda snabbt och automatiskt, läsningen måste 
också kunna framkalla en inre bild hos läsaren. (t.ex. Høien och Lundberg, 1999). Vellutino 
m.fl. (2004) presenterar en definition av läsning som är lika enkel som användbar: ”Reading 
may be defined as the process of extracting and constructing meaning from written text for 
some purpose” (ibid. s. 5). 
 
Begränsade förkunskaper, otillräckligt ordförråd och inte minst passiv läsning är några av 
skälen till att många läsare får problem med läsförståelsen. Många texter är dessutom svåra att 
forcera, eftersom de ofta är både språkligt och innehållsmässigt koncentrerade med många 
överhoppade tankeled som följd – avståndet mellan läsaren och texten blir därför för stort. En 
förutsättning för att uppnå god läsförståelse är att läsaren är aktiv och själv fyller i textens 
luckor med sina förkunskaper. Att kunna läsa mellan raderna och reflektera över sin läsning är 
den nödvändiga vägen till läsförståelse, menar Reichenberg (2004) med många andra.  
 
Att läsning är en komplicerad process beskrivs på många ställen. Så skriver exempelvis 
Manguel (1999) ”Att läsa är alltså inte en automatisk process där man fångar upp en text så 
som ljuskänsligt papper fångar ljus, utan en förvillande, labyrintisk, gemensam och ändå 
personlig rekonstrueringsprocess” (ibid. s. 44). Manguel fortsätter med att ”Märkligt nog 
fortsätter vi att läsa utan en tillfredsställande definition av vad det är vi håller på med” (ibid. s. 
44) och menar också att läsprocessen inte kan förklaras av en mekanisk modell.  
 
En sådan mekanisk formel är exempelvis Gough och Tunmers (1986, i t.ex. Høien och 
Lundberg, 1999) numera klassiska formel läsning = avkodning x förståelse, vilken illustrerar 
att både avkodning och förståelse måste fungera för att en läsning ska komma till stånd. 
Formeln kritiseras bl.a. av Uppstad och Solheim (2005) som menar att problemet med denna 
formel är tvåfaldigt, nämligen å ena sidan den mycket specifika karaktären av 
avkodningsfaktorn som något som exakt kan mätas och å andra sida den vaga karaktären hos 
förståelsefaktorn som svårligen varken låter sig operationaliseras eller definieras. Uppstad och 
Solheim (ibid.) tänker dock inte föreslå någon ny formel för läsning, eftersom de anser att 
fenomenet läsning inte kan beskrivas av isolerade komponenter. I stället menar de att fokus 
bör flyttas från ordigenkänning och avkodning till funktionell läsförmåga, dvs. en förmåga 
som räcker till för att klara sig ett samhälle som ställer höga krav på fungerande 
läsfärdigheter.  
 
Under många år har just avkodningen, och problem med denna, varit i centrum för 
dyslexiforskningen, men nu börjar ett skifte märkas genom ett ökar intresse för 
förståelsekomponenten i läsning. Rice och Brooks skriver ”… if the basic skill is to derive 
meaning from print, then reasoning and discourse are ultimately what make literacy 
functional” (2004. s. 42), och det är ett konstaterande som åtminstone delvis ligger linje med 
Uppstad och Solheims resonemang ovan.  
 
Kanske kan detta intresset för avkodning förklaras med att den kritiska faktorn för många 
dyslektiker mer ligger på att avkoda enstaka ord än på själva ”förståelsedelen”. Dock är inte 
ordavkodningen svår bara för dyslektiker, utan denna svårighet är också karakteristiskt för 
den svaga läsaren, liksom för nybörjarläsaren utan kända svårigheter (Rice och Brooks 2004.). 
På samma sätt som vissa dyslektiker naturligtvis kan ha svårt med läsförståelsen och andra 
aspekter av läsförmågan. Hörförståelsen blir exempelvis svårare när det talade språket 
innehåller en vokabulär som man normalt får genom läsning eller när det utmärks av det 

    21



    

skrivna språkets mer komplicerade syntax. Dessa svårigheter kan bl.a. bero på att man haft 
”low exposure of print” eller när yttrandets längd ställer större krav på det verbala minnet 
(ibid.)17.  
 
Faktorer som påverkar utvecklingen av vuxnas läsning och som kännetecknar en god läsare 
anses exempelvis vara läsarens tidigare kunskaper, den lässtrategiska förmågan, intresse, 
personliga avsikter med läsandet och attityden till läsuppgiften (Eriksson Gustavsson, 2002). 
Läsning av tidningar och facklitteratur, samt läsning av skönlitteratur på fritiden påverkar, 
enligt Eriksson Gustavsson, inte läsförmågan generellt i positivt avseende. Stor betydelse för 
vidareutveckling av läsförmågan har i stället ofta förekommande läsning av facktexter i 
samband med arbete och utbildning. Läsning och skrivning är alltså, vilket tidigare har 
påpekats, färdigheter som påverkas av i vilken omfattning de används. 
 
Tidsaspekten vid läs- och skrivkrav är en annan viktig faktor för att man ska kunna lösa läs- 
och skrivuppgifter. Problem med läshastigheten är en av de svårigheter som kvarstår upp i 
vuxen ålder hos dem som under skoltiden har läs- och skrivsvårigheter (t.ex. Eriksson 
Gustavsson, 2002; Skaalvik, 1999; Shaywitz, 2005). 
 

3.2 Läsning i arbetet 
Eriksson Gustavsson menar att kraven på läsförmågan är avhängigt sättet att organisera 
arbetet på en arbetsplats. I dag är det ofta nödvändigt för allt fler arbetare att vara insatta i 
skriftlig dokumentation om den egna verksamheten. En surveystudie om läsning i arbetet 
(Mikulecky och Diehl 1980 i Eriksson Gustavsson, 2002) visade att den läsning som krävdes 
för arbetets utförande ofta skedde i en informationsrik kontext, med många ledtrådar som 
underlättade läsandet. Läsningen i arbetet var repetitivt och ofta förekommande. Samma 
läsmaterial återkom vid identiska arbetsuppgifter och troligen lärdes både form och innehåll 
utantill, vilket resulterade i snabb läsning med minimal uppmärksamhet (ibid.).  
 
Mikulecky och Winchester framhåller (1991 i Eriksson Gustavsson, 2002), liksom andra 
forskare, att många elever inte är förberedda på kraven på en god läsförmåga utanför skolor 
och högskolor. De hävdar att kraven på en hög läsförmåga i arbetslivet har ökat och att 
undersökningar har visar att arbetare med en dålig läsförmåga utgör det största problemet när 
det gäller utveckling på arbetsmarknaden. Eriksson Gustavsson skriver: 

 
Det finns ett gap mellan den läsförmåga som krävs i samhället och den faktiska läsförmågan hos vuxna i 
arbetslivet. Gapet beror dels på större krav i arbetslivet och dels på att en hel del yrken försvunnit och nya 
kommit till där läsning ingår som en naturlig del i yrkesutövandet (ibid. s. 50). 

 
Eller som Elbro formulerar det:”Kravene til læsning er vokset hurtigere end de faktiske 
læsefærdigheter” (Elbro m.fl. 1991, s. 131). 
 
I arbetslivet handlar det således inte bara om att avläsa en text för att sedan återge innehållet 
utan det ställer krav på att ”samla information från flera textkällor för att lösa problem, dra 
slutsatser, fatta beslut och ställa nya frågor för att utveckla en verksamhet” (ibid. s. 50). 
Eriksson Gustavsson konstaterar att arbetslivets läsning handlar om att erövra en förståelse 

                                                 
17 Fast detta resonemang förutsätter att det är ett självklart samband mellan talat och skrivet språk. Uppstad 
(2005) ställer sig kritisk till de forskare som menar att det talade språket är ett nödvändigt villkor för att man ska 
kunna förvärva färdigheter i skriftspråket. Som ett argument mot denna hållning lyfter Uppstad den döva 
individen som utan att ha tillgång till det talade språket ändå lär sig skriva.  
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och handlingsberedskap medan läsningen i skolan mer fokuserar inlärning och 
faktainhämtning. Även Abrahamsson (2002) menar att arbetsmarknaden kräver att man ska 
”kunna hantera information, analysera problem och frågeställning mer metodiskt och 
dessutom kunna presentera dessa analyser” (ibid. s. 444). Grundläggande läsförmåga är 
naturligtvis en förutsättning men det krävs också att man kan kommunicera effektivt skriftligt. 
 
I Eriksson Gustavssons studie (2002.) av åtta industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter, 
betonar informanterna att det är viktigt att ha en god läs- och skrivförmåga, för att kunna 
utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Läsning och skrivning är en nödvändig del av yrket, och 
de upplever att kraven på detta ökar. Hade det känt till detta under skoltiden, så hade de tagit 
vara på utbildningen på ett annat sätt menar de: ”Nu har man ju insett att man har nytta av det, 
svenskan alltså”(ibid. s. 152). 
 
Informanterna läste huvudsakligen beteckningar och enstaka ord samt texter. Sällan läste de 
sammanhållna text av typen manualer, beskrivningar eller rapporter. Vid instruktioner för nya 
produkter, program och dylikt kompletterades dessa med muntlig information och 
genomgångar. Skrivuppgifterna var mestadels ett fåtal korta meningar eller enstaka ord och 
koder. E-post hade dock blivit en vanlig kommunikationsform, särskilt vid skiftarbete. 
 
De flesta deltagarna kände trygghet i läsandet i samband med yrkesutövandet, något som 
Sticht (1988 i Eriksson Gustavsson, 2002) förklarar med ordet ”job knowledge”. Även 
komplicerade texter kunde förstås med hjälp av det praktiska kunnandet. En annan orsak till 
att läsningen inte upplevdes som ett hinder var att den arbetsrelaterade läsningen oftast var 
repetitiv. Att läsningen fungerade tillfredställande kunde förklaras med att flera hade lärt sig 
återkommande beteckningar och enstaka ord utantill som hela sekvenser. Eftersom orden 
memorerades som helheter läste de inte varje enskilt tecken i helheterna. I stället blev 
läsningen en form av logografisk läsning. Men så snart det blev nya och okända läs- och 
skrivuppgifter kunde de känna sig osäkra och stressade: ”Jag är ganska tveksam ibland, så 
liksom, då läser man om och de. Men sen är man lika tveksam för det” (ibid. s. 180). Att läsa 
om, ta hjälp av kontexten, att stanna upp och fundera på om texten gick att förstå eller inte 
(metakognition) och om den gick att omsätta i praktiken var exempel på bearbetande 
strategier som informanterna använde sig av.  
 
Eriksson Gustavsson konstaterar att såväl läs- och skrivmängden som läs- och skrivkraven har 
ökat, vilket också deltagarna upplevde. Arbetsuppgifterna hade blivit mer omfattande och 
ställde nya krav på kompetens vid införandet av en mer ”platt”, dvs. decentraliserad 
arbetsorganisation: ”Det dom gjorde förut det får vi göra” (ibid. s. 183), säger en av 
informanterna. Eriksson Gustavsson påpekar att läsningen i en sådan arbetsorganisation 
innebär mycket mer än en repetitiv läsning av koder och beteckningar: ”Det innebär läsning 
som ett redskap för problemlösning under en arbetsprocess och läsning för att kreativt 
kvalitetsgranska, utveckla och förbättra såväl produkter som processer” (ibid. s. 183).  
 
Att läsning och skrivning verkligen är en del av arbetet tvivlar inte Eriksson Gustavsson på, 
och hon menar också att kraven på läs- och skrivförmågan vare sig var synliggjorda eller 
kända för hennes informanter innan de började arbeta. Hon betonar att det är viktigt att tidigt 
utveckla bearbetande läs- och skrivstrategier. Inte minst kan bearbetande strategier kanske 
göra att man undviker tidiga misslyckanden i läs- och skrivinlärningen. Många misslyckanden 
påverkar självbilden negativt och resulterar i otrygghet inför liknande situationer (se kapitel 4 
om självbild), en osäkerhet som etsas fast i den vuxna individen. Goda läspedagoger, både i 
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ungdomsskolan och i vuxenutbildningen, har en avgörande betydelse för individens fortsatta 
läs- och skrivutveckling, något som också en lång rad forskare bekräftar: 
 

Återigen vill jag framhålla behovet av kunniga läspedagoger som aktivt handleder och stödjer individen, 
som en viktig och nödvändig faktor i denna livslånga läs- och skrivutvecklingsprocess. Det är emellertid 
inte nog med att undervisning och utbildning måste kunna erbjudas hela livet, samhällets och 
omgivningens attityder och förhållningssätt måste förändras vad gäller vuxna individers behov av att 
utveckla grundläggande färdigheter i läsning och skrivning (ibid. s. 222).  
 

3.3 Skrivning 
Medan den vuxnes läsfärdigheter ofta förbättras under årens lopp, brukar skrivsvårigheterna 
vara svåra att få bukt med. Trots detta har det merparten av läs- och skrivforskningen varit 
inriktad på just lässvårigheter. När skrivsvårigheterna studerats är det ofta stavfelen som 
synats, men skrivande innefattar ju så mycket mer än det. Datorutvecklingen har möjliggjort 
on-line studier av skrivandet, vilket gör skrivspråksproduktionen mer tillgänglig för forskare. 
Wengelin (2002) har i en on-line studie undersökt textproduktionen hos vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter. En grupp av normalt hörande vuxna med läs- och skrivsvårigheter jämfördes 
med en kontrollgrupp av döva vuxna respektive en kontrollgrupp med hörande vuxna. Varje 
deltagare fick skriva fem texter i skrivinspelningsprogrammet ScriptLog. Syftet med studien 
var att undersöka hur deltagarnas skrivsvårigheter påverkade skriftspråksproduktionen.  
 
Resultatet av Wengelings studie visade att deltagarna med läs- och skrivsvårigheter på många 
sätt var en homogen grupp. De var långsamma, ”non-fluent” skribenter, stavade dåligt, gjorde 
många satsbindnings- och interpunktionsfel, många utelämningar, använde kortare ord och 
gjorde fler pauser än kontrollgrupperna. Det mesta av deras redigeringsarbete ägnades åt 
stavningen; många gånger redigerade de rättstavade ord så att de blev felstavade eller försökte 
undvika svårstavade ord genom att ersätta dem med lättare synonymer (ibid.).  
 
Wengelin menar att deltagarnas svårigheter bottnade i avkodningsproblem: gruppen gjorde 
många stavfel och hade svårigheter med att upptäcka dessa pga. av avkodningsproblemen . 
Frekvensen av ”word-internal pauses” och de täta stavningsredigeringarna visar att 
skribenterna var mycket medvetna om att de var ”dåliga stavare” och att detta resulterade i att 
de blev osäkra skribenter. Det var sällan de redigerade utelämnade punkter eller stor bokstav. 
Antingen upptäckte de inte dessa fel eller också hade de inte kännedom om skrivreglerna. Det 
mesta av redigeringstiden ägnades åt problem på ordnivå, inte åt innehållet i det de skrev.  
 
Mycket liten tid ägnades således åt planering av texten, eftersom stavningen, eller framför allt 
oron inför att stava fel, slukade det mesta av energin. Denna fokusering på ordnivå påverkade 
såväl produktionsprocessen som slutprodukten. Wengelin menar att deltagarna med läs- och 
skrivsvårigheter verkade ha fastnat i ”utförandeproblem” och hennes slutsats är följande  

 
An important claim of this thesis is that 'word-coding problems', and perhaps even more importantly 
'worries about word-coding problems' together with reading difficulties which are also to large extent 
caused by word-coding problems, affect all other aspects of the writing process (ibid. s. 293) .  

 
Vilka praktiska slutsatser kan man då dra av Wengelings studie? En slutledning är att on-line 
inspelningar kan användas för att undersöka skrivsvårigheterna hos en person mycket mera 
grundligt än vad som sker när en slutligt redigerad text analyseras. Det handlar inte då om att 
avgöra om en person har dyslexi eller inte, utan för att visa på vilken nivå av skrivprocessen 
svårigheterna uppträder (ibid.). 
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För att undvika att personer fastnat i avkodningsproblematik, betonar Wengelin att det är 
viktigt att pedagogen visar den studerande att detta inte är den enda aspekten av skrivande. 
Att ge personer med läs- och skrivsvårigheter alternativa vägar till input av skriftspråket, 
genom exempelvis inlästa böcker eller högläsning, är naturligtvis också vitalt för att höja 
skriftspråksmedvetenheten. Vidare att man som pedagog tydligt förklarar skillnaden mellan 
on-line respektive off-line kommunikation, dvs. olikheten mellan skriftlig och muntlig 
kommunikation. Datorstöd för både träning och kompensation är en annan aspekt som lyfts. 
Deltagarna med läs- och skrivsvårigheter sa alla att de föredrog tangentbordet framför att 
skriva för hand (ibid.).  
 
Detta bekräftas också i Eriksson Gustavssons studie (2002), där deltagarna menade att om 
man var tvungen att skriva för hand kunde man chansa medvetet på ett stavningssätt och 
skriva otydligt så att det fanns utrymme för alternativa tolkningar: ”Då skriver jag såna 
bokstäver som går att tolka till båda, alltså man skriver slarvigt” (ibid. s. 203). Bättre var då 
att använda datorn till skrivuppgifter: ”Så fort jag kan så skriver jag på datorn, för dels så ser 
jag vad jag skrivit och dels så går det fortare. Och så får jag det snyggt och rent” (ibid. s. 202). 
Viktigt är förstås då att de har ett bra rättstavningsprogram som de kan lita på.18

 
När det gäller själva textkompositionen, essensen i allt skrivande, är det viktigt att på olika 
sätt försöka stimulera den studerande att planera sin text innan själva textproduktionen tar vid. 
Wengelin föreslår att det troligen är bäst att lära folk att inte bry sig om stavningen, utan att 
koncentrera sig på innehållet i texten i stället.   
 

3.4 Läsarundersökningar 
Att mäta läsförmågan hos den vuxna befolkningen har gjorts med jämna mellanrum och med 
hjälp av olika metoder. Under medeltiden var exempelvis förmågan att kunna skriva sitt namn 
ett kännetecken på en utbildad person, namnteckningen betraktade således som pålitlig 
mätmetod. Vid slutet av 1800-talet var förmågan att läsa och skriva på de klassiska språken, 
latin och grekiska, på liknande sätt en indikator på högre utbildning (Murray, 1999). Under 
senare år har andra mätmetoder används, som exempelvis rapporter av egen uppskattad 
läsförmåga eller att ange antalet personer i utbildning. 
 
Läsning är inte ett entydigt begrepp, men läsning och skrivning är otvivelaktigt de viktigaste 
redskapen i det livslånga lärandet. Sedan Lundberg och Miller Guron (2000, s. 214) 
formulerade minimikraven på läsuppgifter som vuxna måste klara av för att överleva i det 
moderna samhället, har kraven höjts ytterligare ett snäpp. 
 
Unesco skiljer mellan två nivåer av läsförmågor: elementär respektive funktionell läsförmåga. 
Elementär läs- och skrivförmåga innebär att man klarar att läsa och skriva en kort funktionell 
text om sin vardag. Kan man det är man inte analfabet, men frågan är om man klarar sig i ett 
samhälle som ställer så höga krav på läsförmågan som vårt. För det krävs en funktionell läs- 
och skrivförmåga, dvs. att man kan delta i alla de aktiviteter där det är nödvändigt med läs- 
och skrivfärdigheter så att den enskilda gruppen och samhället kan fungera effektivt (Elbro 
m.fl., 1991; Eriksson Gustavsson, 2002).  
 

                                                 
18 Oribis rättstavningsprogram Stava rätt är exempelvis särskilt designat för att avhjälpa ”stava-som-det-låter-
fel”. 
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När Grundin (1977) skrev om funktionell läs- och skrivfärdighet använde han ”årskurs 6-
kriteriet” som den lägsta funktionella läs- och skrivfärdighetsnivå som ”praktiskt taget hela 
befolkningen – ur samhällets synpunkt – bör och kan uppnå” (ibid. s. 80). I dag använder vi, 
åtminstone i Sverige, år 9-kriteriet som en slags minimal läsförmågenivå (se t.ex. Myrberg, 
2003). 
 

3.4.1 Vuxna danskars läsfärdigheter 
Undersökningen av danskarnas läsfärdigheter (Elbro m.fl., 1991) är det hittills största 
representativa materialet om vuxna danskars läsfärdigheter som samlats in. 1 124 
representativt utvalda vuxna danskar besvarade frågor om läsvanor och läsfärdigheter, 445 av 
de intervjuade fick läsa sex vardagliga texter och besvara elva uppgifter i anslutning till 
texterna. Undersökningen använde en funktionell, kommunikationsorienterad definition av 
läsning, dvs. att läsning handlar om att använda skrivna texter till det de är avsedda för (ibid.). 
 
Ett markant samband mellan skolgång och läsfärdighet visades i undersökningen. Det var 
signifikant fler svaga läsare bland vuxna med upp till endast åtta års skolgång än bland vuxna 
som hade längre skolgång. Tidigare generationers kortare skolgång hade alltså inte gett bättre 
läsfärdigheter än nutidens skolgång. Detta samband, menar Elbro m.fl., säger emellertid inte 
något om orsaksförhållandet; å ena sidan kan lång skolgång ge bättre läsfärdigheter, men å 
andra sidan är det möjligt att tidiga lässvårigheter i skolan är orsak till att man vill sluta så 
tidigt som möjligt19. 
 
Att läsning är en färdighet som måste hållas vid liv framkom tydligt. Dagliga läsvanor spelar 
en stor roll för läsfärdigheten; de som läser ofta och mycket blir självklart bättre läsare än 
andra. Men vilken form av daglig läsning är bäst för att hålla färdigheterna vid liv? Man blir 
inte immun mot lässvårigheter, menar Elbro m.fl. (1991) genom att läsa tidningen eller 
facklitteratur dagligen på sin fritid (tidningen kan man ju läsa på olika sätt; läsa 
överskrifterna, se på bilderna och bildtexterna osv. utan att detta ger någon lästräning). Mest 
betydelsefullt visade sig läsning i förbindelse med jobb och utbildning vara. Gruppen som 
upplyste om att de ofta (dagligen eller minst en gång i veckan) läste i samband med jobb eller 
utbildning klarade sig bättre än både dem som sällan läste eller de som var arbetslösa eller 
utan utbildning (ibid.).  
 
Två betydelsefulla faktorer för upprätthållande av läsfärdigheter är alltså för det första hur 
ofta man läser längre texter i samband med jobb eller utbildning och, för det andra, om man 
överhuvudtaget har ett jobb eller utbildning. Men det räcker inte med att bara läsa dagligen; 
man ska läsa facktexter i samband med jobb eller utbildning för att vara någorlunda säker på 
att hålla sina läsfärdigheter vid liv (ibid.).  
 
Man är således nästan ”vaccinerad” mot lässvårigheter om man har ett jobb, eller håller på 
med en utbildning, som kräver daglig läsning oavsett om man har en utbildning eller inte. 
Läser man däremot sällan, spelar det en avgörande roll om man har en utbildning. Och ju 
mindre man läser dagligen, desto längre ska utbildningen vara för att man inte ska riskera att 
få lässvårigheter. Om man inte har arbete är det faktiskt bara personer med en 

                                                 
19 Grundin (1977) presenterade exempelvis resultat från en undersökning av läsutvecklingen efter avslutad 
skolgång som inte visade några tecken på att vuxna med kort skolgång generellt sett skulle bli svagare läsare 
under resten av vuxenlivet. 
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vidareutbildning som kan vara någorlunda säkra på att de inte får svårigheter med de 
vardagliga texterna som ingick i undersökningen (ibid.): 

 
Daglig læsning i forbindelse med job eller uddannelse giver ikke garanti for, at man bliver en superlæer; 
men daglig læsning i forbindelse med job synes at forhindre én i at blive så dårlig, at man får 
vanskeligheder med lettere, daglidags tekster (ibid. s. 92). 
 

Det fanns en väsentligt större andel av svaga läsare bland låginkomsttagare än bland 
höginkomsttagare. Det tycktes således finnas ett orsakssamband mellan läsfärdigheter och 
inkomst, dvs. att läsfärdigheter ofta medför högre inkomst (även om man förstås inte 
omedelbart blir en god läsare av att ha mycket pengar!). Tydligt framkom även vilka sociala 
effekter läsfärdigheterna kunde ha för den enskilde: ”Sammenhængen mellem læsefærdig 
heder og personlig indkomst og erhverv er således massiv” (ibid. s. 95).20  
 
Elbro m.fl. menar att det är väldokumenterat att undervisning i läsning för vuxna personer 
med läs- och skrivsvårigheter har effekt. Man kan bli en bättre läsare och därmed också få 
större chans att utnyttja sina möjligheter. 
 

3.4.2 IALS - International Adult Literacy Survey 
En rad omfattande internationella undersökningar med inriktning på barns och ungdomars 
läsning har genomförts de senaste 30 åren, men man saknade jämförbara internationella data 
vad det gällde den vuxna befolkningens läsförmåga i olika länder, vilket alltså var en orsak till 
att starta IALS-projektet (Eriksson Gustavsson, 2002). IALS (International Adult Literacy21 
Survey), genomfördes 1994-1998 i 21 länder och var den första internationella studien av 
vuxna individers läsförmåga och läsvanor. IALS-studien var en omfattande surveystudie 
(totalt intervjuades 68 755 personer i åldrarna 16-65) som innehöll en läsförmågemätning och 
enkätundersökning (ibid.). 
 
Resultaten visade att vuxna svenskar läste mycket bra vid jämförelse med medverkande från 
de övriga länderna. Dock uppnådde ca en fjärdedel av den svenska befolkningen i åldern 16-
65 år inte de nivåer som på läsförmågan som krävs i det dagliga livet och som motsvaras av 
de färdighetsmål i svenska som satts för år 9 i den svenska grundskolan (ibid.). 
 
IALS hade två underliggande mål: dels att utveckla skalor som medgav jämförelser av vuxna 
människors läsförmåga, dels att kunna beskriva, jämföra och analysera läsförmågan hos 
människor i olika länder. IALS-projektet definierar läsförmåga som en 
informationsbearbetande förmåga som vuxna människor använder i det dagliga livet, både 
privat och som samhällsmedborgare (ibid.): 
 

The ability to understand and employ printed information in daily activities, at home, at work and in the 
community – to achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and potential (OECD 2000 s. x  i 
Eriksson Gustavsson, 2002, s. 17). 

 

                                                 
20 Även McNulty (2003) lyfter fram en stor uppföljningsstudie (Gottfredson, Finucchi och Childs 1983 i 
McNulty, 2003) som visar att personer med dyslexi uppnår mindre framgång än vad deras föräldrar och 
jämnåriga gör, trots likvärdiga socioekonomiska villkor och samma intelligensnivå. Även om denna 
undersökning har några år på nacken belyser studien, enligt McNulty, den potentiellt negativa påverkan som 
dyslexi kan ha på studie- och yrkesmässiga framgångar även under optimala omständigheter. 
21 Det saknas någon svensk motsvarighet till det engelska ordet ”literacy”. Literacy är ett innehållsligt bredare 
begrepp än termerna läsfärdighet och läsförmåga och avser inte bara läsning och skrivning, utan också förmågan 
att använda dessa färdigheter i praktiken (Eriksson Gustavsson, 2002). 
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Tolkningen av läsförmåga innefattade delförmågor inom tre läsområden; ”prose literacy” 
(kunskap och förmåga att förstå och använda information från olika texter som t.ex. artiklar 
och skönlitteratur), ”document literacy” (arbetsinstruktioner, kommunikationstabeller, kartor 
m.m.) och ”quantitative literacy” (dvs. förmågan att använda kvantitativ information som t.ex. 
kostnaden för en semesterresa utifrån en resebroschyr). Sambandet mellan dessa delförmågor 
var mycket högt (ibid.).  
 
Läsuppgifterna var av varierande svårighetsgrad och resultaten delades i fem förutbestämda 
förmågenivåer, från mycket låg till mycket hög förmåga. Den lägsta förmågenivån innebar att 
läsaren skulle kunna lokalisera en informationsenhet i en text, identisk med det som 
efterfrågades i läsuppgiften, förmåga två innebar att integrera, jämföra och kontrastera given 
information, förmåga tre att läsaren klarade att göra enkla inferenser (informationen fanns 
spridd i texten som även innehöll distraherande information), förmåga fyra innebar att klara 
mer omfattande och abstrakta texter och en ökad mängd distraktorer (dvs. ej relevant 
information) och för att klara förmåga fem var läsaren tvungen att göra textbaserade 
inferenser på hög nivå eller använda specialkunskaper (ibid.). 
 
Ett av de viktigaste resultaten pekade på betydelsen av formell utbildning för att utveckla en 
god läsförmåga: “Formal schooling is a factor, probably the main factor for most adults” 
(OECD 2000, s. 25 i Eriksson Gustavsson 2002, s. 19). Såväl omfattning som kvalité i den 
första formella undervisningen visade sig ha stor betydelse och Eriksson Gustavsson skriver: 
”och en självklar del i detta har läraren i form av både kompetens och 
undervisningsskicklighet” (ibid. s. 19). Eriksson Gustavsson påpekar dock att läsförmågan 
vidareutvecklas efter den avslutade formella utbildningen och att ”brister i den tidigare 
formella utbildningen leder inte generellt till en låg nivå på läsförmågan” (ibid. s. 19). 
 
Socioekonomisk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå visade sig vara andra vitala 
påverkansfaktorer. Vidare att läsförmågan kan betraktas som färskvara och om den inte 
regelbundet används, så utvecklas den inte (ibid.). Andelen äldre ökade på de lägre 
förmågenivåerna, delvis som en följd av färre lästillfällen i och med ökad ålder. För att 
bibehålla och utveckla sin förmågenivå bör läsning och skrivning vara en del av den dagliga 
yrkesutövningen, konstaterar Eriksson Gustavsson. Personer som haft arbete längre tid hade 
högre nivå på läsförmågan än de som var arbetslösa. Dessutom framkom i IALS att individer 
som hade en hög nivå på läsförmågan oftare läste i samband med yrkesutövning, ett resultat 
som gällde för samtliga deltagande länder (ibid.).  
 
En tredjedel av befolkningen i Sverige i åldern 16-65 år hade en läs- och skrivförmåga som 
motsvarade nivåerna 4-5 på IALS' literacyskala. Det betyder att de hade en förmåga att 
”kritiskt bearbeta komplicerade texter, göra inferenser på hög nivå och använda 
specialkunskaper för att tolka och lösa problem” (ibid. s. 22). Några förklaringar till den höga 
förmågan är bl.a. det höga deltagandet i vuxenutbildning av olika slag i Sverige jämfört med 
andra länder, vilket gör att läs- och skrivförmågan används som ett redskap och därför både 
hålls vid liv och utvecklas. Vuxenutbildning kan gälla allt från kurser som arbetsgivaren 
anordnar, kommunal vuxenutbildning och studiecirkelsverksamhet.  
 
Trots dessa positiva resultat var det ändå en fjärdedel som inte nådde upp till förmågenivå 3. 
Det är den nivå som gäller för det s.k. medborgarkörkortet (Myrberg, 2003), dvs. den nivå 
som enligt Lpo 94 motsvarar de krav som krävs för att uppnå målen i år 9. Andelen äldre 
individer var betydligt större på de lägsta förmågenivåerna, nivå 1-2. Dessa har problem med 
att  
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läsa nya texter, tolka innehåll och använda skriftligt material som redskap att lösa problem i arbete och i 
samhällsliv. De behöver ofta hjälp från omgivningen och tillfällen till fortsatt utbildning begränsas på 
grund av den låga förmågenivån. De upplever dock själva att de har en nivå på förmågan som räcker väl 
till för de krav som ställs (Eriksson Gustavsson, 2002, s. 22).  
 

Det framkom också att förmågenivåerna generellt var lägre hos gruppen industriarbetare än 
gruppen läkare, ingenjörer och lärare (ibid.). Eriksson Gustavsson lyfter fram arbetslösheten 
som en risk för att förmågenivån kan sjunka. Det finns ett tydligt samband mellan högre läs- 
och skrivförmåga och ofta förekommande läs- och skrivuppgifter på arbetet. Utan dagliga läs- 
och skrivkrav riskerar läsförmågan att tyna bort, vilket särskilt hotar de unga utan arbete som i 
dag har en internationellt sett hög läs- och skrivnivå. Eriksson Gustavsson skriver: ”Utan läs- 
och skrivutmaningar i arbete och i dagligt liv riskerar dessa att inte få möjligheter att bibehålla 
och vidareutveckla sin goda förmåga, samtidigt som arbetslivets krav på densamma ökar allt 
mer” (ibid. s. 23).  
 
IALS-studien visade att det fanns en stor grupp yrkesverksamma som inte deltog i de formella 
vuxenutbildningstillfällen som erbjuds:  
 

Oftast är det de personer som allra mest skulle behöva både informella och formella tillfällen till 
förkovran. Individers deltagande i vuxenutbildning ökar alltså ju högre nivån på läsförmågan är, och de 
med lägst förmåga deltar minst i erbjudna vuxenutbildningssatsningar ( ibid. s. 41, min kursivering). 
 

3.5 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter används ibland som synonyma begrepp när man ska 
förklara varför vissa personer har svårigheter med läsning och skrivning. De är dock inte 
synonymer; medan läs- och skrivsvårigheter kan beskrivas som det överordnade begreppet 
som rymmer alla former av svårigheter med det skrivna ordet, utgör dyslexi endast en liten 
del av dessa svårigheter och karakteriseras framför allt av fonologiska problem.  
 
Frågan är om det ens är särskilt viktigt att skilja på begreppen, åtminstone när det gäller den 
praktiska verksamheten. Det undrar i alla fall Rice och Brooks (2004), vilka anser att mycket 
av det arbete som är gjort inom dyslexiområdet också kan vara värdefullt för pedagoger som 
arbetar med studerande som inte har dyslexi. Undervisning som är utvecklad särskilt med 
avseende på personer med dyslexi är lämplig också för andra grupper som är på väg att 
förbättra sin läsförmåga. Som Rice och Brooks (ibid.) påpekar finns det många orsaker till 
varför vissa individer har svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Av den anledningen är 
det kanske inte, enligt Rice och Brooks, så meningsfullt att dela in människor som antingen 
”dyslektiker” eller ”svaga läsare”, då skälen till att vuxna har svårigheter med att förvärva en 
god läsförmåga är mångfacetterade och komplexa.  
 

3.6 Biologi eller bristfällig undervisning? 
Att termen ”dyslexi” överanvänds i populärpressen, kan ge den felaktiga föreställningen att 
alla med läs- och skrivsvårigheter också har dyslexi. Rice och Brooks förmodar att denna 
överanvändning av dyslexibegreppet reflekteras i, och kanske uppmuntras av, både 
missuppfattade/felaktiga diagnoser av pedagoger och psykologer, och förklaringar som ett sätt 
att ”rädda-ansiktet” på den svaga läsaren och dennes familj. Stanovich (2001 i Rice och 
Brooks, 2004) menar att området mer domineras av förespråkare för dyslexins existens än av 
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vetenskap och syftar på att det ibland är oklart om ”dyslexi” används som en diplomatisk term 
eller en vetenskaplig. 
 
Många kritiska röster har riktats mot traditionell dyslexiforskning. Framför allt har kritiken 
handlat om den ensidiga fokuseringen på avkodningsförmågan samt att orsaken till dyslexi 
förlagts till individens biologiska beskaffenhet, vilket gjort att andra betydelsefulla faktorer i 
exempelvis individens miljö kommit skymundan (Zetterqvist Nelson, 2003). 
 
Solvang (1999), som har granskat ”dyslexiproblematiken” utifrån en sociologisk infallsvinkel, 
menar exempelvis att det ligger en social makt i hur läs- och skrivsvårigheter definieras i 
forskning och utbildningspolitik. I den svenska dyslexidebatten, som Solvang särskilt har 
fokuserat, har det funnits en strid mellan å ena sidan en problemdefinierande och 
individorienterande dyslexidiagnostisk tradition och å andra sidan en normaliserande och 
samhällsorienterande tradition. Denna debatt, hävdar Solvang, aktualiserar också ett annat 
dilemma, nämligen konflikten mellan sociala och biologiska förklaringar på samhälleliga 
problemområden.  
 
Kärnan i läs- och skrivsvårighetsproblematiken är, påstår Solvang, frågan om orsaken. En 
viktig drivkraft i utvecklingen av dyslexidiagnosen har enligt honom varit att skilja ut denna 
diagnos från en utvecklingsstörningsdiagnos, för att därmed undgå den stigmatisering som 
den sistnämnda diagnosen antogs medföra. Troligen var det risken att bli förväxlad med 
diagnosen utvecklingsstörning, skriver Solvang (ibid.), som blev det centrala motivet i 
utformningen av en dyslexidiagnos. Huruvida fenomenet läs- och skrivsvårigheter ska 
uppfattas, och definieras som, biologiskt förankrade eller som en social konstruktion är 
således ännu en kontroversiell fråga.  
 
Både internationellt, såväl som nationellt, finner man anhängare till dels den biologiska 
förklaringsmodellen, dels den normalpedagogiska. Det biologiska perspektivet innebär ett 
individorienterat diagnostiskt synsätt. I enlighet med detta rekommenderas tidig identifiering 
av barn som kan befinna sig riskzonen för dyslexi. De insatser som förespråkas för dessa barn 
är fonologisk träning för att främja avkodningsfunktionerna, vilka man menar är centralt för 
utveckling av läs- och skrivförmågan (Zetterqvist Nelson, 2003). Det andra synsättet, det 
normalpedagogiska, menar att man ska satsa på generella insatser när det gäller läs- och 
skrivinlärning. I den mån specialpedagogiska insatser behövs ska dessa ske inom den 
ordinarie undervisningen för att undvika eventuella stämplingseffekter (ibid.)  
 
Båda synsätten medför pedagogiska implikationer och Zetterqvist Nelson (2003) anser att 
kontroversen mellan dessa synsätt också innefattat synen på diagnosen som en ”frigörande” 
respektive ”stämplande” effekt för individer med läs- och skrivsvårigheter. De som förfäktar 
diagnosens frigörande effekt menar att individen får en förklaring till sina svårigheter och 
slipper moraliska omdömen av typen att de skulle vara dumma eller lata. De som ansluter sig 
till stämplingsteorin påpekar att en diagnos kan bli en självuppfyllande profetia, som kan leda 
till att individen agerar i enlighet med det förväntade beteendet (ibid.). 
 
I en artikel av Vellutino m.fl. (2004), sammanfattar och utvärderar artikelförfattarna några av 
de viktigaste slutsatserna från de senaste 40 årens forskning kring möjliga orsaker till dyslexi. 
De menar att aktuell forskning tydligt har demonstrerat att lässvårigheter hos de flesta 
nybörjarläsarna inte mestadels orsakas av grundläggande kognitiva brister av biologiskt 
ursprung, från vilket man, menar de, kan dra slutsatsen att den allmänna beräkningen av 
förekomsten av verkliga lässvårigheter i hög grad är uppblåst. Emellertid, hävdar de, visar 
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aktuella studier att det finns starka skäl att tro att en mycket liten procent av svaga läsare har 
svårigheter som troligen är en följd av grundläggande kognitiva brister av biologiskt ursprung, 
i synnerhet fonologiska brister, vilka utgör roten till deras svårigheter att lära sig läsa. 
 
Forskningen är, enligt Vellutino m.fl. (ibid.), enig om att inadekvat förmåga till 
ordigenkänning, beroende på svagheter i ordavkodningsförmågan, är själva basen i 
lässvårigheterna. Grundorsaken till dyslexi är således den fonologiska störningen. Men, 
hävdar de, mycket av den forskning som har gjorts visar också på att många svaga läsare är 
svaga pga. bristfällig undervisning. Dock anser de inte att detta faktum gör de biologiska 
faktorerna mindre relevanta, eftersom hjärnan och miljön samverkar för att stödja 
läsfärdigheterna. Interaktionen mellan biologi och miljö är väl också den linje som den 
svenska forskningen har enats om. 
 
Att det finns en viss ärftlighet för brister i den fonologiska medvetenheten, vilka senare kan 
orsaka läs- och skrivsvårigheter har visats i flera familjestudier, där man funnit att 25-60 
procent av föräldrarna till dyslektiska barn själva har läs- och skrivsvårigheter. Vellutino m.fl. 
menar att 50-60 procent av variationen i läsförmåga kan förklaras av genetiska faktorer 
(ibid.). Men det är förstås inte dyslexi man ärver22, utan dispositionen för fonologiska 
svårigheter, och även i detta avseende har interaktionen mellan hjärnan och miljön stor 
betydelse för om svårigheterna ska manifesteras i dyslexi. 
 
Vellutino m.fl. konstaterar sammanfattningsvis att även om dyslexi troligen har en 
neurobiologisk grund, är det inte bara ”just a product of nature” utan i stället en komplex 
egenskap som beror på den dynamiska interaktionen mellan medfödd känslighet/sårbarhet och 
hem- och skolmiljön å ena sidan och den kultur som barnen lär sig läsa i å den andra:  
 

It is not an all or none condition. Just as some individuals reach the threshold for a diagnosis of dyslexia 
and others with a similar cognitive profile do not succumb to reading failure, certain transparent 
orthographies, like German and Italian, benefit learning to the point where dyslexia may be 'hidden' in the 
majority of cases, while other, less transparent orthographies, like English, may aggravate the problem 
(ibid. s. 18).  
 

Även Rice och Brooks (2004) håller för troligt att förutom biologiska orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter, finns där också möjliga undervisningsmässiga orsaker. En av de 
undervisningsmässiga orsakerna kan exempelvis ligga i en otydlig undervisning. Hur balansen 
mellan biologiska och undervisningsmässiga orsaker än ser ut i det individuella fallet, leder 
deras interaktion till ett mera komplext resultat, så att det vid vuxen ålder är omöjligt att 
retrospektivt visa vad som orsakat eller påverkat vad (ibid.).  
 

3.7 Definitionernas betydelse 
Dyslexi kan definieras på många olika sätt och varje definition påverkar i sin tur vilka 
slutsatser man drar (Rice och Brooks, 2004, ger exempel på en rad definitioner, mer eller 
mindre adekvata på s. 133 f). Internationellt sett råder det inte någon enighet kring vem som 
ska beskrivas som ”dyslektiker”, men den definition man väljer att utgå ifrån har betydelse för 
exempelvis hur stor förekomsten av dyslexi i en population anses vara. Gränsen mellan 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är inte knivskarp, så det kan inte handla om annat än mer 
eller mindre kvalificerade gissningar. Ju högre antal man menar ha dyslexi bland 
                                                 
22 Att man skulle ”ärva dyslexi” framhålls exempelvis av i ett stödmaterial som Myndigheten för skolutveckling 
nyligen gett ut (2006): ”Att dyslexi kan ärvas har Sveriges kungafamilj vittnat om”, s. 18, men denna skrivning 
måste betraktas som en lapsus i arbetet. 
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befolkningen, desto troligare är det att blandar samman dyslexi med generella läs- och 
skrivsvårigheter, menar Rice och Brooks (ibid.):  

 
Some, especially in the case of people whose literacy ability is discrepant in relation to their perceived 
intelligence because they have been poorly taught or because they have grown up in an environment 
where schooling and literacy are under-valued, may be more appropriately replaced by diagnoses of 
'ordinary poor reading' which has also been referred to as 'pseudo dyslexia' (Morton och Frith, 1995 i Rice 
och Brooks, 2004, s. 40). 

 
Själva ansluter sig Rice och Brooks till den definition som blivit allmänt accepterad nämligen 
att ”dyslexia is 'a neurodevelopmental disorder with a biological origin, which impacts on 
speech processing with a variety of clinical manifestations' ”(Frith 1999 i Rice och Brooks, 
2004, s. 41), även om de garderar sig genom att skriva att de inte kan bevisa ett biologiskt 
ursprung i varje individuellt fall. I Sverige råder det bred uppslutning kring Høien och 
Lundbergs definition (1999) som i en förenklad sammanfattning är: ”Dyslexi är en ihållande 
störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” 
(ibid. s. 21). 
 

3.8 Fonologisk medvetenhet 
Kärnfaktorn i dyslexidefinitionen är således individens bristande fonologiska förmåga. 
Avsaknaden av fonologisk medvetenhet är visserligen inte en förklaring, men väl ett symtom 
på den studerandes svårigheter som indikerar vad pedagogen måste ta fasta på (Rice och 
Brooks, 2004). Förmågan att utveckla fonologisk medvetenhet är medfödd, men utvecklas 
inte spontant. Fonologisk medvetenhet är inte ”an all-or-nothing quality”, förmågan att isolera 
eller kombinera ljud i ord är del av ett kontinuum som sträcker sig från oväntat svaga till 
oväntat goda läsare (ibid.). Fonologisk medvetenhet är således både en explicit kunskap om 
att ord är uppbyggda av ljud och en förmåga att kunna manipulera dessa ljud. Det är en 
färdighet som utvecklas över tid och som kan hjälpas på traven med språklekar och rim (se 
t.ex. Frost, 2002; Høien och Lundberg, 1999).  
 
Fonemisk medvetenhet är enligt Rice och Brooks (2004) en ”finmalen” version av fonologisk 
medvetenhet, och innebär insikten att varje talat ord uppbyggt av fonem. Eftersom fonem är 
”ideas of mind, not noises in the ear” (Baudouin de Courtenay 1895 i Rice och Brooks, 2004, 
s. 45), dvs. att fonem är både en perception och ett koncept, behöver inte avsaknad av 
fonologisk medvetenhet nödvändigtvis innebära en avsaknad av fonologisk känslighet. De 
flesta människor utvecklar inte fonemisk medvetenhet utan att ha blivit undervisade i det, 
menar Rice och Brooks. 
 
En låg nivå på den fonologiska medvetenheten hos individer med en socialt ogynnsam 
bakgrund reflekterar troligen mer tidiga språkliga erfarenheter än är en indikation på 
medfödda inlärningssvårigheter ”because general backgrounds shape the way that people 
learn to weigh the acoustic properties of speech in their decisions about phonemes” (ibid. s. 
46). Ogynnsamma socioekonomiska förhållanden predicerar en ogynnsam språklig 
utveckling, vilket i sin tur hindrar utvecklingen av fonologisk medvetenhet. Det finns således 
en ömsesidig relation mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga på så sätt att en 
utveckling av fonologisk medvetenhet både hjälper, och blir hjälpt, när man lär sig läsa på ett 
alfabetiskt språk (ibid.). 
 
Neurologiskt ”normala” vuxna är enligt Rice och Brooks inte för gamla för att kunna erövra 
fonemisk medvetenhet. Individer som har haft många öroninflammationer, ”glue-ear”, kan ha 
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svårigheter med uppgifter som kräver fonemisk medvetenhet, även efter det att deras 
hörselproblem har försvunnit. Att kontrollera hörseln på de studerande som har lässvårigheter, 
vilket man gör vid vissa vuxenutbildningsenheter, kan således ge en viktig pusselbit till 
svårigheterna. 
 

3.9 Dags att skrota diskrepansteorin  
Fokuseringen på biologiskt ”hjärnfel” och gränsdragningen mot en generellt låg begåvning är, 
enligt Solvang (1999), själva grundstenen för dyslexidiagnosen, dvs. diskrepansen mellan en 
generell intellektuell begåvning och en specifik begåvning att lära sig läsa och skriva. Detta 
diskrepanskriterium i definitionen av dyslexi har varit dominerande under hela efterkrigstiden, 
även om det under senare år kraftigt ifrågasatts.  
 
Skaalvik (1999) är en av många som påpekar att det är svårt att knyta dyslexi till diskrepansen 
mellan läsfärdighet och intelligens, eftersom läsfärdighet korrelerar dåligt med intelligens. 
Endast 10-15 procent av variationerna i läsfärdighet kan förklaras med variationer i intelligens 
(ibid.).  
 
När exempelvis Jensen m.fl. (Jensen, 2000) konstaterade att drygt 40 procent av svenskfödda 
interner på kriminalvårdsanstalterna hade dyslexi, väckte detta naturligtvis stor uppståndelse. 
Jensen m.fl. baserade sitt antagande på diskrepansteorin, och såväl avsaknaden av relevanta 
kontrollgrupper som de kontroversiella mätmetoderna har kritiserats. Andra fängelsestudier 
(Svensson m.fl., 2001; Samuelsson m.fl. i Lundberg, 2004) har visat att det inte finns fler 
dyslektiker på fängelser och särskilda ungdomshem än i populationen i övrigt: endast ca 10 
procent kan definieras som dyslektiker utifrån en fonologisk definition. Däremot hade ca 50-
70 procent av internerna läs- och skrivsvårigheter av olika slag, vilka dock mer handlade om 
exempelvis torftiga uppväxtvillkor eller kort skolgång pga. av t.ex. skolk eller drogmissbruk.  
 
Att det inte finns någon skillnad i läs- och skrivsvårigheterna mellan ”IQ-discrepant” och 
”nondiscrepant poor readers” intygas av många forskare (se t.ex. Rice och Brooks, 2004; 
Siegel och Smythe, 2005; Lundberg, 2004). Dyslexi kan förekomma på olika 
begåvningsnivåer, sambandet mellan individens begåvning och dennes läs- och 
skrivsvårigheter är således lågt. En nästan samstämmig forskning23 visar att dyslektiska 
problem alltid manifesteras i ordavkodningsproblem, vilket i sin tur bottnar i bristande 
fonologisk förmåga. De fonologiska svårigheterna är med andra ord huvudfaktorn vid 
diagnostisering av dyslexi och därför ett mera relevant sätt att definiera dyslexi på än 
diskrepanskriteriet. 
 
Ännu ett argument som talar mot diskrepanskriteriet är att man kunnat visa att läs- och 
skrivsvårigheterna manifesterades på liknande sätt hos dyslektiker med ”hög” begåvning 
respektive svaga läsare med dålig ordavkodningsförmåga och ”låg” begåvning . Den senare 
gruppen, ”garden variety poor readers” (ett uttryck myntat av Stanovich) har ju tidigare blivit 

                                                 
23 Uppstad och Tønnessen (i Uppstad 2005) är exempelvis kritiska till att fonologikonceptet har en sådan central 
position i dyslexiforskningen. De menar att det är ett vagt koncept som saknar en exakt definition och hävdar att 
fonologiska beskrivningar ska baseras på direkt observerbart lingvistiskt beteende. Som en konsekvens av denna 
slutsats anser det dyslexidefinitioner ska grundas på symtom som inte inkluderar några eventuella 
orsaksförklaringar av typen ”fonologiska brister”: ”In fact, we claim that causal aspects, such as 'phonological 
deficit', both exclude other causal hypotheses and lead to circular reasoning. If we are to use terms such as 
'phonology' and 'phoneme' in dyslexia research, we must have more precise operationalizations of them” (ibid. s. 
51). 
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exkluderade från dyslexidefinitionen pga. av att de inte uppfyllde diskrepanskriteriet, vilket i 
praktiken också ofta inneburit att de blivit exkluderade från resurserna (även om 
styrdokumenten hävdar att stöd inte ska vara diagnosberoende). Viktigaste av allt är att det 
finns gott om vetenskapliga belägg som visar att båda grupperna vinner lika mycket på att 
delta i en läs- och skrivintervention. Siegel och Smythe (2005) skriver exempelvis att 

 
There is ample evidence to support that there are no significant differences in reading behaviour between 
individuals who have a reading problem and show a discrepancy between IQ and achievement and those 
who do not show this discrepancy (…). Most important, there are no differences between the discrepant 
(dyslexia) and the nondiscrepant ('general reading backwardness') in the ability to benefit from 
remediation (ibid. s. 475). 
 

Kunskapen om att dyslexi uppträder på alla begåvningsnivåer verkar dock inte trängt igenom 
ha trängt igenom överallt. I ett nyligen utkommet stödmaterial från Myndigheten för 
skolutveckling (2006), sägs det att svårigheterna inte har ”något med intelligens att göra” 
(ibid. s. 18) och att man brukar tala om dyslexi när svårigheterna ”inte kan förklaras av 
bristande begåvning” (ibid. s. 15). Som exempel anges att både Albert Einstein och Ingvar 
Kamprad haft/har dyslexi.  
 
Solvang (1999) menar att begåvning är en faktor som brukar lyftas fram i 
dyslexidiskussionen. Ofta framträder kända och ”lyckade” personer och berättar om sin 
dyslexi, eller så drar man fram historiska exempel på genier, typ Leonardo da Vinci eller 
Albert Einstein, som man menar hade dyslexi. Detta fenomen har enligt Solvang knutits till 
hypotesen om att den neurologiska ”störningen” hos dyslektiker också skulle medföra en 
särskild begåvning. Att personer med dyslexi skulle vara särskilt kreativa är en omhuldad 
föreställning. Ännu finns dock inte tillräcklig med empiri för att så skulle vara fallet, även om 
(Wolff och Lundberg, 2000) visat att studenter med dyslektiska problem är 
överrepresenterade på konstnärliga utbildningar. 
 
Genom att använda sig av en fonologisk definition (Høien och Lundberg ,1999) skärps 
dyslexibegreppet och fylls med ett mera avgränsat innehåll. I stället för att använda 
exkluderande kriterier, dvs. kriterier som visar vem som inte är dyslektiker, försöker Høien 
och Lundberg ge en beskrivning av vad dyslexi är. 
 

3.10 ”Ihållande störning” 
Studier av vuxna med en historia av läs- och skrivsvårigheter visar att det handlar om en 
ihållande störning: ”reading difficulties and related phonological deficits persist across 
development, even in people with dyslexia who have compensated for their reading 
difficulties”, skriver Vellutino m.fl. (2004, s. 24).  
 
En omfattande dansk undersökning kring vuxna som hade haft lässvårigheter i skolan (i 
Elbro, 2004) visade att dessa 25 år senare fortfarande hade stora svårigheter med läsning. 
Svårigheterna manifesterades framför allt när gällde avkodning av nya okända ord 
(nonsensord). Elbros slutsats är att även om många individer med lässvårigheter uppnår en 
rimlig läshastighet och en funktionell läsfärdighet, kommer ändå många att ha konstanta 
problem med texter som innehåller nya ord (ibid.). 
 
Snowling (2001) hävdar att studier av vuxna med en bakgrund av ”childhood history of 
dyslexia” (ibid. s. 11) visar att många dyslektiker visserligen uppnår normal läsförmågenivå, 
men att de har låg läshastighet och att de har särskilt svårt med avkodning av nya ord. 
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Dessutom visar de sig ha ihållande stavningsproblem och långvariga svårigheter med 
fonologisk medvetenhet, snabb ordmobilisering och verbalt korttidsminne. 
 
En svensk uppföljningsstudie, där eleverna följdes under en tioårsperiod, från skolår 2 till 
skolår 12, visade att de fonologiska svårigheter som eleverna hade haft under de tidigare 
skolåren fortsatte upp i vuxen ålder (Svensson och Jacobson, 2005). Den fonologiska 
förmågan bedömdes bl.a. med hjälp ”nonsensordsläsning”, vilket även av andra forskare 
ansetts vara ett pålitligt mätinstrument för att diagnostisera dyslexi (se t.ex. Elbro, 2004; 
Lundberg och Wolff, 2003). Svensson och Jacobson menar att en dyslexidefinition som 
endast inkluderar fonologiska färdigheter visat sig vara mera stabil över tid i jämförelse med 
exempelvis diskrepansteorin:  
 

If we assume that the measure of phonological skills is a short cut towards a sharper definition of dyslexia 
it would make the diagnoses effective and by that the remediation more specific (ibid. s. 15). 

 
Även Olofsson (2002) har i en uppföljningsstudie av studerande med en lång historia av 
dyslexi visat att de studerande hade ihållande fonologiska svårigheter i uppgifter som krävde 
fonologisk bearbetning, trots att deras läsförmåga inte var signifikant mycket sämre än 
kontrollgruppernas. Att de fonologiska svårigheterna är hårdnackade problem hos vuxna med 
dyslexi bekräftas också av Ramus m.fl. (2003). 
 
Trots att svårigheterna är ihållande har Jacobson och Lundberg (2000) i en longitudinell 
studie funnit att endast 25 procent av variationen hos de svaga läsarna primärt kan förklaras 
av tidiga mätningar av läsning, skrivning och verbal intelligens. Detta visar att variationen i 
läsförmågan har komplexa orsaksförklaringar och påverkas av en rad interagerande faktorer 
(ibid.). Jacobson (2005a), med många andra forskare, menar att läs- och skrivsvårigheter bör 
betraktas utifrån samhälleliga och pedagogiska utgångspunkter, där miljöfaktorer och 
genetiska faktorer samspelar med varandra och påverkar utvecklingen av läs- och 
skrivsvårigheterna.  
 
Sammantaget finns det således rikligt med empiriska belägg för att de faktorer som 
kännetecknar dyslexi, dvs. de fonologiska svårigheterna, håller i sig upp i vuxen ålder, men 
genomgången visar också att området är komplext och att mycket kvarstår att utforska. 
Vellutino m.fl. (2004) sammanfattar forskningen kring området med följande ord: 
 

Together, these studies provide documentation that reading difficulties in otherwise normal individuals, in 
many cases, are caused primarily by biologically based cognitive deficits that can be identified quite early 
in life and that persist well into adulthood. They also provide documentation that there is a gradation of 
risk for becoming dyslexic, depending on the particular assortment of (reading related) cognitive abilities 
with which the individual’s environmental experiences allow him or her to capitalize on cognitive 
strengths in ways that will compensate for cognitive weaknesses (ibid. s. 25). 
 

3.11 Dyslexidiagnosen 
En av de mest kontroversiella frågorna inom dyslexidiskursen är huruvida dyslektiker skiljer 
sig i art (dvs. kategoriskt) eller i grad (dvs. dimensionellt) från icke-dyslektiker. Rice och 
Brooks (2004) menar dock att den mest avgörande frågan inte är om dyslektiker skiljer sig 
från ”normalläsaren” utan om dyslektiker skiljer sig från andra svaga läsare. De anser att de 
statistiska resultaten är blandade och att de inte presenterar några entydiga belägg för 
skillnader vare sig i art eller i grad mellan dyslektiker och icke-dyslektiker: ”It now seems that 
a number of reading-related characteristics once thought to be specific to dyslexia are shared 
with other novice readers” (ibid. s. 34). Exempel på sådana typiska kännetecken inkluderar 
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exempelvis reversalfel, direkta ordningsföljdsfel, svårigheter med läsning av nonord, 
svårigheter med fonologisk segmentering och, inte minst, stavning. Dessa karakteristika är 
också gemensamt för neurologiskt ”normala” individer som inte har fått möjlighet att lära sig 
att läsa (ibid.). 
 
Dyslexidiagnoser är enligt Rice och Brooks (a.a.) påverkade av vilka identifikationsmetoder 
som används. En dyslexidiagnos kan ibland mer fungera som en biljett, vilken berättigar 
individen till en särskild form av lärande, snarare än som ett vetenskapligt utlåtande. Rice och 
Brooks menar också att dyslexidiagnoser är instabila över tid. Det finns ingen garanti för att 
de metoder som används kommer att identifiera samma personer som dyslektiska över tiden, 
även om dyslexi uppfattas som ett livslångt tillstånd. Med andra ord, diagnoser har begränsad 
hållbarhet.  
 
Vellutino m.fl. (2004) är också kritiska till sökandet efter patologiska förklaringar till vad som 
orsakar lässvårigheter. Många psykologiska undersökningar tar inte hänsyn till barnens 
utbildningshistoria och tidiga läs- och skriverfarenheter, menar de. Det finns starka empiriska 
belägg för att majoriteten av lässvårigheterna primärt orsakas av undervisnings- och 
erfarenhetsmässiga brister, snarare än grundläggande kognitiva brister i förening med 
utvecklingsneurologiska avvikelser. I likhet med Rice och Brooks (2004) hävdar de också att 
det inte råder konsensus kring vad som kan kallas den ultimata eller neurobiologiska orsaken 
till dyslexi och att det vimlar av kontroversiella undersökningar inom detta område. Även om 
några undersökningar är vederhäftigare än andra, har inga av dessa teorier ännu tillhandahållit 
en absolut brytningspunkt, eller övertydliga diagnoskriterier, som exakt kan definiera det 
slutgiltiga (neurobiologiska) ursprunget till en individs lässvårigheter.  
 
Som en konsekvens av detta anser Vellutino m.fl. (2004) att ansatsen till att diagnostisera de 
underliggande orsakerna till ett barns lässvårigheter tenderar att variera med utredarens 
utbildnings- och begreppsmässiga förutfattade meningar. Därför, menar de, kan det med viss 
legitimitet hävdas att psykologiska bedömningar som genomförs med den enda avsikten att 
”diagnostisera” lässvårigheter verkligen kan ifrågasättas och kanske helt borde överges. I 
stället rekommenderar de att man satsar på bedömningar som resulterar i utbildningsmässiga 
åtgärder som är skräddarsydda efter den studerandes individuella behov (ibid.). 
 
En kartläggning av en individs svårigheter är ett sätt att förstå individen, inte en gradering av 
denne. I andra delen av Konsensusrapporten24 (Specialpedagogiska institutet, 2006) är 
uppfattningen den att en bedömning inte bara tjänar som ett verktyg för att förstå individens 
förmåga, utan att den också ger en lärarfortbildningseffekt som är mycket gynnsam för 
särskilt den oerfarna läraren. Förutsättningen är förstås då att man använder normerade läs- 
och skrivtest. En annan nödvändig premiss är att kartläggningen kopplas till pedagogiska 
insatser: ”Om testning och bedömning genomförs utan att det har någon pedagogisk innebörd 
är testningen meningslös eller till och med skadlig” (ibid. s. 17). En diagnos, eller 
kartläggning, som inte leder till åtgärder kan leda till stigmatiseringseffekter, menar de 
forskare som Myrberg intervjuat, och bör alltså inte få förekomma (ibid.).  
                                                 
24 Konsensusprojektet, som startades 2001, hade som syfte att utreda vad svenska läsforskare är överens om när 
det gäller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Projektet har letts av Mats Myrberg. År 2003 kom den första 
rapporten Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 
2003b). Nu är den sista delen i projektet klart. I rapporten Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska 
insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter (Specialpedagogiska institutet, 2006 ) har dock ingen 
konsensusprövning genomförts med de deltagande forskarna. Anna-Lena Lange på Lärarhögskolan i Stockholm 
har sammanställt forskarnas uppfattning om vad som karakteriserar verksam pedagogik för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 
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För många vuxna med läs- och skrivsvårigheter kan en dyslexidiagnos dock upplevas som en 
lättnad: ”det var ju inte dum jag var”. Rack (1997) menar exempelvis att många vuxna som 
står i begrepp att utredas för dyslexi ofta känner en rädsla för att ”they will be found not to be 
dyslexic, but 'stupid' – why else would they be experiencing difficulties which others around 
them seem not to have?” (ibid. s. 67).  

 

3.12 Sammanfattning 
Det finns många orsaker till varför individer upplever svårigheter med sin läsning och 
skrivning. För några av dem orsakas svårigheterna av deras erfarenheter, för andra kan det 
ligga biologiska orsaker bakom och i de flesta fallen handlar det om en interaktion mellan 
miljö, erfarenheter och biologi.  
 
Läsarundersökningar visar att vuxna med en hög läsförmåga läser dagligen på fritiden och i 
arbetet, deltar i vuxenutbildning av olika slag, har en god socioekonomisk status och en bra 
utbildning. Men forskningen visar också läsförmåga måste underhållas dagligen för att få 
näring och utvecklas.  
 
Läsförmågeundersökningar har visat att en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige har 
en läsförmåga som understiger kursmålen för grundskolans år 9, vilket räknas som den 
förmåga som är nödvändig för klara sig såväl i vardags- som samhällsliv. Den enskilda faktor 
som starkast påverkade läsförmågan var utbildning.  
 
Det är inte säkert att de kategoriska distinktionerna som uttrycks med termerna dyslektiker 
respektive icke-dyslektiker svarar mot den faktiska verkligheten, när den enskilda individen 
kartläggs.  
 
Det finns många definitioner av dyslexi. Några definitioner är enbart beskrivande medan 
andra inbegriper teorier kring orsaken. Forskningsmässigt råder det dock stor enighet om att 
fonologiska svårigheter brukar känneteckna en person med dyslexi.  
 
De fonologiska svårigheterna är ihållande för en person med dyslexi. Dyslexi är således inte 
något som ”växer bort” med åren.  
 
Det finns ingen konsensus kring huruvida dyslexi i praktiken kan skiljas andra möjliga 
orsaker till vuxnas lässvårigheter. Många ”tecken på dyslexi” är inte mindre karakteristiskt för 
icke-dyslektiska individer som har svårigheter med läsfärdigheter. Det verkar därför inte vara 
till någon särskild hjälp för pedagoger att dela in sina vuxenstuderande i ”dyslektiker” 
respektive ”svaga läsare” – interventioner som riktar sig till en individ med dyslexi gynnar 
också de ”svaga” läsarna. 
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4. ATT FORMA EN SJÄLVBILD 

 
Omgivelserne har ikke haft øje for deres evner, potentialer og kompetencer. Der er blevet fokuseret på, 
hvad de ikke kunne frem for, hvad de kunne (Boye 2005, s. 55). 

 
Dyslexiforskningen har hittills främst varit inriktad på orsaker och behandling. Att individer 
med läs- och skrivsvårigheter riskerar att få en negativ självbild är ett omvittnat faktum. I 
denna litteraturstudie diskuteras hur självbilden skapas hos en individ med läs- och 
skrivsvårigheter. Avsikten är att försöka klarlägga vilka faktorer som påverkar en individs 
självbild samt visa vilka konsekvenser en bristande tillit till egen förmåga kan medföra för 
den enskilde individen. 
 
Det är naturligtvis förödande för en persons självbild att uppleva nederlag inom ett område 
som värderas högt både i samhället och kanske också av individen själv. Dock finns det få 
studier som gjorts om relationen mellan självbild och läs- och skrivsvårigheter (Humphrey, 
2002; McNulty, 2003; Svensson, 2005). En anledning till detta empiriska tomrum kan vara att 
begreppen självbild och självförtroende är svåra att definiera (Taube, 1987; Svensson, 2005), 
för hur kan ”hög” respektive ”låg” självbild bäst beskrivas? Det finns alltså goda skäl till att i 
detta kapitel närmare försöka tränga in i hur bristande läsförmåga påverkar självbilden hos 
individer med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Några studier finns också att tillgå, vilka kommer att refereras i detta kapitel. Det ledmotiv 
som återkommer i dessa studier är att inlärningssvårigheter av olika slag mestadels resulterar i 
en låg självbild och att denna ofta grundläggs tidigt i skolstarten. (t.ex. Boye, 2005; 
Humphrey, 2002; McNulty, 2003; Svensson, 2005; Rack, 1997; Skaalvik, 1999; Lundberg 
och Miller Guron, 2000; Taube, 1987). Det är också rimligt att anta att konsekvenserna av 
svårigheterna följer individen upp i vuxen ålder.  
 
Inledningsvis klargörs begreppet självbild. Några olika aspekter som påverkar självbilden 
presenteras och avslutningsvis refereras en del forskningsresultat inom detta område. I detta 
kapitel har Skaalviks (1999) studie av sex vuxna med läs- och skrivsvårigheter fått stort 
utrymme. 
 

4.1 Självbild  
Självbild, självkänsla, självkännedom och självförtroende används ibland som synonyma 
begrepp och för klarhetens skull följer här de definitioner jag kommer att använda mig av i 
detta kapitel. Självbild handlar om den uppfattning en person har om sig själv (Egidius 2002). 
Den hänger intimt samman med självkänslan som enligt Egidius (a.a.) också rör 
självuppfattning, självtillit, självförtroende och självvärdering. Enligt Nationalencyklopedins 
ordbok (1996) beskrivs självkänsla som en persons ”medvetenhet om den egna 
personlighetens värde” (ibid. s.124). Självförtroende i sin tur förklaras som ”stark tilltro till 
den egna förmågan” (ibid. s. 124), medan självkännedom innebär ”kännedom om det egna 
jaget och (särsk.) dess begränsningar” (ibid. s. 124). Så använder exempelvis Söderberg i 
romanen Den allvarsamma leken (1912) begreppen på följande sätt:  
 

Arvid Stjärnblom var icke utan självkänsla; men han saknade självförtroende. Han betraktade sig icke 
som en misslyckad och värdelös företeelse, men han misströstade om sin förmåga att inom en överskådlig 
framtid bringa det värde, han möjligen ägde, fram i dagen (ibid. s. 21).  
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Stjärnblom beskrivs alltså som någon som visserligen innehar en viss självkänsla, men som 
lider av bristande självförtroende. Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet 
självbild för hela ”konceptet”, dvs. bilden av en persons självuppfattning i vilken självkänslan 
utgör en viktig del.  
 
Att rent semantiskt definiera vad självbild är kanhända inte så svårt, men att mäta den i 
praktiken är inte lika lätt. Ena dagen kanske man rankar sin självbild högt på en 
skattningsskala, men så inträffar något som sticker hål på självkänslan och som gör att den 
värderas lägre vid nästa testtillfälle. Resultat från självskattningsformulär får med andra ord 
betraktas som färskvara (Svensson, 2005). Detta kan vara viktigt att ta hänsyn till när man tar 
del av forskning som rör skattningar av hög respektive låg självbild.  
 
Självbilden kan definieras som totaliteten av en persons tankar och känslor med referens till 
sig själv som subjekt. Det handlar dock inte om ”the real self”, utan om bilden av detta ”själv” 
(Rosenberg 1979 i Skaalvik, 1999). Självbilden kan således betraktas som resultatet av en 
bestämd kognitiv process, där personen både beskriver och värderar sig själv. I självbilden 
kan följande dimensioner ingå: hur personen ser på sig själv, hur personen önskar att se sig 
själv, hur personen presenterar sig själv för andra och vad personen tror att andra anser om 
honom (Skaalvik, 1999). 
 
Ett annat sätt att se på begreppet självbild ges i Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar 
(Skolverket, 2003a), där självbilden knyts till en upplevelse av kompetens. Genom enkäter till 
olika elevgrupper har man försökt mäta prestationstillit och kapacitetsupplevelse, som 
indikatorer på individens föreställningar om sin egen förmåga. 
 
När en person beskriver sig själv, gör han/hon enligt Skaalvik (1999) samtidigt en 
självvärdering. Att acceptera eller värdesätta sig själv betyder inte att man känner sig utan 
skavanker. Däremot kan det betyda att man har ett bagage av trygghet och tilltro till sig själv 
som gör att man vågar se både sina svaga och starka sidor och att man inte har behov av att 
fundera på hur andra uppfattar en. Det är vid de tillfällena när självaccepteringen blir hotad 
som man är mest upptagen av hur andra uppfattar en. Diskrepansen mellan hur man ser på sig 
själv och hur man önskar att se på sig själv kan ibland bli en källa till bekymmer (Skaalvik, 
1999).  
 
Taube (1987) menar att självbilden innehåller en värderande dimension. Hon talar om 
relationerna mellan individens ideal-jag (sådan man skulle vilja vara), social-jag (hur man 
uppfattar att andra värderar en) och real-jag (det verkliga jaget). Är diskrepansen alltför stor 
mellan ideal-jag och real-jag sjunker självvärderingen. Då är det lätt att förlägga svårigheterna 
till sig själv, vilket är något som också kan förstärkas genom omgivningens attityder. 
Svensson (2005) beskriver interaktionen mellan dessa olika ”jag” med följande figur: 
 
Figur 1 
 

     

Idealjag Socialjag 

Realjag 
 Svensson (2005, s. 69) 
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4.2 Orsaksförklaringar 
Attributionsteorier handlar om individers sätt att tillskriva sig själva eller omgivningarna 
orsaker till misslyckanden eller framgångar (Egidius, 2002). Valet av attribution blir ett sätt 
att skapa mening i tillvaron. Hur vi förklarar orsaken till vårt eget beteende, dvs. vår 
självattribution, påverkar vår självvärdering (Skaalvik, 1999). Det är stor skillnad mellan 
intern respektive extern attributionsstil – dvs. huruvida vi betraktar oss själva som 
”situationens herre” eller ”situationens slav” (Egidius, 2002).  
 
Intern (inre) attribution betyder att resultaten tillskrivs oss själva, t.ex. begåvning eller insats. 
Vid extern (yttre) attribution tillskrevs resultaten något utanför oss själva, som t.ex. otur, 
uppgiftens svårighetsgrad eller kvaliteten på undervisningen. Ofta strävar vi efter 
självbevarande attributionsmönster (hellre ”lat” än ”dum”). Framgång attribueras oftare 
internalt än vad motgångar gör. Vi tar gärna åt oss äran för framgången, men frånskriver oss 
minst lika gärna ansvar för nederlaget (Skaalvik, 1999). Ett exempel på extern attribution 
finns i Elbros m.fl. (1991) undersökning av vuxna danskars läsfärdigheter, där några av de 
svagaste deltagarna menade att det var texterna som var svåra och inte att deras läsfärdigheter 
var svaga. 
 
Jenner (2004) menar att individer med låg självkänsla tenderar att förklara misslyckande med 
bristande förmåga (intern attribution) och eventuella framgång som en följd av tur (extern 
attribution). Skaalvik har i sin tidigare forskning (1990 i Skaalvik, 1999) funnit att elever som 
under lång tid upplevt dåliga resultat, i jämförelse med klasskamraterna, inte lägger förlägger 
”skulden” till yttre faktorer. Det kan vara svårt att tillskriva resultaten dålig undervisning, för 
svåra uppgifter etc. eftersom klasskamraterna har fått samma undervisning och löst samma 
uppgifter. Attribution till otur kan också vara komplicerat, eftersom det är svårt att tänka sig 
att man alltid har ”otur” i motsats till att ha otur på enskilda prov. Skaalvik (1999.) anser att 
det är viktigt att pedagogen är medveten om att elevernas perception av orsakerna har 
betydelse. Otur kan exempelvis uppfattas som en stabil kvalitet, typ ”Jag har alltid otur”.  
 
Även Jenner (2004) hävdar att det betydelsefullt att beakta elevens/den studerandes 
attributionsmönster. Han menar att en sådan information kan skapa bättre förståelse för 
beteenden hos dem som uppfattar sin brist på egen förmåga som orsaken till misslyckandet 
och som kanske därför inte vill ta vara på den kapacitet de ändå har: ”Om man önskar 
förändra personers framgångsförväntningar eller självbild, måste man ändra deras tolkningar 
av varför de lyckas resp. misslyckas” (ibid. s. 59). Men Jenner menar också att det är 
angeläget att pedagogen själv är klar över sina egna attributionsmönster, och om han/hon ser 
exempelvis motivation som en fast egenskap eller som något som kan förändras. 
 
När orsakerna till nederlag attribueras stabila och okontrollerbara faktorer, kan upprepade 
nederlagsupplevelser över längre tid utvecklas till inlärd hjälplöshet25. Symtomen på inlärd 
hjälplöshet är bl.a. avsaknad av initiativ och behov av extra uppmärksamhet och stöd för att 
komma igång med en uppgift och tendens att ge upp tidigt när uppgifterna är svåra (Skaalvik, 
1999). För den läs- och skrivsvage kan läs- och skrivsituationen upplevas som en 
okontrollerbar situation: ”En antar derfor at lese- og skrivesvake vil kunne utvikle lært 
hjelpeløshet i lese- och skrivesituasjoner” (ibid. s. 99). 
 

                                                 
25 Inlärd hjälplöshet beskrivs av Egidius (2002) som en uppgivenhet inför vardags- och arbetslivets daglig 
uppgifter och svårigheter. Detta som en konsekvens av upprepade erfarenheter av att den egna förmågan sviktar. 
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Huruvida läs- och skrivfärdigheterna ska bli en del av det som styr ens liv, beror på hur den 
enskilde betraktar sina färdigheter, betonar både Elbro m.fl. (1991) och Skaalvik (1999). 
Elbro m.fl. (1991), menar att man kan antingen se på färdigheterna som tämligen 
oföränderliga, dvs. som en egenskap hos individen själv, eller att man kan se på dem som 
något som påverkas av exempelvis utbildning. Om man tror att läs- och skrivfärdigheterna är 
en oföränderlig, eller stabil, del av personen, blir färdigheterna en del av det som styr ens liv 
utan att man kan göra något åt det. Den som i stället väljer att tro att färdigheterna kan 
förbättras, genom exempelvis läsning och skrivning, kommer inte att uppleva att de bristande 
färdigheterna som ett hinder för att man ska kunna delta på områden där läsning och skrivning 
ingår. Genom denna attityd kommer läs- och skrivfärdigheter, och eventuella brister, att i 
mindre grad verka styrande på ens liv – de blir med andra ord något som är möjligt att 
förändra. (Skaalvik, 1999; se också Jenner, 2004). 
 

4.3 Förväntningar avgörande för framgång 
Att förväntningar spelar stor roll för framgångar, har uppmärksammats inte minst i 
idrottsvärlden. Förväntningar handlar om att tro och hoppas. Människans förväntningar 
smittar med antingen hopp eller resignation, inte minst gäller detta pedagogens förväntningar 
på eleven. Rosenthals och Jacobsons (1968 i Bryman, 2002; Jenner, 2004) ofta refererade 
undersökning huruvida lärarnas förväntningar på sina elevers studieförmåga kunde påverka 
deras studieprestationer brukar användas som exempel på ”Pygmalioneffekten”, dvs. 
förväntningarnas funktion av självuppfyllande profetia. Lärarförväntningar har ofta karaktären 
av självuppfyllande profetia. Lärarens positiva förväntningar ger visserligen inte alltid goda 
resultat, men utan dessa blir det aldrig positiva resultat. Boye (2005) understryker att 
avgörande för att personer med läs- och skrivsvårigheter ska uppleva framgångar, är att det 
under deras uppväxt funnits någon person som trodde på dem.  
 
Människan uppfyller lätt de negativa förväntningarna: ”det var som jag trodde” - rädslan för 
att misslyckas är ofta starkare än lusten att lyckas. Jenner (2004) menar att visserligen säger 
man att ”framgång föder framgång”, men för den med låg självkänsla gäller att ”framgång 
föder osäkerhet” (ibid. s 63). Det är lätt att fokusera negativt på att misslyckas, man suger 
gärna åt sig motgångarna som en svamp.  
 
Skaalvik (1999) betonar att förväntningar om ”mestring”, dvs. förmågan att klara av en 
uppgift, är avgörande för hur stor insats en person är villig att göra. Ju starkare förväntan om 
att klara uppgiften, desto större är insatsen både i styrka och uthållighet. Förväntan på att klara 
av uppgiften har betydelse för lärande på alla nivåer, även efter det att den obligatoriska 
skolan är avslutad, t.ex. genom att påverka rekryteringen till vidare utbildning (se t.ex. Elbro, 
2004; Eriksson Gustavsson, 2002; Skaalvik, 1999). Olofsson (2002) visar exempelvis att 
många av de elever som fått en dokumenterad bekräftelse på sina svårigheter undviker läsning 
och skrivning samt väljer bort fortsatta studier. Våra förväntningar på att klara av en uppgift 
påverkar således både hur vi förklarar nederlag och framgångar och om vi har kontroll över 
resultatet. Både självvärdering och förväntningar om att behärska en uppgift är viktiga 
aspekter av självbilden. 
 
Läsning (särskilt) och skrivning är viktiga redskap för studerande i de flesta skolämnena, både 
när det gäller att tillägna sig respektive förmedla kunskap. Risken att elever med läs- och 
skrivsvårigheter kommer att göra många erfarenheter av att misslyckas i skolan är därför stor. 
Ju mindre skolan klarar att anpassa undervisningen till dessa elevers förutsättningar, desto 
mer systematiskt och större kommer upplevelserna av nederlag att bli. Eftersom elever med 
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läs- och skrivsvårigheter ofta upplever motgångar i samband med läsning och skrivning, finns 
det orsak att anta att de utvecklar en låg förväntan om att klara av dessa aktiviteter. Både de 
låga förväntningarna om att klara av aktiviteterna, parade med en låg självkänsla, får 
konsekvenser för såväl motivation som beteende (Skaalvik, 1999). Taube (1987) talar om 
framgångarnas respektive misslyckandenas ”spridningseffekt”; framgångar kan leda till en 
mer positiv självbild inom helt andra områden än det som framgången ursprungligen gällde 
och vice versa. 
 

4.4 Det är nå't fel på mig 
Den första generationen av individer, vilka som barn blivit formellt diagnostiserade som 
dyslektiker, har nu blivit vuxna med möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. En rad 
forskningsresultat pekar på den rädsla av att betraktas som ”dum” som lätt häftas vid en 
individ med läs- och skrivsvårigheter26. Rosow (1988 i Skaalvik, 1999), intervjuade åtta 
vuxna män och kvinnor med lässvårigheter. Alla påtalade smärtan över att bli stigmatiserade 
som ”dumma”. Skammen över att inte kunna läsa hade bitit sig fast i dem och släppte inte 
även om de hade lärt sig läsa i vuxen ålder.  
 
Eriksson Gustavsson (2002) visar i sin studie av åtta industriarbetare med läs- och 
skrivsvårigheter att de upplevde att deras svårigheter syntes dagligen under skoltiden och att 
dessa kopplades samman med deras generella förmågenivå. Känslan av att inte vara som alla 
andra var tung att bära.  
 
Skoltiden för deltagarna i Skaalviks (1999) studie av sex vuxna med läs- och skrivsvårigheter 
präglades av stor belastning: skolarbetet var slitigt, de kände sig dumma och de bar på en 
ständig rädsla för att hamna i situationer där de betraktades som dumma. Samtliga ansåg 
också att de ständiga tillkortakommandena och frustrationerna hade hämmat deras livsmål. 
 
McNulty (2003) har i en studie undersökt tolv vuxna dyslektikers livsberättelser, med särskilt 
fokus på deras emotionella erfarenheter. Han fann att problem med självkänslan uppstår i 
tidig barndom då individen kämpar med olika aspekter av sina inlärningssvårigheter. 
Föräldrarnas oro över att det skulle vara något fel med deras barn, smittades till barnen. Deras 
upplevelse av att andra i omgivningen upplevde att det var något ”fel” med dem resulterade i 
låg självkänsla. Alla deltagarna hade upplevt problem med självkänslan i samband med 
upprepade misslyckanden i skolan. Den negativa upplevelsen kunde kännas traumatisk. 
Däremot kunde kartläggning och diagnostisering förbättra självkänslan, åtminstone om 
testförfarandet ledde till relevanta åtgärder. 
 
Flera studier som McNulty (2003) refererar till visar på den låga självkänsla som många 
personer med dyslexi har. Det är då lätt att utveckla försvarsstrategier för att skydda 
självkänslan i rädslan för att bli identifierad som lat, dum eller rent av som en person med 
utvecklingsstörning. Att uppleva misslyckande offentligt, som ofta sker i en skolmiljö, kan 
känns traumatiskt när svårigheterna missförstås och efterlämnar en känsla av skam för den 
som utsätts. 
 
Även Rack (1997) påtalar de sekundära symtom som kan bli konsekvenserna för en person 
med dyslexi. Han menar att dyslektiker ofta lider av låg självkänsla och låg ”self-efficacy”27 
                                                 
26 Detta är också ett genomgående drag i den skönlitteratur som behandlare området. 
27”Self-efficacy” kan beskrivas som kapacitetsupplevelse. Egidius (2002) beskriver det som självförmåga, dvs. 
upplevelsen av att ha egen handlingskontroll.  
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som ett resultat av den kumulativa effekt som skolmisslyckanden för med sig. Detta kan, 
menar Rack, i extrema fall leda till låg motivation till prestationsvilja, inlärd hjälplöshet och 
depression. Känslan av misslyckande kan bli ännu mer akut för den dyslektiker som jämför 
sig med en ovanligt högpresterande grupp som exempelvis familjemedlemmar eller jämnåriga 
(jfr McNulty, 2003). 
 
Dessa studier lyfter fram gemensamma drag i individernas upplevelser av lässvårigheterna, 
som exempelvis känslan av förödmjukelse, låg självbild, användning av strategier för att 
slippa läsa samt försök att undgå att bli avslöjad eller uppfattad som dum. 
 

4.5 Egen insikt 
Insikten om läs- och skrivsvårigheter kan antingen ge förberedelser inför läs- och skrivkrav 
eller göra att man väljer bort situationer där förmågan inte räcker till (Eriksson Gustavsson, 
2002). Det sista alternativet är enligt Skaalvik (1999) orsaken till att många som har 
uppenbara svårigheter inte bedömer sin läs- och skrivförmåga som låg – de anpassar sig till 
situationen, krav och förmåga anpassas till varandra. Detta är kanske också en anledning till 
resultatet i IALS- undersökningen, där 95 procent av den svenska befolkningen bedömde att 
de hade en god läs- och skrivförmåga medan drygt en fjärdedel i själva verket hade en mycket 
låg förmåga, (Eriksson Gustavsson, 2002). 
 
Även Elbro m.fl. (1991) visade i sin studie att den egna självvärderingen av läs- och 
skrivförmågan, och inställningen till denna, inte bara grundade sig på den faktiska förmågan 
utan också på de läs- och skrivkrav som individen mötte i vardagen. Om läskraven var höga 
blev upplevelsen av att ha svårigheter större.  
 
Skaalvik (1999) hävdar att det finns belägg för att de vuxna med läs- och skrivsvårigheter som 
lyckas i utbildning, arbete och socialt liv är de som är medvetna om sina svårigheter och som 
har accepterat dem. Ett kännetecken för dessa var att de var aktiva när det gällde att skaffa sig 
ett effektivt nätverk bestående av familj, lärare, terapeuter, vänner och arbetskamrater som 
kunde ge emotionell och praktisk hjälp. Självinsikt tycks således vara en nödvändig egenskap 
för att dels kunna välja strategier för att nå sina mål, dels för att kompensera för svårigheterna. 
Vikten av ”betydelsefulla andra” lyfts också av flera andra forskare (t.ex. Taube, 1987; Boye, 
2005). 
 

4.6 Dölja eller avslöja 
 

        Eunice Parchman dödade familjen Coverdale därför att hon inte kunde läsa eller skriva (Rendell, 1982, s. 5) 
 
Rendells dramatiska inledning till den psykologiska kriminalromanen Stenarna skola ropa 
(1982) avslöjar det trauma som en individ kan känna inför risken att bli avslöjad i sina 
tillkortakommanden. Rendells huvudperson mördar en hel familj och döms till livstids 
fängelse. Men det som verkligen krossar henne är när advokaten under rättegången talar om 
för alla att hon inte kan läsa eller skriva.  
 
Skaalvik (1999) konstaterar att flera studier av människor med läs- och skrivsvårigheter som 
har haft framgång i yrkeslivet, visar att dessa gjorde stora ansträngningar för att kontrollera 
sitt liv. En person med läs- och skrivsvårigheter, som har ett skriftspråkligt funktionshinder 
som inte är synligt, kan antingen välja att dölja hindret för omvärlden eller att avslöja det. Hur 
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man väljer kommer att ha betydelse för det sätt man tar kontroll över sitt liv. Om man väjer att 
dölja hindret, kräver detta en form av kontroll som går ut på att undgå situationer där hindret 
kan upptäckas, och där man måste bortförklara svagheter. Energin används inte till att lösa 
uppgifter, utan till att dämpa konsekvenserna av hindret. Detta blir en negativ form av 
kontroll, där man inte får möjligheter att utnyttja de möjligheter som kanske står till buds. 
Samtidigt är det ett sätt att hålla kontroll på något som medför mycket osäkerhet och ångest 
(Skaalvik, 1999; Eriksson Gustavsson, 2002; Taube, 1987).  
 
Väljer man däremot att ”stå för” sitt funktionshinder kommer detta att få helt andra 
konsekvenser för hur man kontrollerar sitt liv. I stället för att undvika situationer som ställer 
krav på läsning, kan man använda miljön till att finna sätt att kompensera svårigheterna på. 
Ett sätt att göra detta är att skaffa sig kunskap om de rättigheter personer med exempelvis 
dyslexi har, i utbildningssammanhang kan detta t.ex. vara förlängd tid på prov eller rätt att 
utnyttja datorn under provtillfället. En annan form av kontroll är att söka hjälp och stöd hos 
personer i ens närmiljö, att finna ”literacy helpers”28. En förutsättning för att kunna göra detta 
är emellertid att man är öppen om sina läs- och skrivsvårigheter. Denna form av kontroll har 
den positiva sidoeffekten att den läs- och skrivsvaga slipper att använda energin på att dölja 
problemen. Energin frigörs till mer konstruktiva problemlösningar (Skaalvik, 1999.).  
 
Förutom att man har accepterat sina svårigheter krävs också trygghet för att man ska våga 
söka stöd hos omgivningen, menar Eriksson Gustavsson (2002). Öppenhet om läs- och 
skrivsvårigheter kan både påverka omgivningens benägenhet att hjälpa och öka den egna 
kunskapsutvecklingen. Osäkerhet och rädsla för att bli ifrågasatt gör dock att man kanske 
väljer att dölja svårigheterna. Även tidigare negativa upplevelser kan vara orsak till 
hemlighållandet. Eriksson Gustavsson (ibid.) finner i sin studie att information till 
omgivningen om läs- och skrivsvårigheter påverkas av 1. individens egen medvetenhet om 
sina begränsningar (hög grad av medvetenhet innebär ofta öppenhet) 2. individens upplevelse 
av hur omgivningen reagerar på informationen och 3. tillfälligheter i situationen, som t.ex. 
tillgång till kompenserande hjälpmedel.  
 

4.7 Att välja strategier 
För att möta de läs- och skrivkrav man inte kan undvika tvingas man att utveckla strategier. 
Individens självbild har enligt Skaalvik (1999) en avgörande betydelse för vilka strategier 
som utvecklas, dvs. det sätt på vilket denne tar kontroll över sitt liv. Försöker man undvika 
läs- och skrivsituationer (försvarsinriktad strategi) eller försöker man hitta kompenserande 
lösningar (uppgiftsorienterad strategi)?  
 
En rädsla för att bli avslöjad ligger ofta bakom de undvikande strategierna, en känsla av att 
inte duga – en upplevelse som många gånger grundats i tidiga skolår. Taube (1987) fann 
exempelvis att ett passivt förhållningssätt inför lärandesituationer inte är ovanligt hos dem 
som har en negativ syn på sin förmåga. 
 
Skaalvik (1991) beskriver tre huvudstrategier för att bemästra läs- och skrivsvårigheter: att 
göra så gott man kan på egen hand och ta god tid på sig, att försöka undvika läs- och 
skrivuppgifter och att aktivt be om hjälp när det behövdes. Hon menar att strategier som går ut 
på att dölja svårigheterna ökar i sig den psykiska belastningen, eftersom risken för att bli 
                                                 
28 Reder och Reed Green (1985 i Eriksson Gustavsson 2002) beskriver hur individer med lässvårigheter löste 
svårigheterna med hjälp av ”literacy helpers”, dvs. informella nätverk av arbetskamrater, grannar och vänner 
som stöttade när inte förmågan räckte till. 
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avslöjad hela tiden är närvarande. En anledning till försvarsstrategierna är att man, på goda 
grunder, tror att svårigheterna med läsning och skrivning blir attribuerad till låg 
begåvning/förmåga av dem som får kännedom om problemen. Den uppgiftsorienterade 
strategin däremot bygger på öppenhet om svårigheterna och användning av det sociala 
nätverket. Öppenhet om svårigheterna ger större spelrum för användandet av miljön och det 
sociala nätverket, men det ställer också krav på omgivningen och dess vilja att möta den läs- 
och skrivsvagas behov (ibid.). Omgivningens förhållningssätt har här en avgörande betydelse 
och i Jacobson (2005b) finns en rad praktiska exempel på adekvata stödåtgärder.  
 
Deltagarna i Eriksson Gustavssons studie (2002) använde sig av både undvikande och 
bearbetande strategier. De undvikande strategier kunde bestå i att använda sig av egna 
praktiska knep, som t.ex. att riva av hörn på vissa blanketter för att slippa läsa, något som 
Skaalvik (199) kallar ”omvägsstrategier”. I de undvikande strategierna ingick också att fråga 
arbetskamrater om hjälp, men detta krävde ett öppet förhållningssätt och att man accepterat 
sina svårigheter.  
 
Till de bearbetande strategierna hörde bl.a. att skapa förutsättningar i form av exempelvis tid, 
använda läsbearbetande strategier för att förstå textens innehåll (utnyttja textens kontext, 
ljudning m.m.) och att bearbeta textens skriftspråkliga utseende. Eriksson Gustavsson (2002) 
fann i sin studie att när deltagarna berättade om sina bearbetande strategier gav de inte uttryck 
för samma känsla av osäkerhet och rädsla som när de pratade om undvikande strategier. 
Genom självkännedom och erfarenhet från tidigare läsuppgifter fick de hjälp att välja lämplig 
bearbetningsstrategi. Med hjälp av de bearbetande strategierna upplevdes nya läs- och 
skrivkrav mindre hotande och de kunde klara de flesta uppgifterna på egen hand. När 
strategierna däremot inte fungerade upplevdes situationen kaotisk och kraven övermäktiga. 
 
Jacobson (2005b) menar att det är bra uppmuntra individen att medvetet använda de 
bearbetande läs- och skrivstrategier som lärts in och utvecklats under tidigare studier, som 
t.ex. ett aktivt lyssnande eller visuell inlärning. Denna ”självkompensation” kan fungera 
utmärkt både i fortsatta studier och i arbetslivet. 
 

4.8 Segregering eller inkludering? 
 
Hon hade gått i en 'specialklass' med idioterna och knarkarna och böckerna med extra stor skrift, böcker 
som var aningen större och tunnare än de andra elevernas. Man kunde klä dem i brunt papper och köra ner 
dem i ryggsäcken med de andra visste ändå. Fast nu kunde de dra åt helvete. (Weiner, 2002, s. 11). 

 
Fischbein och Heimdahl Mattson presenterade under den fjärde nordiska kongressen om 
dyslexipedagogik (2005) en longitudinell studie, där man följt en grupp elever med läs- och 
skrivsvårigheter i stockholmsområdet och undersökt deras erfarenheter av skolans 
specialpedagogiska insatser. Resultaten pekade på att segregerande åtgärder fortfarande är den 
vanligaste specialpedagogiska insatsen. För många av eleverna som ingick i studien, 
upptäcktes inte deras läs- och skrivsvårigheter förrän i år 4 och föräldrarna fick kämpa hårt för 
att få till stånd en utredning. En diagnos var i princip en förutsättning för att få anpassad 
specialundervisning; ”utan intyg ingen hjälp”. Det specialpedagogiska stöd som följde efter 
diagnosen innebar en placering i liten grupp, dvs. den specialpedagogiska interventionen 
fanns bara att tillgänglig i segregerad grupp.  
 
Elevernas erfarenheter av placeringen i liten grupp var ambivalent; man tyckte dels att den 
hjälp som man kunde få fanns i den segregerade gruppen, dels att man känner sig annorlunda 
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och utpekad. Eleverna upplevde en önskan om att få en diagnos, få bli respekterade och ville 
verkligen få hjälp, men hotades då av segregering. Det som eleverna upplevde som 
”stämplande” var inte diagnosen eller de specialpedagogiska insatserna i sig, utan skolans sätt 
att organisera och genomföra dessa insatser.  
 
Humphrey (2002) har i en artikel undersökt relationen mellan dyslexi och självkänsla. 
Tidigare studier (Gurney 1988 i Humphrey, 2002) har enligt Humphrey indikerat att 
segregation när det gäller skolgång har ökat självkänslan hos barn i behov av särskilt stöd, 
vilket troligen kan tillskrivas faktorer som ökad uppmärksamhet och ökade resurser, 
specialutbildat stöd från lärare och möjligheter för barnen att göra mera realistiska jämförelser 
mellan sina egna framsteg och jämnårigas. Andra studier, som Humphrey lyfter fram, visar att 
barn som däremot integrerats i den ”vanliga” skolan har haft lägre självkänsla (ibid.).  
 
Syftet med Humphreys studie (2002) var att inventera lärares och elevers uppskattning av 
självkänsla hos barn med dyslexi. Lärarnas uppskattning av elevernas självkänsla mättes för 
tre grupper av barn: barn med dyslexi som gick i den vanliga skolan, barn med dyslexi som 
gick i särskilda grupper för barn med specifika inlärningssvårigheter och en kontrollgrupp av 
barn utan inlärningssvårigheter. Eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna uppskattades 
generellt sett ha den lägsta självkänslan av de tre grupperna. Enligt Humphrey kan detta 
relateras till att lärarna i dessa grupper var särskilt tränade på att bedöma självbilden hos 
eleverna. Vidare framkom att det fanns skillnader rörande självbilden mellan barn med 
dyslexi och dem utan dyslexi. Eleverna med dyslexi som gick i den ”vanliga” skolan gjorde 
”orättvisa” jämförelser mellan sig själva och sina ”normala” jämnåriga samt rapporterade att 
de kände sig isolerade och exkluderade. 
 
Eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna kände sig mer värdesatta och omhändertagna i 
dessa grupper än vad de hade gjort i den vanliga skolan. I intervjuerna fann Humphrey att den 
stora majoriteten av barnen med dyslexi hade extremt negativa skolerfarenheter innan deras 
dyslexi hade identifierats. Många av dessa erfarenheter rörde lärare som hade kallat dem 
dumma, lata och långsamma, kommentarer som lätt kan bli en självuppfyllande profetia.  
 
Humphrey (2002) menar sig dock inte förespråka segregerande lösningar för elever med 
dyslexi, trots att det enligt honom finns belägg för att barnen utvecklade en positivare 
självbild i de särskilda undervisningsgrupperna. I stället vill han peka på resultaten som en 
utmaning för de pedagoger som arbetar i den ”vanliga” skolan och som har elever med 
dyslexi. Utmaningen skulle ligga i att skapa en ”dyslexivänlig” miljö, där eleverna kan känna 
sig omtyckta och trygga. Denna utmaning kan även tillämpas i vuxenutbildningen. 
 

4.9 Framgångsfaktorer 
Individer som upplever problem i sitt lärande utvecklar, som vi sett ovan, tidigt en negativ 
självbild. Skolans och vuxenutbildningens metoder att komma tillrätta med dessa 
elevers/studerandes svårigheter har många gånger bestått i att erbjuda stöd i segregerande 
grupper. Men vad menar forskarna egentligen att man ska göra för dem som har olika former 
av läs och skrivsvårigheter? Humphrey (2002) rekommenderar exempelvis följande: 
 

• Utveckla en mer accepterande och ”dyslexivänlig” skolmiljö för elever/studerande 
med dyslexi 

• Utveckla program som stärker självbilden hos individer med dyslexi. 
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• Identifiera individerna tidigt och erbjud multisensoriska utbildningsprogram för 
elever/studerande med dyslexi i de vanliga skolorna. 

 
Vikten av tidig identifiering lyfter många forskare (t.ex. Høien och Lundberg, 1999; Frost, 
2002). Att tidigt identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter, liksom dem som befinner sig 
i riskzonen, och att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt för dessa elever så att de 
utvecklar en positiv självkänsla är naturligtvis angeläget. På så sätt kanske många kan 
besparas den förödmjukelse och det trauma som de annars riskerar att få uppleva. Men 
proaktiva och förebyggande åtgärder är möjliga främst under de första skolåren. I 
vuxenutbildningen gäller ”reaktiva” åtgärder av olika slag, där självbilden hos den studerande 
med läs- och skrivsvårigheter redan hunnit tillfogas avsevärda skador. Vad kan man göra då? 
 
Att skapa en ”dyslexivänlig” och tillåtande atmosfär är möjligt i alla utbildningsformer. 
Jacobson framhåller vikten av såväl inre som yttre kompensation (2005b). Ett accepterande 
förhållningssätt både vid lärande och vid provtillfällen samt erbjudande av teknisk 
kompensation i olika former, är kännetecken på en dyslexivänlig miljö. En sådan miljö gynnar 
självklart inte endast dem som har dyslexi, utan alla som har läs- och skrivsvårigheter av olika 
slag. 
 
McNulty (2003) påpekar i sin studie av vuxna med dyslexi, att den kärna kring vilken hans 
deltagares liv kretsade kring kännetecknades av samspelet mellan de funktionella 
utmaningarna som deras dyslexi innebar och de relaterade svårigheterna med självkänslan. 
För personer som är på väg in i vuxenlivet, menar McNulty, kan individuella ”nischer”, där 
individernas kompetens synliggörs, innehålla sprängkraft till dramatisk kompensation, både 
funktionellt och psykologiskt. Sådana nischer kan exempelvis utgöras av allt från 
idrottsintresse och hobbies till skapande verksamhet av olika slag. Att stimulera sökandet efter 
fungerande nischer är därför något som bör uppmuntras av omgivningen (ibid.).  
 
Även McNulty (ibid.) bekräftar att tidig identifiering av individer med läs- och 
skrivsvårigheter, liksom tidiga interventioner, är verkningsfulla åtgärder som gynnar såväl 
studie- som yrkesmässiga resultat. Han menar också att psykologiska interventioner som 
fokuserar på självbild tillsammans med riktad ”specialundervisning” inom de områden där de 
studerande upplever svårigheter är fungerande strategier för vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter. 

4.10 Sammanfattning 
För individen med läs- och skrivsvårigheter är problemen ofta förenade med en låg självbild. 
Inte minst är rädslan för att uppfattas som ”dum” påtaglig. För pedagogen är det viktigt att 
försöka förstå hur individen tolkar sina motgångar. Den studerandes egen insikt i, och 
acceptans av, sina svårigheter är också centralt. En ökad medvetenhet kan motivera individen 
att använda mer bearbetande och konstruktiva strategier i samband med läsning och skrivning.  
 
Vuxna som exempelvis inte lyckats förbättra sin läsförmåga kan i stället använda 
kompenserande strategier för att komma runt läs- och skrivsvårigheterna som t.ex. 
stavningsprogram, talsyntes och arbetskamrater för att klara läskraven i arbetslivet. En 
tillåtande atmosfär och ett accepterande pedagogiskt förhållningssätt är vitala ingredienser i 
en ”dyslexivänlig” miljö 
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 5. STUDIE 1: Pedagogers arbete med särskilda insatser till vuxenstuderande med läs- 
och skrivsvårigheter 
 

Når en voksen med lese- og skrivevansker vender tilbake til skolebenken, vil negative 
skoleerfaringer derfor kunne virke hemmende på ny læring (Skaalvik, 1999, s. 2). 

 

5.1 Inledning 
Vuxna personer som anmäler sig till den verksamhet för läs- och skrivsvårigheter som många 
kommuner erbjuder, har ofta en lång historia av utbildningsmotgångar bakom sig. Ändå 
övervinner de sig själva och återvänder till själva skådeplatsen för sina personliga nederlag. 
Både för dem, och för de pedagoger som möter dem, är en central fråga om det verkligen går 
att effektivt komma till rätta med svårigheterna. Ännu ett dilemma är att individer med läs- 
och skrivsvårigheter inte alls har samma svårigheter. De kommer till vuxenutbildningen med 
olika förutsättningar, färdigheter, intressen och önskemål. För att kunna anpassa utbildningen 
så att varje studerande får ut mesta möjliga av den, krävs det att pedagogen skaffar sig inblick 
i den enskildes möjligheter såväl som svårigheter för att kunna lägga upp en individuell 
studieplan. Pedagogens kompetens och den studerandes egen bakgrund är således avgörande 
för den enskilde deltagarens utbyte av utbildningen (t.ex. Specialpedagogiska institutet, 2006; 
Holders m.fl., 1996). I denna undersökning riktas fokus på hur pedagogerna själva ser på sitt 
arbete med särskilda insatser till studerande med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Den design man väljer för en undersökning påverkas helt naturligt av vilket perspektiv man 
har: ”Att välja perspektiv innebär att välja ut ett bestämt sätt att se, dvs. att välja vad man ser 
på och hur man ser på det man vill se”, skriver Olsson och Sörensen (2004, s. 63). Valet av 
design påverkar i sin tur den fortsatta vägen in i forskningsprocessen. Undersökarens 
kunskap, dvs. de erfarenheter denne har av forskningsområdet, brukar kallas förförståelse. 
 
Min egen förförståelse inför denna studie är att jag inom olika utbildningsformer arbetat som 
pedagog för vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter av skiftande slag och uttryck. 
Numera har dock denna praktiska erfarenhet hunnit blekna något, samtidigt som 
vuxenutbildningen har genomgått en genomgripande omvandling – åtminstone på 
formuleringsarenan. De senaste åren har också medfört en omfattande kunskapsutveckling 
inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, något som förhoppningsvis kan spåras i 
de interventioner som riktas till elever/studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  
 
Området har belysts genom en enkätundersökning. Enkätstudien har ju den fördelen att den är 
en relativt snabb, effektiv och lättadministrerad metod när man vill ha ha svar på många 
frågor vid ungefär samma tidpunkt från personer som inte finns i ens omedelbara närhet (se 
t.ex. Bryman, 2002).  
 
Även om man kan hitta en mängd litteratur som tangerar ämnet, vilket har redovisats i kapitel 
2-4, har det emellertid inte bedrivits så mycket forskning kring just detta snäva ämnesområde 
En fördel med att man tidigt sätter sig in i aktuell litteratur är att man kan träffa på relevanta 
frågor som redan är kvalitetstestade med avseende på reliabilitet och validitet. Holders m.fl. 
(1996) danska undersökning av undervisningseffekter och lärarkvalifikationer i 
”ordblindeundervisningen” har tjänat som förebild för denna studie och några frågor i enkäten 
är hämtade från denna undersökning, vilket motiverar att den har fått ett visst utrymme i detta 
kapitel.  
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Inledningsvis presenteras den danska studien, vilken följs av en redogörelse för 
enkätundersökningen med vidhängande problemställningar. Därefter följer en beskrivning av 
metodisk utgångspunkt. Genomförandet av undersökningen och metodiska reflektioner i 
samband med detta redovisas grundligt. En sammanfattning av de viktigaste resultaten 
avslutar kapitlet. 
 

5.2 Undervisning av vuxna danskar med läs- och skrivsvårigheter 
Syftet i studien Undervisning af voksne ordblinde. En undersøgelse af undervisningseffekt og 
lærerkvalifikationer i ordblindeundervisningen i AOF. (Holders m.fl., 1996) var bl.a. att 
klarlägga svaga och starka sidor i den nuvarande specialundervisningen för vuxna med läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi i AOF29, och omfattade 21 grupper med sammanlagt 102 
kursdeltagare från hela Danmark.  
 
Undersökningen var upplagd som en vanlig utvärderingsstudie30 med insamling av 
upplysningar i början och i avslutningen av ett undervisningsförlopp på ca 15 
undervisningstillfällen. Kursdeltagarnas faktiska och upplevda färdigheter och förutsättningar 
jämfördes efter de 15 undervisningstillfällena och ca hälften av dem deltog i 
efterundersökningen. Kontrollgruppen bestod av lågutbildade men normalläsande vuxna. En 
jämförelse med andra undersökningar visade att studiens deltagare var representativa för 
deltagare i denna typ av specialundervisning (ibid.). 
 
I förundersökningen deltog elva pedagoger. Det visade sig vara mycket svårt att få kontakt 
med de enskilda pedagogerna. Allt som allt hade forskarna kontakt med 35 pedagoger, men 
av olika skäl kunde många inte delta. På grund av det lilla urvalet var man inte säker på att 
urvalet var helt representativt och man menade också att det inte kunde uteslutas att de som 
inte ville delta i undersökningen fanns bland dem som var mest osäkra på sina kvalifikationer 
(ibid. s. 16). 
 
Följande tre frågor belystes i undersökningen: kursdeltagarnas största svårigheter, 
pedagogernas kunskaper om dyslexi och särskilt om de områden där kursdeltagarna har de 
största svårigheterna samt hur mycket kursdeltagarna fick ut av undervisningen i förhållande 
till sina önskemål och svårigheter.  
 
Den ”typiske” kursdeltagaren var mellan 30 och 40 år, lågutbildad och var antingen utanför 
arbetsmarknaden eller i arbete som inte krävde någon utbildning. Det var alltså inte många 
som läste i samband med arbete eller utbildning. Av testerna framgick att deras svårigheter 
framförallt låg i ett dåligt utnyttjande av den fonologiska strategin31. Avkodningen var 
uppenbart kärnproblemet, och troligen var orsaken till dessa svårigheter att de inte hade de 
språkliga förutsättningarna för att kunna utnyttja den fonologiska strategin, dvs. de hade liten 
fonologisk medvetenhet. 
 
                                                 
29 Förkortningen AOF står för Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark. De har en omfattande 
bildningsverksamhet och arrangerar bl.a. specialundervisning för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
30 Utvärderingsstudier handlar om utvärdering av t.ex. olika åtgärdsprogram, för att se om interventionerna 
uppnår uppsatta mål, se vidare Bryman (2002, s. 56). I detta fall var målet för undersökningen att lägga grunden 
för framtida utvecklingsarbete. 
31 Om man behärskar den fonologiska strategin, är man någorlunda säker på att kunna läsa ord som man aldrig 
sett förut, genom att omkoda bokstäverna till ljud. Utnyttjandet av den fonologiska strategin har dessutom en 
avgörande betydelse för hur korrekt avkodningen blir. Det råder stor enighet bland läsforskarna att dyslektikerna 
har störst problem med språkets ljudsida, dvs. fonologin (Holders m.fl., 1996; Høien och Lundberg, 1999, m.fl.) 
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Av de elva pedagogerna var åtta kvinnor. Genomsnittsåldern var 41 år. Fyra av dem var 
folkskolelärare, fem var folkskollärare med påbyggnad och två hade vidareutbildning. 
Pedagogerna fick ett frågeformulär om utbildningsmässig bakgrund, ett formulär om vad de 
lade vikt på i undervisningen, en fallbeskrivning och en uppgift som bestod i att värdera olika 
fel i läsning och stavning (för att belysa deras ämnesmässiga kunskaper). Här kan det vara av 
intresse att dröja vid ett par av resultaten från pedagogernas bedömning av relevanta 
upplysningar i fallbeskrivningen. Ett fiktivt fall beskrevs genom 18 upplysningar som hade 
blivit värderade av fyra oberoende bedömare32 och pedagogernas uppgift var att välja ut 
relevanta upplysningar som de ansåg vara viktiga för planeringen av undervisningen. 
 
En fråga handlade om att ”fallet", dvs. den fiktive kursdeltagaren, hade mycket dålig 
fonologisk medvetenhet. Denna upplysning är förstås betydelsefull, både när man ska göra en 
kartläggning, och planera undervisningen. Endast fyra av de elva undervisarna hade valt ut 
denna upplysning. Information om fonologisk medvetenhet var således tydligen något som 
majoriteten inte hade ansett vara en särskilt viktig upplysning. 
 
Några dyslektiker kompenserar sitt bristfälliga utnyttjande av den fonologiska strategin 
genom att använda en morfologisk strategi.33 En upplysning handlade om att den fiktive 
kursdeltagaren var en sådan elev. Denna information är betydelsefull, eftersom man får 
kunskap om en möjlig styrka hos kursdeltagaren, dvs. en kompenserande lässtrategi, som man 
eventuellt kan bygga vidare på. Endast tre av pedagogerna hade valt denna upplysning som 
väsentlig. 
 
I gengäld hade fem pedagoger tyckt att det var väsentligt att den fiktive kursdeltagaren gjorde 
många reversalfel34. Reversalfelen har enligt Høien och Lundberg (1999) spelat en viktig roll 
i specialpedagogisk diagnostisering och betraktats som indikatorer på dyslexi. Dock 
ifrågasätter de om reversalfelen verkligen spelar någon roll för diagnostiseringen av dyslexi : 
Även Holders m.fl. (1996) menar att det inte finns några belägg för att reversalfel skulle ha 
någon särskild betydelse för diagnostisering, undervisning eller prognos.  
 
De pedagoger som var duktigast på att välja relevanta upplysningar om den fiktive 
kursdeltagaren, var också de som hade minst avhoppare på sina kurser. Här är dock inte plats 
att ytterligare redogöra för resultaten, utan vi går direkt över till kursdeltagarnas behållning av 
undervisningen.  
 
Det visade sig att det fanns markanta framgångar hos över hälften av kursdeltagarna efter 
endast 15 undervisningstillfällen. De blev faktiskt bättre på de områden där deras svårigheter 
var som störst. Särskilt pedagoger med god ämnesmässig insikt i dyslexi lyckades väl med 
undervisningen. Få av deras kursdeltagare gav upp och kursdeltagarnas språkliga färdigheter 

                                                 
32 Bedömarna var erfarna pedagoger hämtade från utbildningen av läspedagoger till vuxenundervisningen. De 
poängsatte upplysningarna från 2 till 0 poäng (två för de viktigaste och 0 till sådant som inte alls var väsentligt). 
Maxpoängen var 18 och upplysningarna handlade att om underlag till diagnos, planering, prognos. Ingen av 
pedagogerna fick maxpoäng och det var stor spridning i resultatet (Holders m.fl., 1996). 
33 Ett morfem är det minsta språkliga elementet med egen betydelse. Om man behärskar den morfologiska 
strategin har man en chans att förstå nybildade och sammansatta ord som man inte har stött på tidigare, men där 
man känner igen det betydelsebärande enheterna orden består av. Utnyttjandet av den morfologiska strategin 
stöttar också läshastigheten (Holders m.fl., 1996; Høien och Lundberg, 1999, m.fl.). 
34 Reversalfel betyder att den korrekta ordningsföljden av bokstäver är omkastad, t.ex. sol blir los. Høien och 
Lundberg (1999) menar att reversalfel mestadels kan räknas som ”utförandefel” pga. trötthet eller bristande 
koncentration. Kanske kan de bättre förklaras utifrån skrivarens dialekt: ”Reversalfel kan därför bäst förklaras 
som resultat av inverkan från andra språknormer, talspråkliga eller skriftspråkliga.” (ibid. s. 101). 
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var också störst hos dem. Även en hög prioritering av arbetet med språkliga förutsättningar 
var positivt förknippat med kursdeltagarnas utbyte. Två viktiga slutsatser kom man fram till: 
visst ”lönar” det sig att undervisa vuxna med dyslexi, men då bör pedagogen också veta något 
om dyslexi. Denna studie ger således viktiga indikationer på vad som kan känneteckna 
framgångsrika insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter. 
 

5.3 Syfte och frågeställningar  
Lärarfaktorns betydelse för elevers/studerandes behållning av undervisning lyfts fram i många 
rapporter och undersökningar. Vid jämförelser mellan olika undervisningsmetoder, har man 
vid upprepade tillfällen funnit att lärarfaktorer är betydligt starkare än skillnader i metoder 
(t.ex. Holders m.fl. 1996; Specialpedagogiska institutet, 2006). Bland undervisningens 
starkaste verkningsmedel återfinns således pedagogen samt dennes engagemang, kompetens 
och tillit till sina egna metoder. 
 
Övergripande syfte med denna studie är att belysa hur pedagoger som arbetar med särskilt 
stöd till vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter ser på sina insatser, vad de lägger vikt 
vid i sin undervisning, vilket behov av kompetensutveckling de har, vilken betydelse de 
tillmäter diagnostisering och utredning, hur de ser på möjligheterna till inkludering och vad de 
räknar som framgångsfaktorer för effektiva insatser. Med utgångspunkt i detta breda syfte har 
följande frågeställningar utkristalliserats: 
 

• Vilken bakgrund har pedagogerna? 
• Vilken bakgrund har de studerande? 
• Hur sker rekryteringen till verksamheten?  
• Vad lägger pedagogerna vikt vid i sin undervisning? 
• Vilket utbyte menar pedagogerna att de studerande får av undervisningen? 
• Vilka behov har pedagogerna av kompetensutveckling? 
• Hur ser pedagogerna på betydelsen av en eventuell diagnos?  
• Kartlägger pedagogerna de studerandes svårigheter? 
• Hur ser man på fysisk, pedagogisk och social inklusion? 
• Hur sker samverkan med övrig personal inom vuxenutbildningen? 
• Sker en anpassning av övrig vuxenutbildning? 
• I vilken utsträckning används teknisk kompensation? 
• Vilken typ av teknisk kompensation används i verksamheten? 
• Vilka framgångsfaktorer för effektiva insatser anger man? 

 
Frågeställningarna har undersökts med hjälp av en enkät till pedagoger som arbetar med 
särskilda insatser. Enkäten bifogas i bilaga 2 och frågeställningarna kommer att redovisas 
under ovanstående rubriker. Deskriptiv, dvs. beskrivande, statistik tillfogas varje 
frågeområde. 
 

5.4 Metodiska utgångspunkter 
Det finns ett stort utbud av litteratur som behandlar vetenskapsteorier av olika slag och det är 
inte helt enkelt att navigera bland åsikterna hos de olika böckernas författare. En 
undersöknings syfte styr självklart valet av datainsamling och analys. Avgörande för valet av 
undersökningsdesign blir därmed den princip för hur data kommer att samlas in och studeras. 
Till denna studie har en kvantitativ undersökningsdesign valts. 
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Kvantifiering förknippas enligt Gustavsson (2004) ofta med ”exakt kunskap” där avsikten är 
att ”förklara komplexa samband med matematiken som språk, och med statistiken som 
empirisk metod” (ibid. s.12). Utifrån en naturvetenskaplig förebild handlar kvantitativ analys 
ofta om analys av numerisk information. Ambitionen är således att ta fram generell kunskap 
genom att generalisera till en större grupp än den som undersöks - många gånger handlar det 
om att sätta siffror på olika fenomen efter bestämda regler (Sverke, 2004). En vanlig 
datainsamlingsmetod i kvantitativa undersökningar är enkätundersökningar.  
 
Enkätundersökningen i denna studie är huvudsakligen deskriptiv till sin karaktär. Deskriptiva 
undersökning är oftast kvantitativa och syftar till att beskriva flera egenskaper hos en 
population. Många gånger finns det redan en viss mängd kunskap, exempelvis egen erfarenhet 
av området eller andra studier av fältet, som gör att undersökningen kan avgränsas till, och 
fokusera på, just de fenomen man är intresserad av (Olsson och Sörensen, 2004). Så har fallet 
varit här. 
 
Kvalitativa studier syftar till att undersöka vilka egenskaper som är utmärkande för ett 
specifikt fenomen, och att tolka meningen i dessa. Just när det gäller tolkning av mening, och 
inte minst avseende existentiella mått, tillhandahåller det hermeneutiska förhållningssättet, 
som bygger på tolkning och som syftar till förståelse, nödvändiga verktyg. Ödman (2004) 
menar att det är i språkliga sammanhang som hermeneutiken har sin viktigaste uppgift i 
forskningspraktiken, eftersom ett studieobjekts innebörder och meningssammanhang främst 
förstås och förmedlas genom språklig tolkning. Inte minst i Lumsden Wass avhandling 
(2004), vilken relateras i kapitel två i denna uppsats, kunde vi se resultatet av en sådan ansats. 
 
Enligt bl.a. Kvale (1997; Patel och Davidson, 1991) finns det emellertid få standardregler 
eller metodologiska överenskommelser bland de kvalitativa forskarna. Svårigheten i att 
beskriva vad kvalitativ forskning är tycks ligga i att den inrymmer många olika metoder. Ett 
är man dock överens om: i kvalitativ forskning ligger tonvikten på ord.  
 
Gustavsson (2004) betonar att det samhällsvetenskapliga projektet befinner sig i ”ett ständigt 
pendlingstillstånd mellan skapande av kunskap, testande av kunskap och nerbrytning av 
kunskap” (s. 17) och att detta gäller såväl inom som mellan de olika vetenskapstraditionerna. 
Frågan är emellertid om det är särskilt meningsfullt att upprätthålla vattentäta skott mellan de 
olika ansatserna; en hermeneutiker kan exempelvis utmärkt väl använda sig av kvantitativa 
data i sitt tolkningsarbete och även om tolkningsarbete är ett kvalitativt redskap måste också 
den kvantitativa forskaren tolka sina resultat, vilket därmed ställer kvalitativa krav även på 
denne.  
 
Liksom Bryman (2002) menar Gustavsson att de olika forskningsansatserna inte är oförenliga 
och skriver: 
 

Det finns inte EN kvantitativ och EN kvalitativ metod, utan en mängd av dem. Man behöver inte vara låst 
av att arbeta med ANTINGEN objektifierande ELLER inkännande ansats, utan kan i många fall 
kombinera dem (Gustavsson, 2004, s. 18).  

 
I detta har han naturligtvis alldeles rätt , oftast gör man ”både och” i stället för ”antingen 
eller”. Det handlar ju om kvaliteter hos de företeelser som man söker kunskap om, inte om 
egenskaper hos själva metoden. Åsberg (2001) konstaterar kort och gott att ”Det finns inget 
sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod”, eftersom det behövs både siffror och ord för att 
förstå världen (ibid. s. 270). Detta har tagits fasta på i denna studie, där data har analyserats 
med hjälp av både ord och siffror.  

    52



    

5.5 Genomförande och metodiska reflektioner 
Datainsamlingen pågick från oktober 2005 till början av januari 2006. Enkäterna skickades 
via post tillsammans med ett följebrev som förklarade syftet med undersökningen (se bilaga 
1). I brevet bifogades också ett förfrankerat kuvert. Påminnelsebrev skickades ut efter ett par 
veckor för att öka svarsfrekvensen, vilket resulterade i att bortfallet inte varit mer än ca 10 
procent.  
 
Urvalet består av pedagoger som arbetar med särskilda insatser till vuxenstuderande med läs- 
och skrivsvårigheter i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Det geografiska urvalet 
föll sig naturligt, eftersom jag arbetar som rådgivare i en region, vars ansvarsområde omfattar 
ovanstående län. I dessa fyra län finns 58 kommuner, varav 55 erbjuder vuxenutbildning. 
Genom en inventering av de aktuella kommunernas webbplatser, framkom vilka kommuner 
som erbjöd särskilt stöd för vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter. I några fall fanns 
namn på kontaktpersoner för stödverksamheten angivna, i andra fall gavs namnuppgifter via 
telefonsamtal med aktuell kommun.  
 
Ibland köper den kommunala vuxenutbildningen platser hos andra utbildningsanordnare som 
erbjuder särskild utbildning för studerande med läs- och skrivsvårigheter. Några av 
pedagogerna som ingår i undersökningen arbetar inom denna typ av verksamhet.  
Kontakt togs med pedagogerna via e-post, med en förfrågan om de kunde tänka sig att 
medverka i enkätundersökningen. I ett fåtal fall skickades enkäten med följebrev, utan kontakt 
med personen i fråga. I detta fall kan man tala om ett totalurval, eftersom alla som tillhörde 
populationen fick möjlighet att delta i undersökningen.  
 

5.5.1 Enkäten 
Arbetet inleddes med att frågeområden, dvs. intressanta problemområden, som stämde med 
syftet, skrevs ner. Dessa bröts sedan ner i flera steg. Därefter konstruerades frågor som täckte 
varje delområde. Vidare operationaliserades delkomponenterna, dvs. en mätbar variabel 
konstruerades till varje delkomponent. Detta är ett arbetssätt som brukar rekommenderas i den 
gängse litteraturen (t.ex. Trost, 2001; Eilertsson, 2005; Dahmström, 2005). Även om vissa 
variabler förefallit något trubbiga, åtminstone i inledningsfasen, har de senare varit till hjälp i 
arbetet att hitta mönster och struktur i materialet.  
 
Eftersom många av frågorna har karaktären av attitydfrågor, användes likertskalan, vilket är 
en flitigt utnyttjad attitydskala. Det är en skala som består av ett antal påståenden, där 
respondenterna ska markera i vilken utsträckning de håller med om påståendena med hjälp av 
en, vanligen, fem- eller sjugradig skala. Ytterpunkterna anges till ”instämmer helt och hållet” 
till ”instämmer inte alls”. Dock valdes användning av en fyrgradig likertskala för att ”tvinga” 
respondenterna att ta ställning, dvs. att inte lägga sig runt ett neutralt mittalternativ av typen 
”vet ej”. Varje frågeområde avslutades med plats för respondentens egna kommentarer. 
Endast ett fåtal frågor var helt öppna, dvs. utan fasta svarsalternativ.  
 
Att frågornas inbördes ordning är viktig påpekas ofta i litteraturen (t.ex. Trost, 2001; 
Eilertsson, 2005; Dahmström, 2005; Bryman, 2002). Frågorna delades upp i 
sammanhängande avsnitt och grupperades i en logisk ordning, så att enkäten inte skulle 
upplevas som rörig. Neutrala frågor kom i början och enkäten avslutades med en öppen och 
kanske mer svårbesvarad fråga. 
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5.5.2 Pilotstudie 
Frågeformuläret testades i en pilotstudie för att för att kontrollera validiteten. Pilotstudien 
gjordes i två steg. I första steget deltog en mindre grupp arbetskamrater, vilket ledde till en 
grundlig omarbetning av frågeformuläret. I det andra steget fick en liten grupp (fyra personer) 
ur den tänkta populationen besvara formuläret och komma med synpunkter på det. Denna 
grupp ingår också i undersökningsmaterialet, eftersom endast små redigeringar behövde 
vidtas. 
 

5.5.3 Bortfall 
Av 47 enkäter, dvs. de enkäter som skickades ut till pedagogerna i de fyra länen som enligt 
uppgift arbetade med särskilda insatser, besvarades 35. Två påminnelser skickade för att 
minska bortfallet. I bortfallsanalysen framgår att en pedagog hade fått andra arbetsuppgifter, 
en pedagog arbetade endast som assistent, en pedagog var tjänstledig, en pedagog arbetade 
endast några få timmar inom detta område och tyckte därför inte att hon hade kunskap nog att 
besvara enkäten, två pedagoger arbetade endast med barn samt två pedagoger arbetade endast 
med gymnasieelever.  
 
Allt som allt var det åtta pedagoger som uppgav att de inte var ”rätt målgrupp”. Dessa kan 
därför knappast räknas som bortfall i egentlig mening, eftersom de vid en närmare analys 
visade sig inte tillhöra populationen. Fyra enkäter blev inte besvarade, trots påminnelsebrev, 
en enkät kom in för sent, dvs. när sammanställningen redan var klar, och har därför inte 
räknats med här. Bortfallet var således endast ca 10 procent. Det interna bortfallet, dvs. de 
frågor som hoppats över eller inte besvarats korrekt, redovisas i tabellöversikterna i bilaga 3. 
 

5.5.4 Etiska överväganden  
Etiska överväganden är naturligtvis viktiga när man planerar en enkätundersökning. Etiska 
frågor regleras i en etiklag sedan 1 januari 2004. När det gäller en enkätundersökning, oavsett 
nivå eller regi, bör fyra krav uppmärksammas, vilka definieras i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002).35 De fyra kraven är följande: 
 

• Informationskravet: de personer som deltar i undersökningen ska informeras om syftet 
med undersökningen och att det är frivilligt att delta.  

• Samtyckeskravet: deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. När det 
gäller exempelvis enkäter innebär det att om man väljer att besvara den så har man 
också samtyckt till att medverka. 

• Konfidentialitetskravet; största möjliga konfidentialitet ska ges till dem som deltar i 
studien, vilket innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av 
utomstående. 

• Nyttjandekravet: uppgifter som samlats in om enskilda personer får bara användas för 
det syfte som avses i enkäten. 

 
Etiklagens etiska riktlinjer har följts både genom information i följebrevet och i hanteringen 
av enkäterna. I följebrevet, som skickades tillsammans med enkäten förklarades syftet med 
undersökningen. De som valde att besvara enkäten samtyckte frivilligt till att delta i 
undersökningen. Varje utskickad enkät försågs med ett nummer för att avprickning av dem 

                                                 
35 Se vidare www.vr.se, sökord: Forskningsetiska principer. 
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skulle kunna ske efter hand som de kom in. I bearbetningen och analysen av enkäterna 
avidentifierades dock alla personuppgifter.  
 

5.5.5 Pålitlighet, giltighet och replikation 
De tre viktigaste kriterierna för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning är enligt 
Bryman (2002) reliabilitet (tillförlitlighet eller precision i studien) replikation (om den möjlig 
att upprepa med samma resultat) och validitet (om metoden mäter det som man har avsett att 
mäta).  
 
Reliabiliteten, som innebär att ett mått på ett begrepp är pålitligt, handlar alltså om 
tillförlitligheten hos en mätning, vilken minskas av små slumpmässiga fel och små icke-
systematiska mätfel (Bryman, 2002). Har en enkätfråga hög reliabilitet ska upprepade 
mätningar ge samma resultat. 
 
Validiteten handlar om överensstämmelsen mellan en mätning och vad den egentligen avser 
att mäta. Hög validitet innebär att de systematiska felen är små (Bryman, 2002).  
 
Eilertsson (2005) skriver att varken frågor eller svar ska kunna tolkas på mer än ett sätt, och 
det är förstås det optimala. Utgångspunkten har varit att ställa så entydiga frågor som möjligt; 
vissa begrepp i formuläret har definierats i klartext så att det inte skulle råda någon tvekan om 
vad som menades (t.ex. ”anpassning” och ”utredning”), vilket gör att innehållsvaliditeten i 
åtminstone dessa frågor är någorlunda hög. Den ekologiska validiteten, dvs. huruvida 
resultaten kan tillämpas i människors vardag, är förhoppningshoppas särskilt hög – 
undersökningen är tänkt att belysa företeelser som pedagogerna hanterar, och brottas med, 
dagligen. 
 
Bryman (2002) föreslår att kvaliteten i en undersökning kan höjas genom att man använder 
sig av ”multipla indikatorer”, dvs. ett begrepp mäts genom användning av flera indikatorer. Så 
gjordes exempelvis när det gällde frågan om behovet av kompetensutveckling, där frågan 
formuleras dels som en attitydfråga, dels som en rangordningsfråga. Samma metod användes i 
frågan om vad som är viktigt att fokusera i undervisning av individer med läs- och 
skrivfrågor; attitydfrågorna i detta ämne fick speglas i en rangordningsfråga. 
 
Ytterligare ett sätt att höja pålitligheten kan vara att använda existerande frågor som redan har 
prövats (Bryman, 2002). Även den metoden har utnyttjats genom att några av frågorna i 
enkäten är hämtade från Holders m.fl. (1996). Instruktionerna, följebrevet och pilotstudien var 
andra verktyg som användes för att minska risken för bortfall och missförstånd.  
 
I kvantitativa undersökningar vill forskarna gärna generalisera resultaten utöver det specifika 
fallet, dvs. intresset är stort för den externa validiteten (Bryman, 2002). Ofta ägnar man därför 
stor uppmärksamhet för hur man bäst kan få fram ett representativt urval. Men egentligen kan 
man inte, enligt Bryman (ibid.), generalisera resultaten utöver den population som 
urvalsprocessen baseras på. I den mån resultatet, baserat på en så pass begränsad population 
som i denna undersökning, kan generaliseras, gäller detta givetvis bara för pedagoger som 
arbetar med särskilda insatser inom kommunal vuxenutbildning.  
 
Replikation är, framhåller Bryman (2002), en förutsättning för generalisering. Om man inte 
kan reproducera en forskares resultat håller undersökningen en låg extern validitet. Bryman 
betonar att det anses viktigt att man noggrant beskriver hur man gått tillväga för att 
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undersökningen ska kunna replikeras av andra (även om en replikation inte har så hög status i 
forskarvärlden). Av denna anledning har därför grundligt redogjorts för förutsättningarna. 
 

5.5.6 Kodning 
Vid planeringen av en enkät måste man också förbereda kodningen, dvs. att värdena översätts 
till siffror, för att göra analysarbetet lättare. De flesta frågorna i enkäten var slutna frågor med 
fasta, mestadels horisontella, svarsalternativ, vilket har underlättat bearbetningen. Enkäten var 
förberedd för kodning, men rangordningsfrågorna beredde svårigheter, eftersom varje 
alternativ måste betraktas som en separat variabel, med den angivna rangen som aktuell kod 
(Dahmström, 2005).  
 
I tabellsammanställningen (bilaga 3) samt i vissa fall i resultatavsnittet, har redovisats 
fördelning av ranger för vissa alternativ, exempelvis hur många av respondenterna som ansåg 
att rättstavning var viktigast att betona i undervisningen. Även frågor som av olika skäl inte 
besvarats alls, eller inte besvarats korrekt (t.ex. att alla alternativ markerats i stället för två), 
dvs. det interna bortfallet, har kodats och markerats med asterisk (*).  
 
För att lära känna materialet studerades i inledningsskedet en variabel åt gången 
(rekommenderas av bl.a. Dahmström, 2005). För kunna studera ett par variabler i taget och se 
om några signifikanta samband förelåg, bearbetades i slutskedet en del av resultaten med 
hjälp av statistikprogrammet SPSS. 
 
När det gäller kodning av de öppna frågorna, kategoriserades svaren efter olika teman. 
Samtliga svar skrevs ut, de teman som kom igen hos flera respondenter markerades och 
sammanfattades i lämpliga kategorier. Kategorierna gavs också olika variabelvärden för att 
senare kunna databehandlas. Dessa kvalitativa kategorier fördes sedan samman under mer 
övergripande teman samt kvantifierades, dvs. räknades, för att ge en överblick över materialet 
samt möjlighet att uppfatta eventuella mönster i det.  
 
I redovisningen av resultaten presenteras pedagogernas svar huvudsakligen i form av citat, 
vilket är ett vanligt sätt att redovisa exempelvis kvalitativa resultat på ( se också Dahmström, 
2005; Eilertsson, 2005; Bryman, 2002 om kodning av öppna svar). 

5.6 Resultat 
Resultaten presenteras i samma ordning som i problempreciseringen, vilket också mestadels 
är frågornas ordningsföljd i enkäten. I görligaste blir respondenternas röster hörda under de 
olika rubrikerna. När så behövs, för att underlätta åskådligheten, presenteras resultaten i form 
av diagram eller tabeller. De tabellsammanställningar som inte återges i resultatavsnittet 
bifogas i bilagedelen (bilaga 3).  
 

5.6.1 Deltagande pedagoger 
Deltagarna i undersökningen består av 35 pedagoger, 31 kvinnor och 4 män, från 17 
kommuner i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Sex av dem arbetar i små 
kommuner (mindre än 15 000 invånare), arton arbetar i mellanstora kommuner (mellan 
15 000 och 80 000 invånare) och elva arbetar i stora kommuner (fler än 80 000 invånare). 
Några av dem av dem arbetar på samma vuxenutbildningsenhet, andra arbetar ensamma i sin 
verksamhet.  
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Medelåldern är hög; sexton är mellan 56-65 år, tretton mellan 46-55 år, fem mellan 36-45 år 
och endast en mellan 25-35 år. Drygt 80 procent är således mellan 46-65 år. 
 
Cirka 40 procent av pedagogerna har någon form av vidareutbildning, i de flesta fallen rör det 
sig om påbyggnad i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och svenska som andra språk.  
 
Tabell 1: Pedagogernas utbildningsbakgrund 
 
Utbildning Antal
Spec.ped./spec.lär. 5 
Spec.ped./spec.lär. m. vidareutb. 6 
Lågstadielärare 3 
Lågstadielärare m. vidareutb. 3 
Mellanstadielärare 1 
Mellanstadielärare m. vidareutb. 1 
Grundskolelärare. 3 
Grundskolelärare m. vidareutb. 1 
Ämneslärare 5 
Ämneslärare m. vidareutb.  1 
Ej specificerad lärarutb. 1 
Ej spec. lärarutb. m. vidareutb. 2 
Fil.mag  2 
Ingen ped. utb. 1 
 
 

5.6.2 De studerandes bakgrund 
Följande variabler mättes när det gällde de studerandes bakgrund: könsfördelningen36: antal 
studerande som pedagogerna bedömde ha endast läs- och skrivsvårigheter, antal studerande 
som de bedömde ha dyslexi, antal studerande med annan funktionsnedsättning och läs- och 
skrivsvårigheter samt antal studerande med annan etnisk bakgrund och läs- och 
skrivsvårigheter. Jämförelser mellan variablerna studerandebakgrund och kommunstorlek 
visade inga signifikanta samband.  
 
Däremot kunde vissa svaga tendenser skönjas. Studerande med annan etnisk bakgrund och 
läs- och skrivsvårigheter verkade vara vanligast förekommande i stora kommuner. Tendensen 
till att pedagogerna uppfattade att de studerandes svårigheter berodde på dyslexi tycktes också 
vara vanligast i de stora kommunerna.  
 
Diagram 1 visar relationen mellan de studerandes bakgrund, förutom av könstillhörigheten, 
och kommunstorlek. Männen var dock underrepresenterade totalt sett i 
undervisningsgrupperna och i bilaga 3 visas en tabellöversikt över samtliga variabler (fråga 
4).  
 
 
 
 
                                                 
36 Kvinnor har ju exempelvis varit överrepresenterade i den kommunala vuxenutbildningen, se kapitel 2, 
samtidigt har ju viss forskning pekat på att exempelvis dyslexi är vanligast förekommande hos män. Denna 
slutsats är dock inte vedertagen av alla forskare, se t.ex. Siegel och Smythe, 2005. 
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Diagram 1: Studerandebakgrund och kommunstorlek 
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Några röster kring de studerandes bakgrund: 

 
Gränsen mellan dyslexi och LoS är inte knivskarp. 
 
Läs- och skrivsvårigheter är mycket ofta kopplade till en negativ självbild. Andelen studerande med 
problem att fokusera, behålla koncentration och uthållighet har ökat. Även elever med olika 
minnesproblematik är mer vanliga idag. 
 
Elevantalet har hunnit öka på den här korta tiden genom mina utredningar. 
 

5.6.3 Rekrytering till verksamheten 
Rekryteringen till verksamheten skedde på olika sätt. Respondenterna fick markera på vilka 
olika vis de kom i kontakt med de studerande. (Många pedagoger angav svar på flera ställen, 
därav procenttalen). De vanligaste sätten var att pedagogens kolleger förmedlade kontakten 
(80 procent), att den studerande själv tog kontakt med pedagogen (77 procent) och att 
kontakten togs via exempelvis arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, studie- och 
yrkesvägledaren, kuratorn eller försäkringskassan (ca 70 procent). Särskilt studie- och 
yrkesvägledaren verkar vara en betydelsefull länk mellan den studerande och pedagogen. 
Mera sällan tog pedagogen själv en första kontakt med den studerande (ca 29 procent), för 
översikt se bilaga 3, fråga 6. Så här beskriver några av pedagogerna rekryteringsgången: 
 

SYO-handläggare m.fl. Andra lärare = de ordinarie komvuxlärarna på grundl.- och gymnasiel.nivå, samt 
SFI-lärarna. All inskrivning på vår ”studieverkstad” går via expedition och SYO-handläggare. 
 
Vi har ett bra samarbete på skolan. Eleverna kommer själv, via lärare, SYV, rektorer men även utifrån. Då 
även själv men även via Af, soc, andra utbildare, facket m.m. 
 
Eftersom vår verksamhet har utarbetat ett brett kontaktnät, förmedlar handläggare på AF, Soc, projekt av 
olika slag… kontakt. Även andra, kringliggandekommuners handläggare o.dyl. tar kontakt för ev. 
studerandes räkning. 
 
1.elever tipsar varandra, 2. arbetsförmedlingen, 3. syokonsulenten, 4. jag har anslag uppsatta på flera 
ställen på skolan 5. + en speciell info-hörna i ”huvudrummet” det s.k. XX, där det finns många datorer, 
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organiserad  hjälpverksamhet från lärare lagda på schema 6. ”XX” på Stadsbiblioteket, stödlärare från 
Komvux 7. katalogen. 
 

5.6.4 Vad pedagogerna lägger vikt vid i sin undervisning 
I attitydfrågorna kartlades pedagogernas attityder till undervisningen med hjälp av en 
likertskala. De första frågorna handlade om vilka faktorer pedagogerna lade vikt vid i sin 
undervisning. Några av dessa frågor hämtades från undersökningen av Holders m.fl. (1996).  
 
Frågorna rörde hur pedagogerna bedömde vikten av insikt i de studerandes fonologiska och 
morfologiska förmåga, insikt i de studerandes egen motivation, kunskap om vilka lässtrategier 
de studerande behärskade, kunskap de studerandes språkliga förutsättningar samt kunskap om 
de studerandes självuppfattning (se enkäten, bilaga 2). 
 
De variabler som ansågs viktigast av de flesta pedagogerna var de studerandes egen 
motivation (94 procent), deras självuppfattning (80 procent) och deras språkliga 
förutsättningar (79 procent). 62 procent av pedagogerna ansåg att kunskap om de studerandes 
lässtrategier var betydelsefullt att lägga stor vikt vid och drygt hälften (53 procent) lyfte att 
insikt i de studerandes fonologiska och morfologiska förmåga var väsentligt (se bilaga 3, 
fråga 7-11).  
 
Tabell 2 Viktigt att fokusera på i undervisningen 
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1 Viktigast 5 0 1 0 1 26 0
2 Näst viktigast 15 1 0 2 1 3 9
3 Tredje viktigast 9 3 2 5 5 2 5
* Internt bortfall 4 5 3 4 4 3 3

 
 
Attityderna kring vad pedagogerna tyckte var centralt att betona i undervisningen speglades 
också i en rangordningsfråga, där de fick rangordna mellan ett och tre de alternativ de tyckte 
var viktigast att fokusera på när det gällde studerande med läs- och skrivsvårigheter. 
Alternativen var följande: läsförståelse, läshastighet, rättstavning, skrivflyt, ordkunskap, 
självkänsla och lärstilar. När rangtalen summerades för varje alternativ fick variabeln 
självkänsla överlägset högsta poäng, därefter läsförståelse och sedan rättstavning, lärstilar, 
ordkunskap, skrivflyt och läshastighet i sjunkande prioritetsordning. I tabell 2 ges en översikt 
över pedagogernas svar i rangordningsfrågan. Det interna bortfallet var i denna fråga relativt 
stort, vilket indikerar att rangordningsfrågor ställer betydligt högre krav på respondenten. 
 
Jämförelser mellan variablerna kommunstorlek respektive skillnader på vad man lade vikt 
vid, visade inte på några signifikanta samband. Några signifikanta samband mellan 
variablerna ålder och vad pedagogerna lade vikt vid i sin undervisning kunde inte heller 
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mätas.. Dock kunde en viss tendens urskiljas: särskilt åldersgruppen 46-55 år ansåg att 
kunskap om de studerandes fonologiska och morfologiska förmåga samt insikt i de 
studerandes lässtrategier var viktiga faktorer. Antalet deltagare i övriga åldersgrupper var 
emellertid få, vilket bör beaktas i samband med denna iakttagelse. 
 
Så här skriver respondenterna själva om vad som är viktigt i undervisning som riktar sig till 
studerande med läs- och skrivsvårigheter: 

 
Viktigt att skapa ett gott klimat/miljö – en god relation mellan elev och pedagog. Viktigt med 
kompensatoriska åtgärder. 
 
Alla elever som får undervisning har gjort test och fått ett utlåtande och åtgärdsprogram, där de 
studerandes bakgrund och självuppfattning diskuteras och ibland dokumenteras. 

 
Jag måste ha kunskap om elevens färdighetsnivå när det gäller läsning för att kunna möta upp med stöd 
och motivera träning. Jag måste också lära känna hur eleven tänker/arbetar vid sin läsning/skrivning för 
att kunna förstå och rätt stödja. 
 
Jag jobbar enligt ”språklig medvetenhet”, har inga böcker eller annat färdigt material. Vi skapar våra egna 
ord utifrån en stavelse given av mig. De ”spottar fram” och jag skriver på tavlan. Denna mångfald av ord 
bearbetar vi sedan grammatiskt, stavning m.m. och framför allt betydelsen av orden och även ursprung 
och släktskap. Bringar därmed ”ordning” i språket. 
 
Varje studerande får 45 min i veckan hos mig! Alldeles för lite tid för att hinna lägga stor vikt vid alla 
ovanstående punkter. 
 

5.6.5 De studerandes utbyte av undervisningen 
Frågorna om vilket utbyte pedagogerna upplevde att de studerande fick av undervisningen, 
leder gärna till socialt önskvärda svar. Som pedagog önskar man naturligtvis att de studerande 
ska få ut mesta möjliga på alla plan av undervisningen. De studerandes utbyte ställdes i 
relation till variablerna bättre självtillit, bättre läsförmåga, bättre stavningsförmåga samt bättre 
skriftlig kompetens. Även delar av dessa frågor hämtades från Holders m.fl. (1996). 
 
Att de studerande fick större tillit till sin egen förmåga ansåg majoriteten av pedagogerna, 
hela 97 procent menade detta. Att de studerande helt klart erövrade en bättre skrivförmåga 
menade ca 80 procent, att stavningen också blev bättre menade närmare 70 procent och att de 
studerande fick en bättre läsförmåga instämde ca 65 procent i (se bilaga 3, frågor 17-20). 
Några pedagogröster: 
 

Motiverade elever lämnar vår undervisning med stärkt självförtroende och en förbättrad förmåga att läsa 
och skriva samt med en insikt i sina svårigheter och med medel att hantera problemen. 
 
Allt är viktigt men tron på sig själv är halva kunskapen! 

 
Enskild undervisning, tillräckligt med tid och lugn och harmonisk lärmiljö bidrar till klara förbättringar 
inom ovanstående områden. De studerande som så att säga ”hoppar på tåget” och kommer regelbundet till 
oss under längre tid uppvisar alla klara förbättringar. 
 
Stavningen anser jag inte är lika viktig längre, dessutom är problemen så hårdnackade ofta att det kräver 
för stor arbetsinsats (kompensation bättre). Det är viktigare att få den studerande mer aktiv i att läsa och 
skriva och ta eget ansvar för sin utveckling. 
 
De börjar tänka i helt andra banor, ser strukturer, släktskap, ser grammatiken som en ”verktygslåda”. Det 
blir roligare med språk allmänt, säger de. De diskuterar hemma med familjen det vi gjort i skolan. Många 
elever kallar det ”veckans kick”. 
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5.6.6 Behov av kompetensutveckling 
Pedagogernas behov av kompetensutveckling mättes med två frågor, dels en attitydfråga, dels 
en rangordningsfråga. Här redogörs bara för de variabler som rankades högst av pedagogerna. 
I attitydfrågan ställdes eventuellt behov av kompetensutveckling i relation till variablerna 
kunskap i den normala läsprocessen, ämnesområdet läs- och skrivsvårigheter, lämplig 
metodik för studerande med läs- och skrivsvårigheter, lämpligt undervisningsmaterial för 
målgruppen samt användning av teknisk kompensation. Också här var vissa frågor hämtade 
från Holders m.fl. (1996).  
 
Insikter i den normala läsprocessen var inte något som prioriterades, knappt 10 procent 
rankade denna variabel högst, kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter rankades 
högst av ca 20 procent och lämplig metodik prioriterades av 35 procent. Kunskap om lämpligt 
undervisningsmaterial önskade närmare hälften av pedagogerna och kunskaper i teknisk 
kompensation ansåg sig ca 40 procent behöva (se bilaga 3, frågor 12-16). 
 
I rangordningsfrågan fick pedagogerna rangordna sina kompetensutvecklingsbehov från ett 
till tre. Variablerna var här: kartläggningsinstrument, teknisk kompensation, verksam 
pedagogik för studerande med läs- och skrivsvårigheter, generellt om läs- och 
skrivsvårigheternas konsekvenser samt specifikt om dyslexi. Resultatet stämmer rätt väl 
överens med attitydfrågans resultat: verksam pedagogik rankades som viktigast av närmare 
hälften, vilket kan jämföras med svaren på frågorna kring kompetensutvecklingsbehovet av 
lämplig metodik respektive lämpligt undervisningsmaterial. Kunskap i kartläggningsmaterial 
prioriterades av 16 procent, medan teknisk kompensation nu endast ansågs viktigast av knappt 
30 procent. Även intresset för generella kunskaper om konsekvenserna av läs- och 
skrivsvårigheter hade sjunkit till 3 procent. Anmärkningsvärt är att endast en pedagog menade 
sig ha störst kompetensutvecklingsbehov inom området specifika kunskaper om dyslexi.  
Det interna bortfallet var högre på denna fråga, ca 14 procent, vilket kanske kan förklaras av 
att rangordningsfrågor ofta är svåra att svara på eller helt enkelt en enkättrötthet (se bilaga 3, 
fråga 35). Jämförelser mellan variablerna ålder och behov av kompetensutveckling visade 
inga signifikanta skillnader.  
 
De flesta pedagogerna tyckte överlag att de hade god egen kompetens:  
 

Jag har en gedigen utbildning och många kurser och många års erfarenhet vilket gör att jag känner mig 
säker på min egen kompetens och i min yrkesroll. 
 
Komp.utveckling är alltid bra och jag tackar gärna ja till mer. Min nuvarande kunskap räcker dock till. 
 
Kompetensutveckling är ju alltid bra och eftertraktad, men jag anser att jag har tillräckliga kunskaper 
inom området, då jag under åren deltagit i många kurser och fortbildningar. 

 
Behöver fräscha upp den normala läs- och skrivprocessen men har gått ganska många kurser om läs- och 
skrivsvårigheter och dess hjälpmedel. 
 
Har en god bas att stå på men behöver naturligtvis hela tiden uppdatera mig. 

 
Att under handledning få lära sig den tekniska kompensationen vore bra. Det finns ej tid att sätta sig in i 
detaljerna i det dagliga arbetet. Förståelse (fördjupad) för hur olika elever lagrar information och lämplig 
metodik i anslutning till detta. Jag tänker på elever med minnesproblematik, både korttidsminne och 
långtidsminne, och hur man hjälper elever med svagt ordminne men galant bildminne. 
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5.6.7 Diagnosens betydelse 
Debatten om diagnosens betydelse blossar med jämna mellanrum upp i 
utbildningssammanhang, inte minst i samband med utredningsförfarande och 
resursfördelning. Två frågor ställdes kring diagnoser: dels om pedagogen tyckte att det var 
viktigt att en individ med läs- och skrivsvårigheter av ”dyslektisk karaktär” också fick en 
dyslexidiagnos, dels om pedagogen trodde att kollegerna på arbetsplatsen tyckte att det var 
viktigt (se bilaga 3, frågor 21 a och b).  
 
Att en diagnos var mycket viktigt ansåg drygt 40 procent av pedagogerna medan knappt 30 
procent inte ansåg att det var särskilt viktigt. När det gällde kollegernas åsikter kring 
diagnoser trodde däremot 80 procent av pedagogerna att kollegerna tyckte att det var viktigt 
med en diagnos. Jämförelser mellan variablerna vikten av diagnos respektive ålder visade inte 
på några signifikanta samband.  
 
Många insiktsfulla kommentarer om diagnosens eventuella betydelse formulerades:  
 

Det är viktigt att personen m. svårigheter får klart för sig inom vilket område, för att arbetet ska gå framåt 
så fort som möjligt. 
 
Viktigt för de studerande som ska vidare till högskolan. För vissa har det stor betydelse för självkänslan, 
ett bevis på att man inte är ”dum i huvudet”, som många har upplevt det. Annars anser jag inte att en 
diagnos är så viktig. 
 
Lärarna har ämneslärarutbildning men vet inte hur de ska hantera läs/skrivproblem hos eleverna. Det 
känns ”tryggt” för dem om den kan ”luta sig åt” en diagnos. För min del tycker jag: läs/skrivsvårigheter = 
behov av hjälp = lärare/skolan är skyldiga att ge hjälp. 

 
Ibland känns det som om att kolleger vill ha en diagnos på eleven för att ha något att skylla på om eleven 
inte når målen. 
 
Många gånger får man inte den hjälp man behöver/har rätt till utan ett papper på diagnos. Om vi skall ha 
ett samhälle lika för alla, är det nödvändigt i vårt samhälle. Ex. Af (handikappkodning), körkortsintyg, 
anpassat högskoleprov… 
 
Inte en dyslexidiagnos, men svart på vitt att det finns läs- och skrivsvårigheter kan vara betydelsefullt. 
 
Det viktigaste är dock att den studerande, oavsett diagnos får rätt hjälp att komma vidare i livet, både när 
det gäller studier och i arbetslivet. (När det gäller högskolestudier är diagnos nödvändigt, dock!) 
 
Jag har upplevt att många elever mår bra av att få en förklaring till misslyckanden i skolan. 
 
Engelsklärare och svensklärare speciellt efterfrågar diagnos/eller att jag kan visa att eleven har uppenbara 
läs- och skrivproblem för att de ska ge anpassning vid de nationella proven. 

 
De elever vi har och har haft (vuxna) upplever det oftast som en lättnad när de får svar på varför det har 
varit så kämpigt under tidiga skolår. En diagnos eller utredning visar på både starka och svaga sidor. 
 

5.6.8 Utredning 
När det gällde utredning efterfrågades hur många som gjorde ”fullständig utredning” av de 
studerande som kom till deras verksamhet, dvs. en kartläggning av ordavkodning, 
läsförståelse och läshastighet. Närmare 70 procent angav att de gjorde ”fullständig utredning”, 
endast 6 procent svarade att de inte gjorde någon utredning alls medan 25 procent gjorde 
”annat” (se bilaga, 3 fråga 22).  
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Diagram 2: Samband mellan diagnos och utredning 
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Jämförelser mellan variablerna vikten av diagnos och utredningsförfarande visades att de 
pedagoger som gjorde ”fullständig utredning” också var de som tyckte att det var viktigt med 
en diagnos. 
 
Om utredningar hade pedagogerna följande kommentarer: 

 
Samtal kring perception/skolgång/problemanalys/lässtrategier/vad vill du?/m.m. Eleven visar på exempel, 
som speglar svårigheterna. Vi känner oss för/fram tillsammans med eleven. Skriver en enkel 
arbetsplan/utvecklingsplan och börjar! Jobbar i egen takt på sin nivå. Ev. avstämningsmöte efter några 
veckor. 
. 
Elever med annat modersmål är ibland svårt att göra läsförståelsetest på. Även läshastighet. De elever som 
har problem får nästan alltid stanine 1 på läshastigheten. 
 
Vi inbjuder till ett en timmes långt diagnossamtal där vi försöker bilda oss en uppfattning om den 
sökandes hjälpbehov och där vi försöker klargöra vad vi kan stå till tjänst med. (Vi pratar, heltid, deltid, 
stöd, betyg, körkort m.m.) Placering i kö. När den studerande börjar hos oss ger vi mycket enskild 
undervisning under mottot ”undervisning är diagnos”. Först i ett senare skede kan det bli aktuellt 
remittering till logoped för en fullständig dyslexiutredning. 
 
Ibland har den studerande redan en utredning med sig. (Till exempel från arbetsförmedlingen). Då gör vi 
endast tester. Om den studerande däremot inte tidigare blivit utredd gör vi en fullständig pedagogisk 
utredning om den studerande själv önskar, annars gör vi delar av utredningen som läshastighet, förståelse, 
ordavkodning, rättstavning och fonologisk medvetenhet. 
 

5.6.9 Fysisk, pedagogisk och social inkludering 
Det är väldokumenterat att särskilda insatser för elever/studerande i behov av särskilt stöd ofta 
anordnas i segregerade former (se kapitel 2-4). Fysisk inkludering behöver dock inte innebära 
social respektive pedagogisk inkludering, och vice versa. Denna fråga gällde huruvida 
pedagogerna ansåg att de studerande var fysiskt, pedagogiskt och socialt inkluderade i 
vuxenutbildningens övriga verksamhet. När det gällde fysisk inkludering uppgav ca 60 
procent att de studerande var helt inkluderade i övrig verksamhet, 50 procent menade att de 
studerande var helt socialt inkluderade, men endast 38 procent menade att de studerande 
också var helt pedagogiskt inkluderade (se bilaga 3, frågor 23 -25.  
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Röster om inkludering: 
 
Att den studerande får arbeta i sin egen takt i en lugn miljö med rätt hjälp och tillräckligt med tid. Vi har 
studerande som är socialt, pedagogiskt och fysiskt inkluderade i vuxenutbildningens övriga verksamhet 
och studerande som inte är det. 
 
Lokaler med utrymmen där den studerande får lugn och ro. De ska ges möjlighet till kompensation i 
”klassrummet” och ha tillgång till ”lugna utrymmen vid prov”. Det är viktigt att det finns mötesplatser för 
elever med liknande svårigheter för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Fråga 24: Att ämneslärare 
har en positiv attityd och är villiga att kompensera är avgörande för att eleverna blir pedagogiskt 
inkluderade. Kunskap hos all personal är heller inte fel. 
 
Det krävs allmän fortbildning om läs- och skrivsvårigheter för all personal för att eleverna ska få så god 
studiemiljö som möjligt är. I dag blir det allt vanligare att studerande som misslyckas med sina studier 
skyller på läs- och skrivsvårigheter vilket skapar problem för de elever som har verkliga svårigheter. 
Många lärare visar irritation när önskemål om särskilda stödinsatser behövs – därför krävs snabbare 
utredningar av de elever som behöver detta samt fortbildning för personalen. 
 
Viktigt att alla lärare har insikt och delaktiga i det pedagogiska arbetet för elevens bästa, samt att det finns 
ett samarbete mellan berörda lärare, även att undervisningen ligger i närliggande lokaler underlättar samt 
den sociala samvaron – en trygghet för eleven. Det beror ganska mycket på eleven själv – hur 
självuppfattningen är osv, men alla lärare har ett ansvar att ”få med eleven” när han/hon har svårigheter. 
 

5.6.10 Samverkan med övrig personal inom vuxenutbildningen 
På frågan om pedagogerna samverkade med övrig personal inom vuxenutbildningen uppgav 
80 procent att de ofta (varje vecka) gjorde detta. När det gällde frågan om deras 
specialkompetens efterfrågades, uppgav dock knappt 40 procent att detta skedde ofta (varje 
vecka). Ännu mer sällan blev de tillfrågade om vilka pedagogiska konsekvenser läs- och 
skrivsvårigheter kan medföra; ca 25 procent uppgav att detta hände ofta, dvs. varje vecka (se 
bilaga 3, frågor 27-29).  
 
Om samverkan fanns följande åsikter: 
 

Vi har ett gott och väl inarbetat samarbete med de flesta kollegorna. Vissa får vi aldrig med oss. De vill 
inte förstå hur man kan jobba för att hjälpa studerande med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Intresset varierar mkt. Svårigheter för kollegor att förstå och acceptera konsekvenserna av att en elev har 
detta problem. 
 
Lärare som upptäcker läs o skrivsvårigheter diskuterar med mig om möjlig hjälp för eleven. Jag träffar 
ofta eleven och vi utformar tillsammans någon sorts handlingsprogram. 
 

5.6.11 Anpassning av övrig vuxenutbildning 
En förutsättning för inkludering är att utbildningen anpassas och görs tillgänglig för alla 
elever. På frågan om pedagogerna upplevde att vuxenutbildningens övriga verksamhet hade 
anpassats för studerande med läs- och skrivsvårigheter,37svarade knappt 60 procent av 
pedagogerna att övrig verksamhet ofta (varje vecka) anpassades till studerande med läs- och 
skrivsvårigheter. Att vuxenutbildningens övriga verksamhet också anpassades ansåg närmare 
90 procent vara mycket viktigt. Här följer röster om anpassningens betydelse: 
 

                                                 
37 Som exempel på anpassning angavs möjlighet till längre tid på prov, inlästa läromedel, anteckningshjälp, OH 
utdelade i förväg och möjlighet till muntliga redovisningar. 
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En del lärarkollegor är jätteduktiga på att anpassa sin undervisning, men långt ifrån alla. Det hade varit 
bra om fler hade tänkt ”specialpedagogiskt” för det finns många studerande som hade varit hjälpta av det.  
 
Mycket som är bra för studerande med LoS är även bra för elever utan problem. Anpassning bör vara en 
rättighet. Ingen skall hindras i sina studier enbart pga. LoS. 
 
I samarbetet med övriga lärare i vuxenutbildningen har det skett en gradvis förbättring. En del lärare är 
tyvärr svåra ”att nå fram till”: 

 
Det är här de stora framstegen kan göras! Det som är pedagogiskt riktigt för studerande med läs- och 
skrivsvårigheter är även bra för övriga studerande. (Man kan aldrig bli nog tydlig!) 
 
Inlästa läromedel i den mån det finns är praxis, förlängd provtid likaså, muntliga prov förekommer, 
anteckningshjälp och OH i förväg är mera sällsynt. 
 
Det är nog lite si och så, tyvärr ofta när det gäller yngre lärare – brist på insikt/erfarenhet – jag vet inte. 
 

5.6.12 Användning av teknisk kompensation 
Rättstavningsprogram var den del i utbudet av teknisk kompensation som flitigast utnyttjades 
i verksamheterna, det användes ofta av 97 procent. Inlästa läromedel användes ofta av ca 70 
procent, talsyntes ofta av 45 procent, daisyspelare ofta av ca 30 procent medan 
översättningspenna endast användes ofta av 3 procent (se bilaga 3, fråga 33).  
 
Diagram 3: Användning av teknisk kompensation 
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Annan form av teknisk kompensation som nämndes var exempelvis ”whiteboardtavla med 
utskriftsmöjligheter”, digitala ordböcker och ”fickminne”. Huruvida dessa alternativ verkligen 
användes framkom dock inte. 

Antal pedagoger 

 
På frågan om teknisk kompensation används ofta i vuxenutbildningens övriga verksamhet, 
svarade 60 procent att det sällan användes (se bilaga 6, fråga 34). Detta resultat kan jämföras 
med frågan om pedagogisk inkludering, där endast 38 procent angav att studerande med läs- 
och skrivsvårigheter var helt pedagogiskt inkluderade. 

5.6.13 Framgångsfaktorer för effektiva insatser   
Enkäten avslutades med en öppen fråga om vad som kännetecknar en framgångsrik 
lärsituation för studerande med läs- och skrivsvårigheter. Detta är naturligtvis en fråga av stort 
format som inte är lätt att besvara på ett enkelt sätt. Många av pedagogerna har dock gjort 
gedigna försök att beskriva viktiga faktorer. Mycket av det som formulerades i samband med 
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frågan om inkludering, särskilt vad det gällde lokaler, pedagogik och social samvaro, återkom 
också i svaret på denna fråga. Kommentarerna i samband med fråga 26 (se enkäten bilaga 2) 
har därför integrerats med resultatet av fråga 36, dvs. den fråga där resultatet av pedagogernas 
synpunkter på framgångsfaktorer redovisas. 
 
Vissa återkommande kategorier som förekom i denna öppna fråga har omvandlats till mätbara 
variabler, för att underlätta en strukturering av det omfångsrika materialet. Det ord som 
återkom oftast formulerades således som en kategori, vilken sedan döptes till en variabel som 
skulle kunna gå att mäta. Variablerna ordnades därefter in under mer övergripande teman. De 
teman som tydligt kunde urskiljas rörde följande faktorer: 
 

1. Deltagarförutsättningar 
2. Praktiska ramar 
3. Pedagogens kvalifikationer 
4. Förhållningssätt 
5. Arbetssätt 
6. Innehåll 

 
Tabell 3: Framgångsfaktorer 

2. Pedagogens kvalifikationer: (8) 
• Kunskaper 7 
• Erfarenhet 1 

3. Förhållningssätt: (62) 
• Stärka stud. självkänsla  14 
• Skapa trygghet   13 
• Tillåtande atmosfär    8 
• Utgå från stud. förutsättn.    7 
• Öppenhet     5 
• Visa förståelse     4 
• Vänligt bemötande    2 
• Humor     3 
• Visa respekt     2 
• Vänligt bemötande    2 
• Förm. skapa goda rel.    1 
• Bra mottagande     1 

4. Praktiska ramar: (80) 
• Lugn och ro    15 
• Kompensation    12 
• Tid     10 
• Fortbildn. övr. lär.     10 
• Social samvaro      9 
• Trivsamma lokaler      7 
• Små grupper      6 
• Inklud./delaktighet      5 
• Bestämd lokal      4 
• Tillg. till ped.stöd        2 

5. Arbetssätt: (39) 
• Individualisering    13 
• Variation/flexibilitet     6 
• Stim. utveckl. av stud. egna strat.    5 
• Strukturerat arbetssätt     4 
• Lustfylld inlärning      3 
• Kartläggning      2 
• Adekvat träning      2 
• Utvärdera resultat/respons     2 
• Stimulera till samverkan                  2

6. Innehåll: (5) 
• Utveckl språkl medvetenh.   3 
• Träna lästekn, läsförståels.   1 
• Motorisk träning 1

1. Deltagarförutsättningar: (13) 
• Egen insikt 8 
• Motivation 5 
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De faktorer som pedagogen rår över själv och alltså själv kan påverka är kvalifikationer, 
förhållnings- och arbetssätt samt innehåll. De praktiska ramarna handlar mycket om 
förändringsarbete på organisationsnivå, medan deltagarförutsättningar kan hänföras till 
förändringsarbete på individnivå. I tabellerna framgår vilka variabler som omnämnts och hur 
många markeringar varje variabel fått, dvs. hur många pedagoger som nämnt just denna 
variabel. 
 
Allra flest markeringar (80) får de praktiska förutsättningarna, de som möjliggör att lärande 
kan äga rum. På andra plats kommer förhållningssättet (62), dvs. den psykologiska 
förutsättningen för lärsituationen. Hur man ska arbeta, dvs. det pedagogiska förhållningssättet, 
får också relativt många markeringar (39). Däremot innehållet, dvs. den didaktiska kärnan, får 
endast tre markeringar, se tabell 3. Resultatavsnittet får avslutas med pedagogernas egna 
röster om vad som kännetecknar effektiva insatser: 

  
Att ha ett hemklassrum med tillgång till kompensatoriska hjälpmedel (Vital, Stava rätt, Gustavas 
ordböcker t.ex.). 2. Hitta möjligheter (kompensatoriska hjälpmedel) så eleven kan läsa andra ämnen 
samtidigt som dyslexiundervisningen. 
 
Möt den studerande där den befinner sig kunskapsmässigt. Möt den vuxna människan – med erfarenhet 
från bägge håll. Dialogpedagogik – Fingertoppskänsla… Adekvat träning – med utgångspunkt från den 
studerandes eget språk/tänkande/erfarenhet/kunnande. Tillåtande och öppen atmosfär. Inte klassrumslik. 
Sätt blommor på borden! 
 
Den studerande skall ha insikt i sina läs- och skrivsvårigheter och vara beredd att arbeta på basnivå med 
sina svårigheter. För att undervisningen skall fungera måste eleven vara motiverad och medveten om sina 
problem. Att avdramatisera problematiken och att finna vägar att hantera svårigheterna ser vi som ett sätt 
att stärka eleven. Gemenskapen och arbetssättet som erbjuder elever att få hjälp på olika tider bidrar till att 
stärka eleven. Övriga synpunkter: I ett inledningsskede kan en skolledning uppfatta verksamheten som 
kostnadskrävande, men med vettig planering och omfördelning av resurser går det att driva verksamheten 
som är så betydelsefull för eleverna och som bidrar till ett stärkt självförtroende och som medvetandegör 
eleverna om sin egen situation och ger dem beredskap att uppmärksamma sina egna barns eventuella läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Trygghet och tillit, stärka självkänslan, variation i träning-övning så att var och en hittar sitt sätt att lära 
sig. Informera och låta eleven pröva olika kompensatoriska hjälpmedel. Naturligtvis träna lästeknik, 
läsförståelse, skriva texter, bli fonologiskt medveten etc.  
 
Kunskap och medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter hos alla undervisande lärare. Kunskap (och 
tillgång till) om kompensatoriska hjälpmedel hos alla undervisande lärare. Övriga synpunkter: Eftersom 
många av våra elever även har matematiksvårigheter hade det varit bra om även det hade fått 
uppmärksamhet. Ett problem som även det har stor betydelse för självförtroendet. 
 
Flexstudier” har blivit en stor del av undervisningen hos oss. Det betyder färre träffar med lärare. Det är 
negativt för läs- och skriveleverna. De behöver många, kontinuerliga och ”bemannade” lektioner som är 
av berättande karaktär. Lyssna är de här eleverna bra på (dvs. muntliga test även i ämnen som matte, man 
kan ju komplettera provet med en sittning efteråt för att reda i hur eleven tänkt). För övrigt öppenhet ang. 
handikappet. Just nu jobbar jag på att slå in portarna på SFI. De elever som ”fastnar” på SFI flera år p.g.a. 
skrivandet måste ha samma chans som svenskarna… 
 
Att självförtroendet stärks och att de därmed inser att de inte är dumma. Att de får den TID de behöver. 
 
Ett bra mottagande med 1. samtal först och intervju (anamnes o dyl) 2. Pedagogisk utredning 3. Samtal 
igen om resultat och åtgärder och deras inlärningsstrategier 4. Information till de andra lärarna hur de bäst 
lär sig och vilka kompensatoriska åtgärder som vi tillsammans ska jobba med. 

 
Att eleverna får bygga upp sin självkänsla och trygghet. Att elever får språklig medvetenhet att finna 
strategier till kompensation genom fonologisk, morfologisk, semantisk och syntaktisk medvetenenhet, 
samt pragmatisk förmåga. 
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5.7 Sammanfattning 
I enkätundersökningen deltog 35 pedagoger, 31 kvinnor och 4 män, som arbetade med 
särskilda insatser till vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter. I rekryteringen till 
verksamheten var studie- och yrkesvägledaren en viktig förbindelselänk. I undervisningen 
lade pedagogerna stor vikt vid de studerandes egen motivation, självuppfattning och språkliga 
förutsättningar. Många ansåg också att lässtategier, läsförståelse, rättstavning och lärstilar var 
viktiga faktorer att fokusera på i utbildningssituationen. Att de studerande fick en större 
självtillit och bättre skrivförmåga genom undervisningen ansåg de flesta pedagogerna. 
 
Överlag tyckte pedagogerna att de hade god egen kompetens inom sitt område. Verksam 
pedagogik för studerande med läs- och skrivsvårigheter samt kunskaper i teknisk 
kompensation, var de kompetensutvecklingsbehov som uttrycktes mest frekvent. 
 
Majoriteten av pedagogerna ansåg inte att det var särskilt viktigt med en dyslexidiagnos, 
däremot trodde de flesta att deras övriga kolleger inom vuxenutbildningen ansåg att detta var 
betydelsefullt. De allra flesta gjorde en pedagogisk kartläggning av de studerande när de kom 
till verksamheten. 
 
Mindre än hälften av pedagogerna ansåg att de studerande var pedagogiskt inkluderade i 
verksamheten, trots att drygt hälften ansåg att övrig verksamhet anpassats till studerande med 
läs- och skrivsvårigheter.  
 
Användning av teknisk kompensation inom verksamheten var vanligt förekommande. 
Rättstavningsprogram och inlästa läromedel var det som flitigast utnyttjades. 
 
Som viktiga framgångsfaktorer för effektiva insatser angavs framför allt praktiska 
förutsättningar och det pedagogiska förhållningssättet.  
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6. DISKUSSION  
 
I uppsatsens tre litteraturstudier har olika aspekter på läs- och skrivsvårigheter hos vuxna 
belysts. Syftet har varit visa på det vida spektrum av perspektiv, åsikter, erfarenheter och 
forskning som florerar inom området. Det har blivit en resa i olika författarskap och 
forskningsvinklar, där såväl ”örn”- som ”mullvadsperspektiv” har tillämpats. Vilka slutsatser 
kan man då dra?  
 
Först och främst att läsförmågan inte endast är den enskildes angelägenhet utan också 
samhällets. På skiftande sätt har vuxna med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammats i olika 
styrdokument. I mitten av 1990-talet fann exempelvis regeringen det ”oacceptabelt” att en 
fjärdedel av den vuxna befolkningen hade en läsförmåga som understeg målen för 
grundskolans år 9. Genom Kunskapslyftet försökte man nå ut till bl.a. lågutbildade vuxna för 
att på så sätt komma till rätta med befolkningens bristande läsförmåga. Olika utvärderingar 
har dock visat att lågutbildade och personer med funktionshinder tillhörde de marginaliserade 
grupperna inom Kunskapslyftet. Det är bland dessa grupper man ofta finner vuxna med läs- 
och skrivsvårigheter. I förslaget till ny vuxenutbildningslag finner man att vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter fortfarande räknas som en prioriterad grupp som kräver specialpedagogisk 
kompetens. En forskarutmaning skulle vara att mer i detalj granska hur man i styrdokumenten 
resonerar kring vuxna med läs- och skrivsvårigheter.  
 
För det andra finner man att kraven har ökat på fungerande läs- och skrivfärdigheter i 
arbetslivet. I de flesta yrken är läsning och skrivning en nödvändig del av arbetet. Viktiga 
faktorer för att upprätthålla och vidareutveckla läsförmågan är att man ofta läser och skriver i 
samband med arbete eller utbildning samt att man faktiskt har ett arbete eller deltar i 
utbildning. Det föreligger alltså ett ofrånkomligt Moment 22 här: personer med läs- och 
skrivsvårigheter är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken och underrepresenterade i 
utbildningssammanhang. För att bryta den onda spiralen som resulterar i en stadigt sjunkande 
läsförmåga, och därmed minskar individens möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, 
krävs kraftfulla åtgärder. Att intensiv träning av läs- och skrivfömågan måste inkluderas i 
bland annat statliga sysselsättningspaket framstår därför som en nödvändig åtgärd. Planering 
av innehållet i ett sådant ”paket” kräver tvärvetenskaplig samverkan och utgör ännu en 
sporrande forskningsuppgift. 
 
För det tredje visar litteraturöversikterna att läs- och skrivsvårigheter kan man ha av olika 
orsaker och att en av dessa kan vara dyslexi. Dyslexi har en språkbiologisk bakgrund och 
kännetecknas av fonologiska svårigheter. Det finns gott om belägg för att svårigheterna är 
ihållande och alltså fortsätter upp i vuxen ålder, vilket i sin tur påverkar individens 
utbildnings- och yrkesval. Vidare har det visats att interventioner utformade för personer med 
dyslexi också gynnar personer utan dyslexi. Sambandet mellan låg självbild och läs- och 
skrivsvårigheter är även det väldokumenterat. Inte minst i skönlitteraturen kan man finna 
många ”sekundärupplevelser” av hur läs- och skrivsvårigheter upplevs av den vuxna 
individen. I forskningen kring självbildens betydelse visas att interventioner som kombinerar 
”specialundervisning” med åtgärder som stärker självbilden har god effekt. Att noggrant 
inventera, och om möjligt utvärdera, verkningsfulla insatser som utvecklar läs- och 
skrivförmågan och samtidigt stärker självbilden hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter är 
exempel på ytterligare en angelägen uppgift. Det är inte säkert att den forskning som bedrivits 
kring dyslexi hos barn till alla delar kan tillämpas också i vuxenutbildningen, även om det 
troligen finns många gemensamma beröringsområden.  
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När det gäller Studie 1, ”Pedagogers arbete med särskilda insatser till vuxenstuderande med 
läs- och skrivsvårigheter”, finns en del självrannsakande metodiska invändningar att göra; 
först i efter hand upptäcker man vad som hade kunnat göras bättre. Enkätens frågeområden 
var omfattande och spridda över olika ämnen. Det hade kanske varit bättre att koncentrera 
frågorna och därmed strama upp innehållet.  
 
I attitydfrågorna och tillämpningen av likertskalan användes ett jämnt antal svarsalternativ, 
för att undvika att respondenterna valde ett neutralt svarsalternativ. Det finns dock för- och 
nackdelar med ett sådant val. Eilertsson (2005) menar exempelvis att ett neutralt mittalternativ 
vanligen förespråkas, eftersom det visat sig att det inte är detta alternativ som favoriseras. 
Hans erfarenhet är att i de flesta attitydfrågor ligger svarsfördelningen åt det positiva hållet, då 
”människan tycks vara en positiv varelse” (ibid. s. 82). Hade undersökningen gjorts i dag hade 
troligen en femgradig likertskala använts. 
 
En annan svaghet i enkätundersökningen var att det fanns med två rangordningsfrågor. Både 
Dahmström (2005) och Eilertsson (2005) varnar för användning av rangordningsfrågor, och 
menar att alla människor inte klarar att göra en rangordning på det sätt som 
frågekonstruktören tänkt sig. Risken är då att det blir fel av bearbetningen av dessa frågor. 
Dock användes rangordningsfrågorna som ”multipla indikatorer” (Bryman, 2002) och 
frågeställningarna speglades också i attitydfrågorna. Det interna bortfallet visar emellertid att 
anvisningarna till dessa frågor borde ha varit tydligare. 
 
Tydligare borde också formuleringarna i exempelvis frågan om huruvida pedagogerna lade 
vikt vid de studerandes ”språkliga förutsättningar” ha varit. Här hade en definition av vad jag 
menar med språkliga förutsättningar kunnat underlätta för respondenterna att besvara frågan.  
 
Ytterligare en felkälla kan förekomsten av ”socialt önskvärda” svar vara. Eilertsson (2005), 
och många med honom, menar att det finns tydliga tendenser till överrapportering av positiva 
attityder och värderingar. Frågorna som exempelvis handlar om de studerandes utbyte av 
undervisningen är just sådana frågor som kanske besvarats på ett socialt önskvärt sätt.  
 
För att höja reliabiliteten hade den bästa metoden förmodligen varit att använda ”test-
retestmetoden”, som bl.a. Eilertsson (2005) rekommenderar. Det vill säga att de som först 
besvarade enkätfrågorna fick besvara samma frågor igen efter en kort tid. Det fanns dock inte 
utrymme för detta inom tidsramen för denna uppsats. 
 
Trots dessa metodiska skavanker framkom dock en hel del intressanta resultat. Låt oss stanna 
vid frågan om ”framgångsfaktorer”, där resultaten kan sammanfattas enligt följande: 
Enligt pedagogerna som ingick i studien bör de studerande ha egen insikt i sina svårigheter 
och vara motiverade till undervisning. Pedagogen bör ha goda kunskaper inom området. I en 
trygg, öppen och tillåtande atmosfär, som bidrar till att stärka de studerandes självbild, bör 
pedagogen utgå från de studerandes faktiska förutsättningar. De praktiska förutsättningarna 
innefattar lugn och ro, möjligheter till teknisk kompensation, ”time om task”, dvs. tillräckligt 
med tid för att genomföra uppgiften, trivsamma lokaler samt fortbildning av övriga pedagoger 
inom vuxenutbildningen för att möjliggöra inkludering. Arbetssättet bör vara individualiserat, 
varierat, lustfyllt och strukturerat samt stimulera de studerande att utveckla egna strategier. 
Innehållet bör vara inriktat på att utveckla de studerandes språkliga medvetenhet. 
 
Flest markeringar fick variabeln ”praktiska förutsättningar” i enkätens öppna fråga om 
framgångsfaktorer. Vikten av en god lärmiljö betonas också av olika forskare (t.ex. Høien och 
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Lundberg, 1999; Frost, 2002; Nielsen, 2005; Specialpedagogiska institutet, 2006). ”Nothing 
succeeds like success”, är ett uttryck som slår igenom i mycket av litteraturen. En god 
lärandemiljö präglas av en tillåtande och öppen atmosfär, där man inte hela tiden måste vara 
på sin vakt och där inte hotet av att ”avslöjas” tvingar den studerande till destruktiva och 
ineffektiva strategier.  
 
Att det yttre rummet är viktigt, dvs. de praktiska ramarna för själva ”lärandet”, visar 
exempelvis Nielsen (2005) i sin studie av livserfarenheterna hos nio personer, i varierande 
åldrar, med läs- och skrivsvårigheter. I hennes studie berättar deltagarna om rummets 
betydelse för deras lärande. Nielsens sammanfattar deras beskrivningar i liknelsen av ”att 
bygga sig ett fredat bo” (ibid. s. 274). Att få möjlighet till avskildhet, där det ges utrymme för 
koncentration och fokusering, betonas av deltagarna. Nielsen skriver:  

 
Ju svårare och motigare de upplever läsandet och skrivandet, desto viktigare framstår det yttre rummets 
stöd för att de ska kunna koncentrera sig. Den som är en van och duktig läsare kan skapa ett rum för sin 
läsning var som helst, i spårvagnen eller på badstranden. Den som inte har kommit så långt får ta det yttre 
rummet till hjälp (ibid. s. 275). 

 
I den goda lärmiljön kan alla inkluderas. Men om pedagogisk inklusion ska bli möjlig för alla 
studerande med olika former av lässvårigheter kan inte interventionerna begränsas till de 
”särskilda” insatserna, utan en anpassning av hela vuxenutbildningen är nödvändig. Ett 
accepterande förhållningssätt bör prägla hela verksamheten och gynnar i sin tur inte bara de 
som har läs- och skrivsvårigheter pga. av dyslexi, vilket också betonas av de deltagande 
pedagogerna. 
 
Teknisk kompensation bör ingå som en naturlig del i den goda lärmiljön. När man slår upp 
ordet ”kompensation” i SAOL (1998) ges förslag på synonymerna ”ersättning, gottgörelse; 
utjämning”. Kompensation handlar om således om en utjämning, ett sätt att gottgöra för olika 
förutsättningar så att lika villkor kan gälla. När Jacobson (2005b) talar om kompensation för 
elever/studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, vidgar han begreppet till att innefatta 
tre perspektiv: den inre kompensationen och den yttre, vilken dels rör förhållningssätt och 
dels tekniska hjälpmedel.  
 
Den interna kompensationen handlar om vilka strategier individen använder för att få livet att 
fungera (se kap. 4 om självbild). Den yttre kompensationen, eller stödet, gäller dels 
omgivningens förhållningssätt till den som har svårigheter och berör vilken hänsyn man tar 
till den studerande i lärsituationen och vid provtillfällena, i form av exempelvis förlängd 
provtid eller möjlighet till muntliga redovisningar. Dels handlar den yttre kompensationen 
förstås om tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel kan i sin tur både användas som just 
kompensation (t.ex. inlästa läromedel, talsyntes och rättstavningsprogram) och göra träningen 
och repetitionen av det som måste nötas in både roligare och självständigare. Jacobson (ibid.) 
betonar den tekniska kompensationens motivationshöjande effekt och menar att den ökade 
motivationen i sin tur påverkar individens lust och vilja att träna de moment man inte 
behärskar. Enkätundersökningens resultat visade glädjande nog att teknisk kompensation var 
vanligt förekommande i verksamheterna. 
 
Men den tekniska kompensationen måste alltid utprovas till varje enskild individ; det finns 
inte ett tekniskt dunderpaket som hjälper alla. Föhrer och Magnusson (2003) varnar för 
generaliseringstänkande i stödet till studerande med läs- och skrivsvårigheter. Personer med 
läs- och skrivsvårigheter är inte någon homogen grupp med likartade problem. Läshinder kan 
man ha av olika orsaker och olika hinder kräver i sin tur olika åtgärder. Att slentrianmässigt 
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föreslå teknisk kompensation i form av exempelvis talsyntes och rättstavningsprogram, som 
universella hjälpmedel bör således undvikas.  
 
Datorstödd undervisning kan göra den repetitiva träningen mera acceptabel för 
vuxenstuderande, menar Rice och Brooks (2004.), och för den som har läs- och 
skrivsvårigheter pga. av dyslexi är naturligtvis olika former av teknisk kompensation ett 
nödvändigt hjälpmedel.  
 
Vidare fick variabeln ”förhållningssätt” många markeringar i enkätundersökningen, vilket 
indikerar att pedagogerna ansåg att detta är en viktig framgångsfaktor. I det pedagogiska 
mötet med den studerande är pedagogens förhållningssätt och bemötande centralt; redan i 
detta första möte uppstår relationen. Jenner (2004) skriver att ” Det handlar om att se den 
andre som en person och inte som en sak som ska åtgärdas” (s. 23). När kommunerna 
exempelvis kommunicerar sin vuxenutbildning, kan man ofta läsa att ”här blir alla sedda”. 
Det är naturligtvis bra att alla blir sedda, men den avgörande frågan är hur man blir sedd. Blir 
man betraktad som ”dyslektiker” eller som en person som möjligen har dyslexi, men även en 
rad övriga egenskaper?  
 
Wright (2000) beskriver två pedagogiska förhållningssätt som kan prägla pedagogens möte 
med människor, det punktuella (där individen kartläggs och bedöms och där åtgärdsprogram 
upprättas för att rätta till bristerna) och det relationella. Det relationella perspektivet utgår 
ifrån en ömsesidighet, dvs. en social interaktion, där utmaningen ligger i att försöka möta den 
andre som inte just ”den andre”, utan som ett vem – en Någon. Ofta när man diskuterar ”sina 
studerande” med kolleger stannar man kanske vid en beskrivning och kategorisering av en rad 
svårigheter som på olika sätt ska åtgärdas. Med detta förhållningssätt formulerar man 
visserligen utvecklingsmöjligheter, men kanske sluter man sig samtidigt för den studerandes 
egen delaktighet och därmed för möjligheten till det oförutsedda. Med en omedveten 
självklarhet accepterar man många gånger att somliga faktiskt får finna sig i att bli beskrivna 
av andra, och att andra tar sig friheten att beskriva några – med den lika naturliga slutsatsen 
att makten ligger hos den som beskriver, definierar och diagnostiserar.  
 
I Grimsruds roman Vad finns det i skogen barn? (2002) låter hon en av sina huvudpersoner 
formulera dilemmat på följande sätt: ”Man kan ju inte fylla det som ska vara en själv med 
saker man inte kan. Då blir det ju tomt där inne” (ibid. s. 233). Det finns inga enkla svar på 
hur man ska förhålla sig i mötet med ”en Någon”, ibland får man kanske nöja sig med den 
insikten. 
 
Resultaten som redovisats i Studie 1, ger också på bäring för fortsatt forskning. Det är 
naturligtvis svårt att dra några generella slutsatser utifrån en så begränsad population som 
ingått i denna studie. Här ska mer antydas några intressanta aspekter, vilka förhoppningsvis 
kan fördjupas i framtiden. 
 
Medelåldern hos studiens deltagare var hög, vilket betyder att många av dem är på väg att 
snart pensioneras. Att ta till vara på de gedigna erfarenheter som finns hos denna grupp, dvs. 
att hitta lämpliga strategier för kunskapsöverföring, framstår som en brådskande uppgift.  
 
Behovet av kompetensutveckling kring frågor om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi visade 
sig inte vara särskilt stort hos deltagarna. De flesta kände sig säkra i sin profession och inom 
det område som de verkade inom. Detta var ett delvis förvånande resultat. Antingen är det så 
att man verkligen känner sig kompetent i sin yrkesroll eller också är man osäker på vilka 
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kunskaper som behövs inom området. ”Kompetens brukar efterfråga kompetens”, heter det ju 
och pedagoger med stor ämnesmässig insikt brukar också vara mer medvetna än andra om 
vilka kunskaper de behöver fördjupa. Å andra sidan kan utfallet av denna fråga också vara en 
effekt av att man som pedagog vill ge socialt önskvärda svar. Ingen vill väl framstå som en 
person som behöver kompetensutveckling i en rad frågor – det kan ju uppfattas som att man 
saknar tillräckliga kvalifikationer för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Att gå vidare och 
undersöka hur mycket pedagogerna faktiskt vet om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och 
särskilt om de områden där de studerande har störst svårigheter, är väsentligt. Vidare vore det 
intressant att studera vilka samband pedagogernas kvalifikationer och förhållningssätt har 
med effekten av undervisningen, sett i relation till de studerandes både faktiska och upplevda 
utbyte.  
 
Frågan om inkludering är också värd att stanna vid. Knappt 40 procent menade att de 
studerande var pedagogiskt inkluderade i den övriga verksamheten och endast hälften ansåg 
att de studerande var socialt inkluderade. Det kan naturligtvis bero på att de studerande inte 
deltar i några övriga kurser, men det kan också vara så att studerande med läs- och 
skrivsvårigheter betraktas som ett ”specialpedagogiskt problem”, som inte ska behöva 
medföra några konsekvenser för övriga pedagoger.  
 
Att undersöka hur vuxenutbildningen i övrigt är pedagogiskt anpassad för att möjliggöra såväl 
fysisk, social och pedagogisk inkludering för alla studerande som ingår i verksamheten finner 
jag utomordentligt viktigt. En sådan undersökning skulle kanske kunna bidra med svar på 
varför vuxenutbildningen inte lyckas attrahera lågutbildade och personer med 
funktionshinder. Likaså hade det varit intressant att undersöka om inkludering verkligen är ett 
formulerat mål för vuxenutbildningen - att insatser för personer med läs- och skrivsvårigheter 
oftast arrangeras i segregerade former är exempelvis belagt i flera undersökningar.  
 
Pedagogernas svar på vilka framgångsfaktorer som kännetecknar effektiva insatser är 
tankeväckande. De uppehåller sig mycket kring de praktiska förutsättningarna som ska 
möjliggöra ett positivt lärandeklimat. Det yttre rummets betydelse för en framgångsrik 
lärsituation är kanske en faktor som man bör vara mer uppmärksam på. En inbjudande plats 
som ger möjlighet till ”lugn och ro”, där den studerande får gott om tid på sig att ägna sig åt 
läs- och skrivuppgifter och där teknisk kompensation för att underlättar studierna erbjuds, 
framstår som vitala faktorer. Om man anser att det yttre rummet är viktigt, medför detta 
konsekvenser för planeringen av utbildningsenhetens resurser i form av lokaler. Mer 
forskning kring betydelsen av lärandets praktiska förutsättningar verkar således behövas.  
 
Även pedagogens bemötande formuleras som en grundläggande förutsättning. Framför allt 
lyfts pedagogens skicklighet i att stärka de studerandes självkänsla samt förmågan att skapa 
trygghet, genom ett tillåtande förhållningssätt, som centralt. Detta bekräftar den forskning 
som redan finns kring betydelsen av pedagogens förhållningssätt. När det gäller arbetssättet 
nämns, i enlighet med den vuxenpedagogiska diskursen, ordet individualisering ofta.  
 
Slutligen är ett förvånande resultat att mycket lite uttrycks kring vad undervisningen ska 
innehålla. Didaktikens kärnfrågor, nämligen ”vad” det är man ska arbeta med och ”varför”, 
när de praktiska och emotionella förutsättningarna föreligger, kommer helt i skymundan. 
”Hur” man ska arbeta har man däremot bestämda åsikter om. Kanhända är det så att innehållet 
i effektiva insatser som riktas till personer med läs- och skrivsvårigheter framstår som något 
självklart som inte ens behöver nämnas. Det kan också vara så att just ”vadet” är svårt att 
enkelt verbalisera och att det därför är lättare att uppehålla sig vid de yttre faktorerna. Mycket 
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lite nämns emellertid om de lingvistiska kunskaper som i forskningen förs fram som 
nödvändiga insikter för de pedagoger som möter studerande med läs- och skrivsvårigheter. De 
didaktiska aspekternas betydelse för framgångsrika insatser verkar således pedagogerna själva 
inte lägga någon större vikt vid, när de ska nämna de förhållanden som ligger dem närmast 
om hjärtat. 
 
Det finns naturligtvis inte en ”universalmetod” som fungerar för alla sorters svårigheter. I 
stället måste man som pedagog ta till en mångfald av strategier, Rice och Brooks (2004) 
använder metaforen ”the grapeshot approach”38 för detta förhållningssätt. Vindruvsklasen 
innehåller ju en mängd druvor av varierande utseende som alla sitter tätt samman i en klase, 
vilken på så sätt representerar både mångfald och helhet. 
 
Vad ska då utgöra innehållet, enligt ”the grapeshot approach”? En grundlig kartläggning är ett 
första steg för att man som pedagog ska kunna sätta in de rätta åtgärderna, menar Rice och 
Brooks (ibid.). De studerande kan behöva hjälp att utveckla fonologisk medvetenhet på ett sätt 
som förstärker deras förståelse för ortografin i språket. Fonologisk medvetenhet är en kunskap 
som måste erövras. För studerande som är flerspråkiga och/eller kommer från en ogynnsam 
bakgrund måste handledningen vara både strukturerad och grundlig: ” 'It is unfair and 
unethical to withhold insider information until… adults figure it out for themselves, as if they 
were insiders all along' ” (Purcell-Gates 1995 i Rice och Brooks, 2004, s. 76). 
 
De studerande kan behöva hjälp med att förstå principerna bakom böjningsändelser och 
härledningar i språket, genom att förstå den morfologiska-fonologiska basen i ortografin. 
Vikten av att integrera fonologisk kunskap med morfologisk lyfts i flera studier. Ett tredje 
element är semantik, till vilket morfologin kan knytas. Semantiken ger ett viktigt tillskott till 
läsförståelsen. Det fjärde elementet rör den språkliga strukturen och särskilt dess syntax. 
Varje läsare behöver en förståelse för de olika sätt som det skrivna ordet kan kombineras i 
fraser, meningar och stycken. Fonologisk, morfologisk, semantisk och syntaktisk kunskap, 
eller kort sagt lingvistisk kunskap, är således, enligt Rice och Brooks (2004), något som 
pedagogen bör behärska för att kunna möta den studerande på den nivå han/hon befinner sig. 
Att närmare undersöka det didaktiska innehållet i de särskilda insatser som riktas till 
studerande med läs- och skrivsvårigheter framstår som ytterligare en vital forskningsuppgift. 
 
Uppsatsen huvudtitel, Aldrig för sent, är förhoppningsvis det tema som lyst igenom på dessa 
sidor. Det är min övertygelse att det aldrig är för sent att utveckla sin läs- och skrivförmåga. 
Läsning och skrivning är en nödvändig del av livet, vare sig man vill godta detta faktum eller 
inte. En av pedagogens viktigaste uppgifter, som jag ser det, är att lotsa individen till 
upplevelsen av att eventuella begränsningar inte ska betraktas som hinder, utan snarare som 
utmaningar. Forskningen, liksom pedagogerna i denna studie, visar på strategier som leder 
framåt. Kunniga och erfarna läspedagogers betydelse för den som har läs- och 
skrivsvårigheter av olika slag kan inte nog överskattas. Det citat som inledde uppsatsen får 
också avsluta:  
 

There is no deadline or age limit for when a person can learn to read.    (Shaywitz, 2005, s. 288). 
 

                                                 
38 Ett ord som de lånat från Ellis et al. (1997, ibid. s. 76). 
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 Bilaga 1 Följebrev till utskickad enkät  
   

                     Malmö 2005-10-07 
 

Till Dig som arbetar med särskilda insatser för  
vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter 
 
Jag arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska institutet i Södra regionen, vars 
upptagningsområde omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Samtidigt skriver 
jag, i Specialpedagogiska institutets regi, en magisteruppsats i pedagogik på Institutionen för 
Pedagogik vid Växjö universitet. 
 
Syftet med uppsatsen är bland annat att undersöka vad pedagoger, som arbetar med särskilda 
insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter i den kommunala vuxenutbildningen 
lägger vikt vid i sin undervisning, vilket behov av kompetensutveckling som föreligger och, 
inte minst, vad man ser som viktiga framgångsfaktorer för en lyckad insats.  
 
Jag skulle därför vara mycket tacksam om du ville ta dig tid att fylla i bifogade enkät. Dina 
svar kan, tillsammans med alla andras, ge oss som arbetar på Specialpedagogiska institutet en 
bild av vilket behov av råd och stöd som kan behövas. Samtidigt kommer du, när uppsatsen är 
färdig, att få en inblick i hur andra pedagoger arbetar när det gäller särskilda insatser för 
personer med läs- och skrivsvårigheter. 
  
Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och alla personer som ingår i 
enkätundersökningen kommer att vara anonyma. När undersökningen är färdig i april 2006 
kommer var och en att få ett e-postmeddelande med bifogad uppsats.  
 
Om du har några frågor om undersökningen, hör av dig till Elisabeth Eliasson Roos, telefon 
040-10 29 34, 0708-16 46 88, eller e-post elisabeth.eliasson@sit.se  
 
På förhand tack för din medverkan. 
 
Med vänlig hälsning 

 
 
Specialpedagogiska institutet 
Elisabeth Eliasson Roos 
 

    82

mailto:elisabeth.eliasson@sit.se


    

Bilaga 2 Enkät till pedagoger som arbetar med särskilda insatser till studerande med 
läs- och skrivsvårigheter 

 
1. Hur stor är den kommun Du arbetar i? 

  Stor kommun (mer än 80 000 invånare)         3 
  Mellanstor kommun (mellan 15 000 och 80 000 invånare)       2 
  Liten kommun (mindre än 15 000 invånare)        1 

 
 
2. Är Du man  man          2 
    eller kvinna  kvinna        1 
 
 
3. Hur gammal är Du? 

  25-35           4 
  36-45          3 
  46-55          2 
  56-65          1 

 
 
4. Vilken högsta akademiska utbildning har Du?    
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Här följer några frågor som rör de studerandes bakgrund, dvs. de studerande som deltar i 
Din verksamhet. 
       

5. Totalt antal studerande i stödverksamheten   ______ 

    Varav män     ______ 

    Antal studerande med enbart läs- och skrivsvårigheter  ______ 

    Antal studerande med annan funktionsnedsättning och  

     läs- och skrivsvårigheter    ______ 

    Antal studerande som enligt din bedömning har dyslexi  ______ 

    Antal studerande med annan etnisk bakgrund  

    och läs- och skrivsvårigheter      ______ 

Kommentar till fråga 5: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Hur kommer de studerande i kontakt med Dig?                                       

 den studerande tar kontakt själv   4 

  andra lärare förmedlar kontakten   3 

  jag tar själv kontakt med den studerande  2 

  annat     1 

Kommentar till fråga 6 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Här följer ett antal frågor som berör vad Du som lärare tycker är angeläget att lägga vikt 

vid i din undervisning av studerande med läs- och skrivsvårigheter. Ringa in det alternativ 

som stämmer bäst överens med din uppfattning. Endast ett alternativ per fråga ska 

markeras. 

 

C = Instämmer inte riktigt  
D = Instämmer inte alls 

B = Instämmer i viss mån   
A = Instämmer helt och hållet  

 

 

 

Jag lägger mycket stor vikt vid att  

7. få insikt i de studerandes fonologiska och morfologiska förmåga när det 

    gäller de texter de möter dagligen. 

A B C D   4 3 2 1 

 

8. ta reda på de studerandes egen motivation till att bli bättre på att läsa och stava. 

A B C D   4 3 2 1 

 

9. få kunskap om vilka lässtrategier de studerande behärskar.  

A B C D   4 3 2 1 

 

10. ta reda på de studerandes språkliga förutsättningar. 

A B C D   4 3 2 1 

11. ta reda på de studerandes självuppfattning. 

A B C D   4 3 2 1 
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Kommentarer till frågorna 7-11 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Här följer ett antal frågor om vad Du tycker Du skulle behöva kompetensutveckling i. 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens med Din uppfattning. Endast ett 

alternativ per fråga ska markeras. 

 

B = Instämmer i viss mån   
C = Instämmer inte riktigt  
D = Instämmer inte alls 

A = Instämmer helt och hållet  

 

 

 

Jag behöver fördjupad kunskap  

12. i den normala läsprocessen. 

A B C D   4 3 2 1 

 

13. inom området läs- och skrivsvårigheter. 

A B C D   4 3 2 1  

 

14. i lämplig metodik för studerande med läs- och skrivsvårigheter. 

A B C D   4 3 2 1 

 

15. i lämpligt undervisningsmaterial som t.ex. läromedel, skönlitteratur och 

      pedagogiska datorprogram. 

A B C D   4 3 2  

16. i hur man använder teknisk kompensation som t.ex. rättstavningsprogram, 

     talsyntes och inlästa läromedel. 

A B C D   4 3 2 1 

Kommentarer till frågorna 12-16 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Här följer några frågor som rör utbytet av undervisningen. Ringa in det alternativ som 

stämmer bäst överens med Din uppfattning. Endast ett alternativ per fråga ska markeras. 

 
A = Instämmer helt och hållet 
B = Instämmer i viss mån   
C = Instämmer inte riktigt  

D = Instämmer inte alls 

 

 

 

 

Undervisningen medverkar i mycket hög grad till att de studerande 

17. får mer självtillit och ökad social kompetens. 

A B C D   4 3 2 1  

 

18. blir bättre på att läsa. 

A B C D   4 3 2 1  

 

19. blir bättre på att stava. 

A B C D   4 3 2 1 

 

20. blir bättre på att formulera sig skriftligt. 

A B C D   4 3 2 1 

Kommentarer till frågorna 17-20 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Här följer några frågor som bland annat rör diagnos, utredning, inkludering och 

samverkan. Endast ett alternativ per fråga ska markeras. 

21a. Är det enligt Din uppfattning viktigt att en individ med läs- och skrivsvårigheter 

        av dyslektisk karaktär också får en dyslexidiagnos?    

 mycket viktigt    4 

 viktigt     3 

 inte särskilt viktigt    2 

 helt oviktigt    1 
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21b. Tror Du att övriga kolleger på din arbetsplats tycker att det är viktigt att personer med 

läs- och skrivsvårigheter får en diagnos? 

  ja     2 

 nej     1 

Kommentarer till fråga 21a och 21b 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Utreder Du/Ni de studerande som kommer till Din verksamhet?             

 vi gör ingen utredning                            3 

 vi gör en fullständig utredning (med fullständig utredning menas här 

kartläggning av ordavkodning, läsförståelse och läshastighet)     2 

 annat         1 

Kommentar till fråga 22: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

23. Är de studerande som deltar i stödverksamheten socialt inkluderade i vuxenutbildningens 

övriga verksamhet enligt Din uppfattning?             

 ja, helt               3 

  delvis               2 

  nej, inte alls              1 

 

24. Är de studerande som deltar i stödverksamheten pedagogiskt inkluderade i 

vuxenutbildningens övriga verksamhet enligt Din uppfattning            

 ja, helt               3 

  delvis               2 

  nej, inte alls              1 

    

25. Är de studerande som deltar i stödverksamheten fysiskt (dvs.lokalmässigt) 

      inkluderade i vuxenutbildningens övriga verksamhet? 

 ja, helt               3 
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  delvis               2 

  nej, inte alls              1 

 

26. Vad tycker Du själv är viktigt när det gäller lokaler, pedagogik och social samvaro 

för studerande med läs- och skrivsvårigheter? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer till frågorna 23-26:       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

27. Samverkar Du med övriga lärare inom vuxenutbildningen?       
  ja, ofta (varje vecka)           4 

  ibland            3 

  ganska sällan           2 

 nej, inte alls           1 

 

28. Efterfrågas Din specialkompetens av övriga lärare inom vuxenutbildningen?  
 ja, ofta (varje vecka)           4 

  ibland            3 

  ganska sällan           2 

 nej, inte alls           1 

 

29. Blir Du tillfrågad om vilka pedagogiska konsekvenser läs- och 

      skrivsvårigheter kan medföra? 

 ja, ofta (varje vecka)           4 

  ibland            3 

  ganska sällan           2 

 nej, inte alls           1       

Kommentarer till frågorna 27-29: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

30. Upplever Du att vuxenutbildningens övriga verksamhet har anpassats till 

      studerande med läs- och skrivsvårigheter (med anpassning menas här möjlighet 

      till längre tid på prov, inlästa läromedel, anteckningshjälp, OH utdelade i förväg, 

      möjlighet till muntliga redovisningar osv.)?  

 ja, ofta (varje vecka)                 4 

  ibland                  3 

  ganska sällan                 2 

 nej, inte alls                 1 

 

 

31. Är det enligt Din uppfattning viktigt att också vuxenutbildningens övriga 

      verksamhet anpassas till studerande med läs- och skrivsvårigheter?              

 ja, mycket viktigt                  3 

 ganska viktigt                  2 

 inte särskilt viktigt 

 nej, inte alls viktigt                   1 

Kommentarer till frågorna 30-31: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

32. Vad tycker Du är viktigast att fokusera på när det gäller elever med läs- och 

      skrivsvårigheter? Rangordna bland följande alternativ från 1 till 3: 

____ läsförståelse 

____ läshastighet 

____ rättstavning 

____ skrivflyt 

____ ordkunskap 

____ självkänsla 

____ lärstilar 
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Annat______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
33. Använder Du dig av teknisk kompensation i din verksamhet? 

      Om ja, vilket/vilka av följande alternativ 

Talsyntes    ofta sällan aldrig 1 2 3 

Rättstavningsprogram   ofta sällan aldrig 1 2 3 

Översättningspenna   ofta sällan aldrig 1 2 3 

Inlästa läromedel   ofta sällan aldrig 1 2 3 

Daisyspelare   ofta sällan aldrig 1 2 3 

Annat______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
34. Används teknisk kompensation även i vuxenutbildningens övriga verksamhet? 

    ofta sällan aldrig 1 2 3            

Kommentarer till frågorna 33-34: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

35. Inom vilket område känner Du att Du har störst behov av kompetensutveckling? 

      Rangordna bland följande alternativ från 1 till 3: 

_____ kartläggningsinstrument (tester etc.) 

_____ teknisk kompensation 

_____ verksam pedagogik för studerande med läs- och skrivsvårigheter 

_____ generellt om konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter 

_____ specifikt om dyslexi 

Annat______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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36. Vilka är enligt Din uppfattning de viktigaste faktorerna för en framgångsrik  

      lärandesituation för studerande med läs- och skrivsvårigheter? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor, skriv dem gärna här 

eller på ett separat ark. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Än en gång: Tack för hjälpen! 

    91



    

Bilaga 3 Tabellsammanställningar över besvarade enkäter 

 
Fråga 1-3 Pedagogerna 
1 Kommun Antal 2 Kön Antal 3 Ålder Antal

1 Liten 6 1 Kvinna 31 4 25-35 1
2 Mellanstor 18 2 Man 4 3 36-45 5
3 Stor 11 2 46-55 13

1 56-65 16  
 
 
Fråga 4 Studerandes bakgrund Report 

1 Kommun   

5a totalt 
antal 
stud. 5b män 

5c enbart 
los 

5d los + 
fh 

5e 
dyslexi 

5f los + 
etn 

bakgr 
Mean 16,67 5,67 3,50 3,33 1,83 1,17
N 6 6 6 6 6 6

Liten kommun 

Std. Deviation 10,614 3,445 3,450 5,046 1,169 1,941
Mean 21,71 7,43 7,93 10,71 5,36 4,57
N 14 14 14 14 14 14

Mellanstor 
kommun 

Std. Deviation 17,340 5,316 7,087 17,683 5,138 5,571
Mean 31,43 13,71 15,00 3,17 11,50 11,50
N 7 7 7 6 6 6

Stor kommun 

Std. Deviation 20,090 8,751 15,199 3,545 10,578 10,368
Mean 23,11 8,67 8,78 7,27 5,96 5,38
N 27 27 27 26 26 26

Total 

Std. Deviation 17,158 6,622 9,897 13,587 6,931 7,212
 
 
Fråga 6 Kontakt  
 6a stud tar kontakt 
 

Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent   

  8 22,9 22,9 22,9
X 27 77,1 77,1 100,0

Valid 

Total 35 100,0 100,0  
 
 6b andra lärare tar kontakt 
 

Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent   

  7 20,0 20,0 20,0
X 28 80,0 80,0 100,0

Valid 

Total 35 100,0 100,0  
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 6c ped själv tar kontakt 
 

Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent   

  25 71,4 71,4 71,4
X 10 28,6 28,6 100,0

Valid 

Total 35 100,0 100,0  
 6d annan kontakt 
 

Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent   

  10 28,6 28,6 28,6
X 25 71,4 71,4 100,0

Valid 

Total 35 100,0 100,0  
 
Fråga 7-11 Lägger vikt vid 
7 Fonologisk o morf förmåga 8 Motivation 9 Lässtrategier

4 Instämmer helt 18 4 Instämmer helt 32 4 Instämmer helt 21
3 Instämmer viss mån 12 3 Instämmer viss mån 2 3 Instämmer viss mån 11
2 Instämmer inte rikt 3 2 Instämmer inte rikt 0 2 Instämmer inte rikt 2
1 Instämmer inte alls 1 1 Instämmer inte alls 0 1 Instämmer inte alls 0
* Internt bortfall 1 * Internt bortfall 1 * Internt bortfall 1

 
10 Språkliga förutsättningar 11 Självuppfattning

4 Instämmer helt 27 4 Instämmer helt 28
3 Instämmer viss mån 7 3 Instämmer viss mån 6
2 Instämmer inte rikt 0 2 Instämmer inte rikt 1
1 Instämmer inte alls 0 1 Instämmer inte alls 0
* Internt bortfall 1 * Internt bortfall 0

 
 
Fråga 12-16 Behov av kompetensutveckling 
12 Normal läsprocess 13 Läs och skriv 14 Lämplig metodik

4 Instämmer helt 3 4 Instämmer helt 7 4 Instämmer helt 12
3 Instämmer viss mån 10 3 Instämmer viss mån 17 3 Instämmer viss mån 12
2 Instämmer inte rikt 8 2 Instämmer inte rikt 4 2 Instämmer inte rikt 3
1 Instämmer inte alls 12 1 Instämmer inte alls 6 1 Instämmer inte alls 7
* Internt bortfall 2 * Internt bortfall 1 * Internt bortfall 1

15 Lämpligt undervisningsmat 16 Teknisk kompensation

4 Instämmer helt 16 4 Instämmer helt 14
3 Instämmer viss mån 9 3 Instämmer viss mån 11
2 Instämmer inte rikt 8 2 Instämmer inte rikt 7
1 Instämmer inte alls 1 1 Instämmer inte alls 2
* Internt bortfall 1 * Internt bortfall 1
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Fråga 17-20 Utbyte av undervisning 
17 Självtillit 18 Bättre läsning

4 Instämmer helt 34 4 Instämmer helt 22
3 Instämmer viss mån 1 3 Instämmer viss mån 11
2 Instämmer inte rikt 0 2 Instämmer inte rikt 1
1 Instämmer inte alls 0 1 Instämmer inte alls 0
* Internt bortfall 0 * Internt bortfall 1

 
19 Bättre stavning 20 Bättre skriva

4 Instämmer helt 23 4 Instämmer helt 27
3 Instämmer viss mån 8 3 Instämmer viss mån 5
2 Instämmer inte rikt 3 2 Instämmer inte rikt 2
1 Instämmer inte alls 0 1 Instämmer inte alls 0
* Internt bortfall 1 * Internt bortfall 1

 
 
 
Fråga 21 Diagnosens betydelse 
21 a  Diagnosens betydelse 21 b  Kollegers åsikt

4 Mkt viktig 15 2 Ja 28
3 Viktig 9 1 Nej 6
2 Inte särsk viktig 10
1 Helt oviktig 1
* Internt bortfall 0 * Internt bortfall 1

 
 
 
Fråga 22 Utredning 
22 Utredning

3 Ingen utredn 2
2 Fullst utredn 24
1 Annat

* Internt bortfall 0
 

 
 
Fråga 23-25 Inkludering 
23 Socialt inkl 24 Pedagogiskt inkl 25 Fysiskt inkl

3 Helt 17 3 Helt 12 3 Helt 20
2 Delvis 15 2 Delvis 20 2 Delvis 14
1 Nej 1 1 Nej 0 1 Nej 0
? 1 ? 0 ? 0
* Internt bortfall 2 * Internt bortfall 3 * Internt bortfall 1
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Fråga 27-29 Samverkan och efterfrågad kompetens 
27 Samverkan 28 Efterfrågad kompetens 29 Efterfr ped konsekv av LoS

4 Ofta 28 4 Ofta 13 4 Ofta 9
3 Ibland 6 3 Ibland 19 3 Ibland 13
2 Sällan 1 2 Sällan 3 2 Sällan 11
1 Aldrig 0 1 Aldrig 0 1 Aldrig 2
* Internt bortfall 0 * Internt bortfall 0 * Internt bortfall 0

 
 
Fråga 30-31 Anpassning av övrig utbildning 
30 Anpassn övr utb 31 Anpassn betydelse

4 Ofta 22 4 Mkt viktig 31
3 Ibland 10 3 Viktig 4
2 Sällan 3 2 Ganska viktig 0
1 Aldrig 0 1 Inte viktig 0
* Internt bortfall 0 * Internt bortfall 0

 
 
 
Fråga 33 Användning av teknisk kompensation 
33a Talsyntes 33b Rättstavningsprogram

1 Ofta 14 1 Ofta 32
2 Sällan 10 2 Sällan 1
3 Aldrig 7 3 Aldrig 0
* Internt bortfall 4 * Internt bortfall 2

 
33c Översättn penna 33d Inlästa lärom 33e Daisyspelare

1 Ofta 1 1 Ofta 23 1 Ofta 10
2 Sällan 14 2 Sällan 8 2 Sällan 11
3 Aldrig 17 3 Aldrig 1 3 Aldrig 11
* Internt bortfall 3 * Internt bortfall 3 * Internt bortfall 3

 
 
Fråga 34 Användning av kompensation i övrig utbildning 
34 Tekn komp i övrig utb

1 Ofta 10
2 Sällan 20
3 Aldrig 3
* Internt bortfall 2
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Fråga 35 Kompetensutvecklingsbehov 
35 Kompetensutvecklingsbehov

35
a 

K
ar

tlä
gg

ni
ng

si
ns

tr

35
b 

Te
kn
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k 

ko
m

p

35
c 

Ve
rk

sa
m
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ed
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og

ik

35
d 

G
en

er
el

lt 
om

 L
oS

35
e 

Sp
ec

ifi
kt

 o
m
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ys

l

1 Viktigast 5 9 15 1 1
2 Näst viktigast 6 11 5 4 6
3 Tredje viktigast 8 2 3 10 7
* Internt bortfall 4 4 5 6 5
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Bilaga 4 STUDIE 2: Kommunal vuxenutbildning – på nätet 
 

1.1 Inledning 
Denna studie vill ge en bild av hur den kommunala vuxenutbildningen kommuniceras på 
några kommuners webbplatser i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Studiens fokus 
är framför allt frågan om vilken genomslagskraft den statliga vuxenpedagogiska diskursen får 
på dessa webbplatser. 
 
En diskursanalys handlar om att analysera tal och skrift. I forskarsamhället används det i flera 
olika betydelser. Så använde exempelvis Lumsden Wass (2004) diskursanalys för att 
analysera de språkliga konstruktionerna av Kunskapslyftet och utvecklingen av 
vuxenutbildningen. Olika discipliner har sina diskurser. Hellspong (2001) definierar diskurs 
som en ”mångskiftad och mångstämmig dialog mellan olika texter kring en gemensam 
angelägenhet” (s. 20). Men det kan också ha en snävare innebörd. Så kan man exempelvis, 
som gjorts uppsatsens kapitel 2, ”Vuxenutbildning i rörelse”, tala om en vuxenpedagogisk 
diskurs. Diskurs kan således kort beskrivas som det sätt på vilket man talar om olika 
företeelser. I denna studie kan man tala om den ”kommunala vuxenutbildningsdiskursen”, 
eftersom kommunernas webbplatser innehåller många gemensamma drag. 
 
Nedan beskrivs hur 55 olika kommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län 
kommunicerar sin vuxenutbildning på sina respektive webbplatser. Det görs inte anspråk på 
att någon diskursanalys i egentlig mening, däremot är ett diskursperspektiv närvarande i 
beskrivningen.  
 
Syftet med denna studie var från början att hitta de kommuner i Skåne, Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län som erbjöd särskilda insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter, för 
att på så sätt komma i kontakt med de pedagoger som arbetade med denna målgrupp. Efter 
besök på ett antal webbplatser, kunde så småningom ett mönster skönjas som blev 
utgångspunkten för en närmare analys. Ambitionen är inte att på något sätt ge en heltäckande 
bild av kommunernas kommunikation med presumtiva kursdeltagare, inte heller att raljera 
över vissa företeelser. I stället är avsikten att bjuda in till en gemensam reflektion kring hur 
budskap av skiftande slag kommuniceras. Bilden som presenteras är delvis något 
fragmentarisk och även i vissa stycken subjektiv, men likväl kan nog några läsare finna vissa 
korn av ”sanning” i den. 
 
Medan datainsamlingen i Studie 1 hade kvantitativa förtecken, har ansatsen i denna Studie 2 
varit av kvalitativ natur.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är undersöka hur den kommunala vuxenutbildningen rent språkligt 
kommuniceras på webben samt hur väl den kommunala vokabulären stämmer överens med 
den vuxenpedagogiska diskursen i övrigt. De frågor som studien vill belysa är följande: 
 

• Hur kommuniceras kommunernas vuxenutbildning på deras webbsidor? 
• Hur stämmer innehållet på dessa webbsidor överens med den vuxenpedagogiska 

diskurs som finns i styrdokumenten kring kommunal vuxenutbildning?  
• Hur framställs den presumtiva deltagaren? 
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• Hur framställs pedagogen? 
• Hur kommuniceras stödet till studerande med läs- och skrivsvårigheter? 

 

1.3 Metodisk utgångspunkt 
Gatarski (2004) påpekar att e-metodologi, eller e-metoder, dvs. metoder om bygger på 
databaserade verktyg, inte är forskningsmässigt vedertagna. Möjligen kan detta bero på att det 
handlar om ett relativt nytt kunskapsområde, åtminstone ur ett metodologiskt perspektiv. E-
metodologi inbegriper en rad metoder, fenomen och verktyg som utgår från modern 
datorteknologi, exempelvis Internet och webben. IT, dvs. informationsteknologi, är ett luddigt 
begrepp enligt Gatarski, som väljer att i stället använda samlingsbegreppet 
elektroniska/digitala verktyg.  
 
Internet är ett av dessa verktyg och definieras av Gatarski som ”ett världsomspännande nät av 
datorer som kopplats ihop med ett speciellt kommunikationsprotokoll” medan webben 
definieras som ”en väv av dokument som på Internet länkas till varandra” (ibid. s. 260) . 
Internet och webb är således inte synonyma begrepp, utan webben finns på Internet men 
Internet inbegriper mycket mer än webben. För att fortsätta med Gatarskis definitioner är en 
webbplats, eller sajt i förenklade termer ”beteckningen på en logisk samling webbsidor som 
administreras av en eller flera serverdatorer” (ibid.).  
 
Användning av e-metoder hindras av att de inte uppfyller de vetenskapliga krav som man 
måste ställa på all forskning. Anonymisering blir ofta en följd av digitaliseringen, vilket enligt 
Gatarski gör det svårt att bedöma såväl kvalitet som äkthet i materialet. Som en utgångspunkt 
för att ge en överblick har dock webbplatsernas information tjänat i denna studie. 
Inventeringen av de ”särskilda insatserna”, vilka är innehållet i studie 1, bygger med andra 
ord på data som är hämtade i en on-line miljö och som sedan prövats i off-linevärlden. Med 
on-linemiljö menar jag här i enlighet med Gatarski den elektroniska världen, medan off-
linemiljön syftar på den fysiska världen.39  
 
Vi bör vara ”försiktiga med antagandet att en studie vars metod bygger på kvantitativa eller 
kvalitativa data från en on-line miljö (en elektronisk empiri) har bäring i en annan miljö, t.ex. 
off-line (den fysiska världen)”, skriver Gatarski (ibid. s. 264). Jag tycker att det har varit 
meningsfullt att ha dessa båda begrepp i minnet när jag arbetat med sammanställningen. Man 
hade också kunnat tala om olika arenor, dvs. stämmer formuleringsarenans verklighet överens 
med realitetsarenan? 
 
En webbsida är konstruerad av flera olika beståndsdelar; skrivna texter, bilder av olika slag, 
ljudeffekter, animationer osv. samsas om utrymmet och visar på dess multimediala, och ofta 
också interaktiva, karaktär (Sveningsson m.fl. 2003). Även om det är den skrivna texten man 
är intresserad av, räcker vår förståelse av en skriven text ofta inte till för att beskriva texten på 
en webbsida. Svenningsson m.fl. menar att inte bara den skrivna texten, utan också dess 
visuella utseende som exempelvis typsnitt, placering, färg och form är betydelsefullt. På 
webbsidan finns ofta sådant som vi inte alls uppfattar som text, exempelvis abstrakta 
symboler eller tecken. Men eftersom de skrivs in i HTML-kodens format för att bli läsbara på 
www är dessa, enligt Sveningsson m.fl. (2003), ändå på sätt och vis delar av texten. Det finns 
naturligtvis många andra aspekter man bör ta hänsyn till när det gäller webbaserade texter, 

                                                 
39 ”Off-linemiljön” som var i fokus i Studie 1 har presenterats i uppsatsens kapitel 5, där resultatet bygger på  de 
enkäter skickats ut till de pedagoger som arbetar med särskilda insatser i kommunerna. 

    98



    

men i detta fall är jag enbart inriktad på själva formuleringarna, och innehållet i dessa, när jag 
analyserar texterna. Relationerna till de övriga elementen på webbsidan, dvs. till de skriftlösa 
elementen eller visualiseringarna, har jag lämnat därhän även om jag inser att en analys av 
dessa med säkerhet hade vidgat min förståelse. 
 
Gatarski hävdar att det är framförallt är fyra egenskaper hos Internet som kan ställa till 
problem i e-metodssammanhang: att Internets öppna system gör att man inte kan räkna med 
att allt fungerar överallt, att det har en flyktig natur som gör att man måste ta kopior, att 
källorna är anonyma och därför måste granskas kritiskt och att dokumenten är ”levande” pga. 
interaktiviteten. Påpekandena är viktiga att ha i minnet när man sysslar med nätforskning, 
men denna kartläggning har endast inskränkt sig till en ytlig skanning över hur insatserna 
beskrivs. 
 

1.4 Genomförande 
Kartläggningen inleddes med en översikt över vilka kommuner som erbjöd kommunal 
vuxenutbildning, hur de presenterade sin verksamhet, vilka utbildningar som erbjöds och om 
exempelvis några särskilda insatser för vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter 
erbjöds. Att navigera på en webbplats och hitta den information man söker är ofta ett snårigt 
företag. Många gånger är de uppbyggda på olika sätt, även om den kommunikativa 
utgångspunkten verkar den samma. För att bringa ordning i det vidlyftiga materialet 
sorterades informationen under rubrikerna: 
 

• Källa (datum när informationen hämtades och adressen till webbplatsen) 
• Allmänt om verksamheten (hur man presenterar kommunens infrastruktur för vuxnas 

lärande, vilken terminologi som användes etc.)  
• Erbjudna utbildningar (oftast grundläggande och gymnasial utbildning, SFI och 

Särvux) 
• Särskilda insatser (med avseende vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter). 

 
Det är innehållet under rubrikerna ”allmänt om verksamheten” och ”särskilda insatser” som 
sammanställts här.  
 
Kommunernas webbsidor när det gäller vuxenutbildning har flera tänkbara funktioner. Först 
och främst vill de naturligtvis locka deltagare till utbildningarna och ge kommuninvånarna 
information om olika utbildningar. Men webbsidorna blir också effektiva verktyg för 
kommunerna att visa upp sig och positionera sig själva och kanske fyller de också funktionen 
att skapa en viss ”image” gentemot andra kommuner.  
 
Främst intresse har riktats mot hur väl kommunernas webbsidor har svarat mot den 
vuxenpedagogiska diskursen som presenterats i uppsatsens andra kapitel (”Vuxenutbildning i 
rörelse”). Återkommande nyckelord som ”avsändaren” har använt för att beskriva 
verksamheten har identifierats, för att därigenom skapa en översiktlig bild av gemensamma 
drag i de olika texterna.  
 
En svårighet när man studerar webbsidor är problemet med deras temporalitet (Sveningsson 
m.fl. 2003), dvs. att veta hur aktuell webbsidan är. Webbsidor får betraktas som levande 
dokument, de förändras och uppdateras kontinuerligt. Insamling av information om 
kommunernas vuxenutbildning på deras respektive webbplatser pågick från juni t.o.m. 
september 2005. De sidor som skulle analyseras gjordes papperskopior av, mycket har således 
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kunnat ändras sedan datainsamlingen genomfördes. Jag har inte funnit det vara någon större 
mening med att ange alla webbadresserna bland referenserna, eftersom mycket har kunnat 
ändras sedan datainsamlingen genomfördes. Den som är intresserad gör i stället bäst i att 
besöka respektive kommuns webbplats i de fyra län som ingår i denna studie.  
 
Även om det finns skillnader i kommunernas beskrivningar, några beskriver ordkargt och 
neutralt om vad som finns att tillgå, utan någon ”onödig” tilläggsinformation, medan andra tar 
tillfället i akt till att blomma ut i målande beskrivningar, finns här dock generella drag som 
tränger igenom framställningarna. 
 

1.5 Resultat och diskussion 
Överlag bjuder man in läsaren till ett aktivt samspel. Det finns ett direkt tilltal från ett 
kollektivt ”vi” till ett individuellt ”du”. Utbildningarna formuleras ofta (25/55) som ett 
”erbjudande” som läsaren kan ta del i. På samma gång som den eventuella kursdeltagaren 
behandlas som ett objekt, så betonas också det handlande subjektet i form av att man har ett 
eget ansvar, man gör själv sina val.  

1.5.1 Individualisering och valfrihet honnörsord 
Beteckningen lärande, eller den vid det här laget rätt slitna metaforen, livslångt lärande, 
verkar inte ha trängt igenom på dessa webbsidor. Knappt hälften (ca 37 procent) använder 
begreppet lärande när de beskriver sitt erbjudande. I stället används ordet ”utbildning” av ca 
90 procent. En anledning till detta kan vara att man tänker sig att läsaren känner sig mer 
hemma i ordet utbildning och vet vad det står för, medan man i skol- och kursplaner mer 
skriver i överensstämmelse med den vuxenpedagogiska diskursen. Vägledningsfunktionen 
som en möjlighet för den studerande att välja rätt i utbudet, lyfts fram. Likaså anger ca en 
fjärdedel validering som ett verktyg för den studerande att hamna rätt i studievalet. Nedan 
presenteras en grafisk sammanställning av de vanligast förekommande nyckelorden. 
 
Figur 1 
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Nyckelord i kommunernas erbjudande 

 
Centrala nyckelord är individualisering (71 procent), valfrihet (61 procent), vägledning (53 
procent), möjlighet till distansstudier (44 procent) och till validering av kunskaper (25 
procent). Tjugo kommuner beskriver att de har lärcentra som kan tillhandahålla studier 
oberoende av tid och rum. Åtta kommuner talar om att de använder sig av olika pedagogiska 
metoder och sju talar om att de har duktiga och erfarna pedagoger. Nitton kommuner talar om 
samverkan, antingen mellan kommuner och/eller olika utbildningsanordnare. Stöd till 
studerande med läs- och skrivsvårigheter erbjuder 19 kommuner. 
 
Sju kommuner låter det ”nya” i vuxenutbildningen jämföras mot det förmodade ”gamla” 
utbildningsväsendet. Det nya i utbildningen kontrasteras alltså som en negation över det 
traditionella utbildningssystemet. Den gamla ”skolan” framställs negativt, ett ställe där man 
misslyckas, och i den nya utbildningen vill man i stället möta den som kanske har traumatiska 
skolupplevelser bakom sig: 

 
På Lärcenter har ett mycket annorlunda skollandskap vuxit fram. Det är inte så mycket av stora salar och 
långa korridorer utan ett kontorslandskap som anpassats efter ett arbetssätt som ofta bygger på gruppens 
styrka. Lärarna finns med dig som coach eller handledare och du känner inte att de emot dig. 
 
Vi på Vuxenutbildningen möter varje dag studerande som kanske inte kände det riktiga engagemanget när 
gick i grund eller gymnasieskolan. Det finns ofta en negativ bild av skolan som många förknippar med 
obehag och misslyckanden. Därför har vi valt att ha en skola som är anpassad till den studerandes 
förutsättningar och mål. Vi strävar efter en miljö som alla kan känna tillfredsställelse i. 
 
(…) kommer du att märka att vuxenutbildningen är ganska annorlunda än den vanliga skolan”. Vi ger 
ändå likvärdig kompetens. 

 

1.5.2 Det föränderliga samhället 
Den studerande uppmanas att ha beredskap för förändringar i samhället och utbildning 
framställs som lösningen på omvärldens föränderlighet. I det förtroliga tilltalet är det är 
tydligt att sändaren är den sakkunnige som har viktig information att förmedla till läsaren. 
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Informationen tangerar dels hur samhället förändras i rasande takt, dels vilka krav på den 
enskilde detta för med sig. På detta sätt kan man tala om en asymmetrisk relation med en 
avsändare som har tolkningsföreträde av hur samhällsförändringarna ska mötas. Att tycka att 
man lever i de snabba förändringarnas tid och att detta används som argument för att 
rekommendera ytterligare förändringar är för all del inte något nytt. Så här skrev exempelvis 
Husén redan 1958: 
 

Vi lever i ett samhälle som med en svindlande hastighet förändrar sig materiellt, socialt och kulturellt (…) 
Allt detta ställer oss ständigt inför problemet att lära något nytt, att orientera oss både i den lilla sfär som 
vi dagligen rör oss inom och i den stora sfären som utgöres av världen i stort. Livet har blivit en 
fortsättningsskola på ett mera påtagligt och tvingande sätt… (Husén, T. Vuxna lär 1958, s. 40-41, i Ahl 
2004 s. 58). 

 
Så här låter det 2005: 
 

I dagens snabbt föränderliga värld är kunskap och kompetens genom livslångt lärande viktigare än 
någonsin”.  
 
Att lära nytt har blivit allt viktigare. Vi måste hela tiden ha en beredskap för förändringar. 
 
Samhället och arbetsmarknaden förändras i snabb takt och behovet av ny kunskap ses som allt viktigare. 
Gamla yrken försvinner och nya uppstår. Därför är det viktigt att skaffa sig en bred och flexibel grund för 
ett livslångt lärande.  
 
I vårt samhälle betonas vikten av ett livslångt lärande. Därför är utbildning en god investering för 
framtiden. 
 
Dagens nya kunskapssamhälle ställer nya krav.  
  
Kunskap är färskvara. Livslångt lärande och kompetensutveckling är viktigt för allt fler människor. 
Vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill höja sin kompetens och sin självkänsla i dagens och 
morgondagens samhälle. Den ska utbilda för arbetslivet, högre studier och öka möjligheten för delaktighet 
i samhället. 

 

1.5.3 Kunskap är färskvara 
Just detta att kunskap framställs som färskvara, som har ett ”bäst före” datum, återkommer 
ofta. Liedman (2001) menar att den som hävdar detta inte har reflekterat över bredden i 
kunskapsbegreppet. Snarare ser, menar han, de som hävdar kunskapens korta livslängd att den 
är liktydig med information. Relationen mellan kunskap och information framställs som 
oproblematisk och Liedman konstaterar torrt att ”Det är väl just därför som etiketten 
informationssamhället så smärtfritt kunnat bytas ut mot det den nya, kunskapssamhället” 
(ibid. s 18).  
 
För den enskilde individen, såväl som för samhället i stort, framstår detta jagande efter en 
snabbt föränderlig ”kunskap” som ett ständigt förpliktigande kunskapsjäkt. För att möta de 
samhälleliga förändringarna och öka tillväxten, rekommenderas läsarna att delta i det 
livslånga lärandet, som här representeras av den formella utbildningen. På så sätt 
sammanfaller individens livsprojekt med samhällets (Assarsson och Sipos Zackrisson 2005).  
 
Som framgått hitintills är huvudtemat således en efterfrågestyrd utbildning med individen i 
centrum. Det implicita för-givet-tagandet är att utbildning är svaret på samhällets 
förändringar. Nutidsperspektivet glider nästan omärkligt över i ett framtidsperspektiv: Så här 
är det: samhället förändras i rasande takt, vi ger dig en möjlighet att möta förändringarna, har 
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du råd att tacka nej? Textjaget företräds av ett kollektivt ”vi”, en myndig röst som 
representerar hela kommunen, eller åtminstone den kommunala vuxenutbildningen. 
 

1.5.4 Samspel mellan diskurser 
Texterna på kommunernas webbsidor samspelar på olika sätt med bl.a. propositionen om 
vuxnas lärande (2000/01:72). Även om man inte använder beteckningen livslångt lärande, är 
den intertextuella kontexten tydlig (dvs. sambandet mellan propositionens innehåll och 
kommuninformationen). Individfokuseringen och valfriheten i de flexibla studieformerna som 
genomsyrar både proposition och kommuntexterna är några exempel.  
 
Hellspong (2001) använder uttrycket ”horisontell intertextualitet” (s. 24) för att beskriva dessa 
textspeglingar. Förlagan, man kan nästan tala om prototyp, är gemensam, även om vissa egna 
omformuleringar, betoningar och tolkningar görs. Här kan man kanske tala om en 
”utbildningskulturkontext” som ligger som ett raster över de korta texterna och som 
idémässigt reflekterar propositionens innebörd. 
 

1.5.5 Metaforernas betydelse 
Det är genom språket vi förstår världen och ett effektivt språkligt verktyg är metaforen. 
Metaforer har den egenskapen att de lever ett eget liv, några tillkommer i desperation medan 
andra används som dekoration. Kanske är det deras egenskaper att sväva någonstans mellan 
nonsens och sanning som gör att de ibland upplevs så drabbande. Viktigt är emellertid att man 
tar ansvar för vilka metaforer eller liknelser man använder. Ofta behöver man ha en mångfald 
av metaforer att välja bland i försöken att hitta bilder som är tidlösa.  
 
Sedan urminnes tider har exempelvis ”trädet” respektive ”vägen” använts som metaforer för 
kunskap respektive läroprocesser (Liedman 2001). För det lärande som ska ske från det första 
till det sista andetaget har, som vi tidigare konstaterat, metaforen ”livslångt lärande” använts. 
Vad är det då för metaforer för det formella lärandet som man hittar på kommunernas 
webbsidor?  
 
Det finns en riklig flora av metaforer och liknelser att botanisera bland. Några verkar hämtade 
från en grundkurs i marknadsekonomi, där verksamheterna benämns som ”mötesplats”, 
”mäklare”, ”motor”, ”investering”, ”kunskapsshop”, ”verktyg”, ”möjligheternas skola” osv. 
Andra talar om att deras verksamheter ”öppnar nya vägar”, ger ”en ny start i livet”, ”hjälper 
dig att växa”, ”stimulerar aptiten” eller ”överbrygger utbildningsklyftan”. De allra flesta 
presenterar sin utbildningsverksamhet som ett ”erbjudande”. Allt verkar så enkelt, det är bara 
att välja och vraka bland de olika erbjudandena. Och finns inte det som just jag efterfrågar så 
ordnar man det, för numera är utbildningar efterfrågestyrda.  
 
”Satsa på dig själv”, skriver en kommun, ”alla blir sedda” skriver en annan. Hur ska man 
kunna tacka nej till något sådant? Kunskapen får man på köpet, den ligger där 
färdigförpackad, det är bara att ta fram en sax och klippa upp paketet, och sedan nästa och 
nästa… Och eftersom kunskapen framställs som färskvara, som hela tiden måste bytas ut, 
eller åtminstone kompletteras, tar det ju aldrig slut då lärandet ska pågå hela livet. Det enda 
man behöver satsa är sig själv, visa sitt ansvar, kunna arbeta självständigt, så löser sig det 
andra. Att kunskapsprocessen tar tid och måste integreras i läsaren själv, får man inte veta 
mycket om. Det är å andra sidan kanske inte heller målet när man marknadsför ett koncept, 
utan det är något som kursdeltagaren får upptäcka på egen hand. 
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1.5.6 Handledning av ansvarsfulla deltagare 
Att den ”nya” pedagogiken innebär en förändrar lärarroll har redan förts fram i kapitlet om 
vuxenutbildningen. På kommunernas webbsidor nämns pedagogerna endast sporadiskt som 
t.ex. ”våra duktiga pedagoger”. Att pedagogen fungerar som handledare betonas av sju 
kommuner.  
 
Förväntningarna på vuxenutbildningens deltagare är att de är ansvarsfulla, självständiga och 
studiemotiverade. Då blir också studierna oproblematiska. De får verktygen, sedan är det bara 
att ro det hela i land (Assarsson och Sipos Zackrisson, 2005). Så lyfts exempelvis ”eget 
ansvar” fram av tretton kommuner, medan ordet ”självständighet” framhålls av åtta 
kommuner. Studierna framställs visserligen som flexibla, men inte hur flexibla som helst. Det 
som ska läras är givet på förhand, så i realiteten är det endast formerna för lärandet som är 
flexibelt.  
 
Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) diskuterar om deltagandet i vuxenutbildningen 
verkligen är så frivilligt, eftersom utbildning framställs som en patentlösning på alla 
svårigheter. Utgångspunkten är att alla vill delta, om inte måste det föreligga hinder av något 
slag som exempelvis barnomsorgsproblem eller bristande självtillit. Men Assarasson och 
Sipos Zackrisson, liksom Ahl (2004), menar att det inte bara handlar om hinder.  
 
Hur identiteter iscensätts i vuxenutbildningen har Assarsson och Sipos Zackrisson intresserat 
sig för. I deras studie (2005) är deltagarperspektivet i fokus och de visar att de studerande 
använder ämnena på olika sätt, som lärande, som meritering, som försörjning, som 
självförverkligande. Till den kommunala vuxenutbildningen kommer deltagare som är 
målinriktade, studievana eller tvingade, med den gemensamma föreningslänken att de har 
oavslutade eller inte påbörjade studier på gymnasiet. Människans identitet betraktar Assarsson 
och Sipos Zackrisson som en skapande aktivitet som skapas, såväl som återskapas, i olika 
sammanhang. Men, skriver de, identiteter är produktiva. Vilken kategori vi väljer får 
betydelse för hur vi betraktar personen i fråga.  
 

1.5.7 Stöd till studerande med läs- och skrivsvårigheter 
Vilken identitet tillskrivs exempelvis då en person med läs- och skrivsvårigheter? Som 
tidigare har konstaterats framstår fortfarande studerande med läs- och skrivsvårigheter som en 
prioriterad grupp i den kommunala vuxenutbildningen och många kommuner riktar ett särskilt 
stöd till denna grupp. Av ovanstående 55 kommuner anger ca 34 procent att de erbjuder stöd 
för studerande med läs- och skrivsvårigheter. Men i sin presentation av detta särskilda stöd 
blir tonen plötsligt en annan.  
 
En rad problem räknas upp som den presumtive läsaren ska kunna känna igen sig i, som 
exempelvis att man inte orkar läsa en tidning, inte hinner läsa textremsan på tv eller kastar om 
bokstäverna. En räcka bristande färdigheter katalogiseras, brister som utbildningen kan hjälpa 
till att korrigera. Genom individanpassat arbete i små grupper, där datorn används som 
hjälpmedel ska man i egen takt kunna koncentrera sig på att förbättra sina färdigheter. Exakt 
vad man ska göra i dessa grupper beskrivs inte, bara hur. På någon webbplats beskrivs 
svårigheterna som ett ”handikapp”, ordet används inte mindre än tre gånger i samma korta 
text.  
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Det kategoriska perspektivet dominerar i webbplatsernas formuleringar, dvs. i de texter som 
mer detaljerat redogör för vilken målgrupp de vänder sig till. På några webbplatser nöjer man 
sig med att kort tala om att man erbjuder stöd till studerande med läs- och skrivsvårigheter 
och undviker på så sätt att, åtminstone textmässigt, hamna i det kategoriska perspektivets 
fälla. 
 

1.6 Sammanfattning 
När kommunerna kommunicerar sin vuxenutbildning är nyckelorden individualisering och 
valfrihet. Utbildning presenteras som ett sätt att möta det förändliga samhället. Av 
kursdeltagaren krävs ansvarsfullhet och självständighet. En tredjedel av kommunerna erbjuder 
stöd till studerande som har läs- och skrivsvårigheter. Ett kategoriskt synsätt karakteriserar 
ofta det formulerade stödet.  
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