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DEL I

INLEDNING OCH BAKGRUND



INLEDNING

Det talcs ofta idag om att vi lever i ett informationssamhalle vilket ar
"en sammanfattande benamning pa karaktaristiska drag i det postin-
dustriella samhallet" (NE band 9, s 455). Ordet information kommer
av de latinska orden informatio och informo som betyder "utbilda",
"undervisa" och "ge form at nagot" (NE band 9, s 454).

Information innebar formedling av budskap med hjalp av olika
kommunikativa medel. Informationen har en mottagare som inte
bara ska ta emot ett meddelande eller ett budskap utan som oftast
ocksa forvantas tolka och artvanda det formedlade irmehallet. Sadan
bearbetad information innebar okad kunskap for individen och blir
ett redskap for att tolka ny information. Informationssamhallet kan-
netecknas av ett stort informationsflode men ocksa av okade krav pa
individen att ta till sig och bearbeta information. I informationssam-
hallet formedlas en stor del av informationen med hjalp av ny kom-
munikationsteknik, som till exempel datorer och teleteknik som byg-
ger pa visuella stimuli, vilket medfor att den muntligt formedlade
informationen minskar i betydelse och omfattning. De individer som
har tillgang till information och som kan anvanda den far del av
informationssamhallets snabba kunskapstillvaxt inom olika verksam-
hets- och kunskapsomraden (Skolverket, 1996 a, s 58). Mot bakgrund
av detta kan tillgang till information och framfor alit tillgang till
redskapen for att tolka denna betecknas som en maktresurs.

Mot bakgrund av den har mycket kortfattade beskrivningen av de-
lar av informationssamhallets kannetecken framgar att kraven pa in-
dividerna i informationssamhallet har okat vad gaper aktivt sokande
av information samt formaga att lasa och forsta densamma. Det är
darfor betydelsefullt for varje individ aft erbjudas tillfallen och moj-
ligheter att utveckla en god lasformaga samt att fa kunskap om och
tillgang till den nya informationsteknik som ofta formedlar dagens
information och kunskapsutbud. Samhallets forandring staller krav
pa undervisning och utbildning sa tillvida att individen ska forbe-
redas for ett yrkesliv men ocksa genom att hos individen skapa ett be-
hov av fortsatt utveckling och kunskapssokande efter genomgangen
grundutbildning. Uttrycket livslangt larande är mycket aktuellt i da-
gens informationssamhalle.

Studier av barns och ungdomars lasformaga och lasvanor har ge-
nomforts bade nationellt och internationellt. Ofta har dessa studier
kopplats till utbildningsorganisation, undervisnings- forhallanden
och undervisningsmetoder. Den senaste internationella studien av
barns och ungdomars lasning genomfordes 1990-1991 av The Interna-
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tional Association for the Evaluation of Educational Achievement,
IEA. Syftet med denna undersokning var att skapa underlag for
studier av fardighetsnivaer ayseende lasning i jamforbara elevgrup-
per i olika lander (Elley, 1992). Data frail 32 olika 'Ander och under-
visningssystem samlades in och ungefar 200 000 9-Aringar och 14-
Aringar i de olika landerna medverkade. Cirka 10 500 larare deltog
med kompletterande information om bland annat undervisningsfor-
hallanden och lararkaraktaristika. Eleverna fick besvara en enkat
samt lasa och bearbeta uppgifter till tre typer av texter, skonlitterara
texter, sakprosa och dokument.

Tillgang till Nicker bade i hemmet, i skolan och via bibliotek samt
omfattningen av den tid som agnades At lasning visade tydliga sam-
band med en god lasformaga i jamforelse mellan 'ander (El ley, 1992, s
65-68). Lasning är en formaga som standigt utvecklas forutsatt att for-
mAgan anvands kontinuerligt och &liar har individens lasvanor stor
betydelse for dess utveckling.

Engagemang i litterara aktiviteter och exponering infor text, bade i
samband med undervisning och pa fritiden, har aven i tidigare un-
dersokningar visat sig vara viktiga faktorer for en gynnsam utveck-
ling av lasformagan hos elever (Stanovich, 1992).

IEA-studien visar att nivan pA lasformagan i de fiesta lander är
relaterad till landets ekonomiska situation och aven till utbildningsni-
van hos den vuxna befolkningen. Daremot tycktes inte skolstarts-
Alder, klasstorlek, Aldersblandade klasser, tid i skolan eller antal Ar
som lararen foljde sin Idass paverka nivan pa lasformagan vare sig i
lander med hog niva pa formagan eller i lander med lag niva pa den-
samma (Elley, 1992, s 33-54).

Vid en jamforelse mellan de i IEA-underseolcningen deltagande lan-
derna uppvisar svenska 9-Aringar och 14-Aringar en god lasformaga.
Bada aldersgruppernas resultat placerar dem bland de tre lander som
genom IEA- undersokningen redovisar hogst niva ayseende lasforma-
ga (Taube, 1995, s 22-26).

Studier av vuxna individers lasformaga och lasvanor är fa till anta-
let bAde i Sverige och i andra lander. Internationella jamforelser av-
seende vuxnas formaga att forst& och anvanda tryckt och skrivet ma-
terial har for forsta gangen blivit mojligt genom den studie, Interna-
tional Adult Literacy Survey, IALS, som till stor del ligger till grund
for foreliggande arbete. IALS-undersokningen genomfordes under
1994 och 1995 i sju lander i Europa och Nordamerika. Sverige var ett
av de deltagande landerna.

IALS-undersokningens resultat visade att i de fiesta deltagande
landerna kunde ett tydligt saraband utlasas mellan utbildningsniva
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och lasformaga. I Sverige klarade sig emellertid lagutbildade del-
tagare betydligt battre vad galler lasning an lagutbildade i de ovriga
deltagande lander (OECD, 1995). God lasformaga var alltsa irate en-
bart relaterat till utbildningsniva utan tycktes ocksa vara beroende av
lasvanor och yrkeslivets och samhallets krav pa lasformagan. "...li-
teracy skill is demand driven" (OECD, 1995, s 105).

Resultaten vad galler den svenska delen av IALS-undersokningen
visar att vuxna svenskar laser mycket bra vid jamforelser med delta-
gare fran de ovriga i studien medverkande landerna. Sambandet
mellan lasvanor och lasformaga var tydligt sa till vida att svenskarna
rapporterade att de ofta laste och skrev bade i samband med arbete
och pa fritiden. Resultaten visar dock att ungefar en fjardedel av den
svenska befolkningen i aldrama 16-65 ar irate uppnar de nivaer pa
lasfOrmaga som krays i det dagliga livet och som motsvaras av de
fardighetsmal i svenska som salts for ar 9 i den svenska grundskolan
(Skolverket, 1996 a, s 23-26).

Foreliggande arbete är till huvuddelen inriktat pa studier och analy-
ser av den svenska delen av det omfattande IALS-materialet. Mot
bakgrund av informationssamhallets okande krav pa individens for-
maga att to till sig och bearbeta tryckt information ar det angelaget att
kartlagga monster och forsoka forst& faktorer som i olika ayseenden
paverkar forhallandena mellan utbildning, lasformaga och ldsvanor
(figur 1).

UTBILDNING

LASFORMAGA LASVANOR

Figur 1 Modell for bearbetning av undersokningsvariabler

Figur 1, med variablerna utbildning, lasformaga och lasvanor, utgor
en grundmodell som aterkommer i flera aysnitt av arbetet. De tre va-
riablerna antas enligt modellen paverka varandra i olika riktningar
och ayseenden. En utveckling av modellen ar utgangspunkt for resul-
tatredovisningen vad galler IALS-undersokningens datamaterial.
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Mode llen ligger aven till grund for bearbetningen av data fran en me-
todprovande pilotstudie.

Arbetet innehaller alltsa ocksa en metodprovande pilotstudie dar
vuxna manniskors lasvanor ar studiens huvudintresse. IALS-un-
dersokningens resultat implicerar att de vardagliga lasvanorna ar
mycket viktiga for att behalla och utveckla lasformagan.

There is a general tendency, across countries, scales and tasks,
for individuals at higher literacy skill levels to report that they
carry out a practice more frequently.
(OECD, 1995, s 90)

Myrberg (1997) vidareutvecklar detta tema och relaterar den sa kalla-
de Matteuseffekten till vuxnas lasning och lasvanor.

IALS-undersokningen har emellertid endast data fran en bak-
grundsenkat for att belysa detta och ytterligare belagg krays for att
styrka undersokningens slutsatser. Den metodprovande pilotstudien
utgar till sitt innehall fran IALS-undersokningen och är tankt som en
forberedelse for en storre undersokning med syfte att forsOka
fordjupa kunskapen om lasvanor och lasformaga hos den svenska
befolkningen.

Personliga utgangspunkter

Med en bakgrund som smaskollarare och speciallarare har lasning,
under en tid av snart tre decennier, varit en aktivitet och ett begrepp
som fyllt min vardag och som darmed ocksa inneburit att jag aktivt
sat kunskap om detsamma. Lasning har fascinerat mig men det har
ocksa oroat mig. Fascinationen har bland annat orsakats av att jag har
fatt uppleva elevers gladje over att kunna lasa och att sjalva kunna
kommunicera med skrift. Oron har a andra sidan blivit stark nar jag
kommit nara elever i deras fortvivlan over att inte forst& och beharska
lasandets konst. Dessa olika upplevelser har jag haft tillsammans med
elever fran samtliga arskurser i grundskolan, tillsammans med
gymnasieelever och tillsammans med studerande pa universitetsniva.

Funderingar Over mina upplevelser har bland annat kretsat kring
mojliga paverkansfaktorer pa lasutveckling och lasning, och nar jag
nu sedan ett antal ar som lararutbildare dagligen moter vuxna lasan-
de individer har jag blivit an mer intresserad av vad som kan leda till
en aktiv och val fungerande lasning hos vuxna.

En hel del forskning, som jag har tagit del av, har under flera ar for-
sat att kartlagga olika orsaker till svarigheter med lasning och skriv-
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ning (Gjessing, 1978; Snow ling, 1987; Thomson och Watkins, 1990;
Heien och Lundberg, 1992; Snow ling och Thomson, 1991). Flera fors-
kare har pa senare tid ocksa inriktat sin forskning mot olika forut-
sattningar som tycks vara nodvandiga for att lasformagan ska ut-
vecklas pa ett gynnsamt satt. De har bland annat diskuterat den fono-
logiska medvetenhetens betydelse (Garton och Pratt, 1989; Hulme och
Snow ling, 1994; Heien och Lundberg, 1992) likaval som sjalvfortroen-
dets paverkan pa lasformagans utveckling (Taube, 1987).

Mina moten med vuxna lasande individer har emellertid vidgat
mina funderingar vad galler paverkansfaktorer pa lasning. En del av
de studenter jag muter laser med gladje bade den sa kallade obliga
toriska kurslitteraturen och dessutom en mangd litteratur som (inns
upptagen pa referenslitteraturlistor, medan andra studenter laser
minsta mojliga antal sidor inom ett visst aysnitt. Hur har det blivit sa
har? Ar det nivan pa lasformagan som styr den vuxna individens
lasning eller dr det vanan att lasa som paverkar? Ar det tradition i
hemmet eller ar det narstaendes utbildningsniva och ambitioner som
styr? Har en omfattande lasaktivitet betydelse for en framgangsrik
yrkesutovning i morgondagens samhalle? Mina fragor har Over tid
naturligt blivit fler och fler och mot bakgrUnd av samhallets krav pa
aktivt lasande medborgare kanner jag det angelaget aft soka kunskap
om och fordjupa mig i vuxna individers lasning. I min yrkesutovning
som lararutbildare dr denna kunskap av storsta vikt da jag dagligen
muter dem som ska Leda kommande generationer in i lasningens
konst och gladje. IALS-undersOkningens rika datamaterial har gett
mig unika mojligheter till denna kunskapsfordjupning.

Kommande textaysnitt inleder jag med en oversiktlig orientering om
begreppet liisning for att sedan presentera studier som utifran olika in-
fallsvinklar belyser lasning ur ett vuxenperspektiv. Jag har i detta av-
snitt forsokt att relatera vuxenlasning till tidiga paverkansfaktorer,
utbildning och lasvanor.

DA engelsksprakig litteratur ligger till grund for mina texter Over-
satter jag begreppet "literacy" med lasformaga i de fall jag bedomer
att det inte leder till missforstand. I ovriga fall anvander jag det
engelska ordet "literacy". Begreppet lasfardighet anvander jag i de fall
refererade eller citerade forfattare konsekvent anvander detta be-
grepp i sina texter, och da jag tolkar att det jamstalls med begreppet
lasformaga.
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IASNING

Problem enough, this, for a life's work, to learn how we read.
A wonderful process, by which our thoughts and thought-
wanderings to the finest shades of detail, the play of our in-
most feelings and desires and will, the subtle image of the
very innermost that we are, are reflected from us to another
soul who reads us through our book...
And so to completely analyze what we do when we read
would almost be the acme of a psychologist's achievements,
for it would be to describe very many of the most intricate
workings of the human mind, as well as to unravel the tangled
story of the most remarkable specific performance that civili-
zation has learned in all history.
(Huey, 1908/1968, s 5-6)

Sedan Huey for snart hundra dr sedan framforde sina tankar om fe-
nomenet ldsning har en mangd forskare stravat efter att forsta hur
mdnniskan kan skapa mening av en text och armed kunna forld.ara
vad lasning dr.

I ett svenskt uppslagsverk definieras ldsning, konsten att ldsa, som

...en komplicerad fardighet som kraver ling tid och omfattande
ovning for att kunna utvecklas. Man kan urskilja tva huvudmo-
ment: avkodning och forstaelse. Avkodning innebir att man kan
identifiera eller karma igen skrivna ord. Forstdelsen dr resultatet
av tolkningen av sprikliga meddelanden. God lasfardighet inne-
bar att bide avkodning och forstaelse fungerar val.
(Nationalencyklopedin, band 12, s 560)

Beskrivningen av ldsning i facklitteratur kan enligt Dalby, Elbro,
Jansen, Krogh och Christensen (1983, s 321-322) delas in i fern olika
grupper beroende p5 olika utgangspunkter for de olika besicrivning-
arna. Utgar man frAn ldsningens utforande talar man till exempel om
snabblasning, skumldsning och selektiv ldsning. Utgar man fran olika
texters innehall och utformning talar man om textens pliverkan pa las-
ningen. Lasning av reklam, serier och tidningar sker pa olika satt.
Lasarens installning till ldsningen foranleder ocksa alternativa beteck-
ningar pa lasning. Kritisk ldsning dr ett exempel pa lasarens forhall-
ningssatt och installning. Liisningens produkt eller forvantade resultat le-
der aven det till olika lasbeskrivningar. Hdr kan som exempel ndmnas
djuplasning, oversiktslasning och kreativ ldsning.

15
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I laspedagogisk litteratur sammanfors dessa olika beteckningar pa
lasning under begreppet lasaktiviteter och tolkas som olika satt att
uppova lasformagan.

Den sista och femte gruppen av beskrivningar av lasning ar teorier
om hur sjalva lasningen, lasprocessen, forloper. Teorierna om laspro-
ces sen kan anses vara karnan i definitionen av lasning.

Lasprocessen

Lasprocessen utgors av delprocesser genom vilka lasaren kan forena
meningsinnehall i en text med verklighetens forhallanden, forbinda
talets ljud med skriftsprakets tecken och forsta ett ords betydelse, till
exempel med hjalp av den omgivande texten. Alla dessa processer
samverkar vid lasningen men laspedagoger och lasforskare har skilda
uppfattningar om huruvida och i vilken omfattning de paverkar
varandra, om nagon process ar viktigare an nagon annan samt aven
om processerna forekommer i flagon bestamd ordningsfoljd.

Skillfull reading is not a unitary skill. It is a whole complex sys-
tem of skills and knowledge. Within this system, the know-
ledge and activities involved in visually recognizing individual
printed words are useless in and of themselves. They are valu-
able and, in a strong sense, possible only as they are guided and
received by complementary knowledge and activities of lang-
uage comprehension.
(Adams, 1990, s 3)

Lundberg (1984) talar om svarigheten aft ge lasning "...en nagorlunda
klargorande, heltackande och invandningsfri definition" (Lundberg,
1984, s 9). "Lasning som en tolkning av skriften som sprak" (Lund-
berg, 1984, s 10) kan mojligen vara en prototyp for en definition av
lasning. Avkodningen är grunden for lasning och ar ett av de sprak-
liga tollcningsstegen i processen. Genom att automatisera avkodning-
en kan mentala resurser frigoras for forstaelseprocessen under vilken
lasaren gar inferenser, forenar textens innehall med forhallanden i
verkligheten och vidgar textens budskap. Forstaelseprocessen vid las-
ning ar en aktiv, kreativ och konstruktiv tankeprocess, en interaktion
mellan text och lasare (Lundberg, 1984, s 97).

Adams (1990, 1994) forsaker att med hjalp av en modell (figur 2)
forklara sambandet mellan olika delprocesser som representerar den
komplexa bearbetningen av text i samband med lasning.

9



I I

t 4
Reading Writing

1
Speech

Figur 2. Sambanden mellan olika delprocesser vid lasning
(efter Adams, 1994, s 10)

Varje bearbetningsdel, "processor", representeras av en mangd del-
formagor som har bundits samman genom tidigare upplevelser och
erfarenheter. Den ortografiska processen innefattar individens igen-
kannande av enskilda bokstaver, bokstayskombinationer och hela
ord. Nar den visuella bilden av en racka bokstaver tar form sands
signaler till enheter som representerar ords innebord och mening,
"meaning processor". Den kontextuella processen leder det viktiga
konstruerandet av en sammanhangande tolkning av texten medan
den fonologiska processen innebar en fonologisk, "uttalad", oversatt-
ning av en text. Alla delprocesserna ar forbundna med varandra i
bada riktningarna och denna cirkulara forbindelse garanterar koordi-
nationen mellan processerna. Detta medfor att alla processerna be-
arbetar information pa samma gang (Adams, 1990, s 137-139, 157-
158).

Adams menar att hos den duktiga lasaren aktiveras de i modellen
presenterade processerna automatiskt och samtidigt, sa att den aktiva
och medvetna uppmarksamheten kan riktas mot en kritisk och
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reflekterande bearbetning av det lasta. Mode nen vill visa pA en tolk-
ning av lasprocessen som innebar att top-down processer och bot-
tom-up processer arbetar tillsammans, automatiskt och effektivt
(Adams, 1994, s 10-11).

Forutsattningar for lasning

Individens forutsattningar i olika ayseenden paverkar lasprocessen.
Fahlen (1994, s 44) lyfter fram Jerome Bruners tankar om betydelsen
av kognitiv tillvaxt som forutsattning for inlarning. Den kognitiva
tillvaxten, formagan att utveckla kunskap och att anvanda den, kom-
mer till stand dels genom individens inneboende drivkraft att
utvecklas och dels genom kulturell pAverkan. Fahlen menar att enligt
Bruners teori har olika representationsformer och individens tillgang
till och anvandning av dessa som tolkningsbas, betydelse for hur
lasprocessen fungerar (s 60). Avkodning och forstaelse kraver bruk av
bade det ikoniska och det symboliska representationssystemet. Aven
om forskning sat klarlagga och forsta sambandet mellan den
kognitiva utvecklingen och lasprocessen uttrycker dock Hoien och
Lundberg (1992) att det fortfarande saknas en mangd kunskap om
individens kognitiva och aven syntaktiska formagor for att klart
forsta den komplexa lasningens forlopp.

Enligt Stanovich (1988) tar lasforsthelsen intelligens och generell
kognitiv formAga i ansprak medan avkodning och fonologisk analys
paverkas av individens vokabular, omvarldskurtskap och strategiska
formAga. En sAdan strategisk formAga kan vara anvandningen av
kontext vid lasning. Kontexten pAverkar lasprocessen och ar bety-
delsefull bAde for avkodning och for forstAelse.

Lundberg (1984, s 65-66) talar om global och lokal kontext. Han
menar att den globala kontexten, texten och boken i vilken ett aktuellt
ord ingar, kan underlatta orduppfattningen pa det semantiska planet
medan den lokala kontexten, meningen och frasen dar ordet är en del,
har en mer syntaktisk paverkan pa ordigenkannandet. Lundberg
(a.a.) menar dock att det ar svArt att entydigt visa pA vilket satt global
och lokal kontext underlattar lasningen. Kontexten har stor betydelse
men leder i sig inte till lasforstAelse utan utgor snarare ett stod i
forstAelsearbetet.

Stanovich (1985) namner tva kontextuella mekanismer, en automa-
tisk "spreading-activation" process som verkar i det semantiska min-
net och en "conscious-expectancy", en uppmarksamhetsmekanism,
som ar en kontextuell prediktionsprocess. Dessa processer arbetar
simultant och med en kompensatorisk interaktion i lasprocessen.
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Studier av vuxna lasare har visat att mekanismerna mera är strategier
under lasarens kontroll an automatiska processer. Stanovich menar
vidare att kontexten behovs mer for lasprocessens forstaelsearbete an
for aft underlatta avkodningen.

Lundberg (1984) skriver aft den lokala kontexten mojliggor forut-
sagelser, prediktion, men ifragasatter vad det är lasare predicerar
med hjalp av den lokala kontexten. Det kanske inte är prediktionen
som underlattas utan i stallet skapar kontexten mojligheter att redu-
cera antalet tankbara tolkningar.

Persson (1994) narmar sig och forsoker ftirsta lasning och laspro-
cess genom att beskriva funktioner och formagor som kan anses be ty-
delsefulla i samband med lasning. FOrutom tidigare namnda forut-
sattningar for lasning sasom kognitiv formaga, omvarldskunskap och
strategisk formaga lyfter Persson (1994, s 12) fram och beskriver per-
ceptuell formaga, minne, lingvistisk medvetenhet samt individens
sjalvuppfattning som delfunktioner vilka paverkar och är invol-
verade i lasningen.

Dalby m fl (1983, s 43-44) vidgar ytterligare synen pa paverkansfakto-
rer ph lasning genom att framhalla sociala och kulturella for utsatt-
ningar och forvantningar i det omgivande samhallet. Industrialise-
ring, utbildningsbehov och utbildningskrav, tillgang till texter, litte-
rar tradition och familjestruktur är nagra exempel pa faktorer som pa-
verkar och har betydelse for lasningens utovande och forlopp.

Till detta kan naturligtvis ocksa laggas individens fysiologiska forut-
sattningar och status vad galler till exempel syn och horsel (Dalby
m fl, 1983).

Teorier om hur vi registrerar synintryck, hur ogat ror sig vid las-
ning samt ogondominans har fokuserats i samband med studier dar
lasproblem och deras orsaker analyserats (Ygge m fl, 1993; Lenner-
strand, m fl 1994).

Mody m fl (1997) har studerat hur individer uppfattar tal och
enskilda sprakljud. De har kommit fram till att svarigheter vad galler
perception av tal hos lassvaga barn harror fran svarigheter med att
identifiera fonologiska enheter i fonetiskt lika talljud.

Begreppen "lasfiimaga" 11asfardighet" - 'literacy"

Undervisning i lasning startade i Sverige langt fOre inforandet av all-
man folkskola och fore industrialiseringens framvaxt fran mitten av
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forra seklet. Forklaringen till denna tidiga start av lasundervisningen
hanfors till det tryckta ordets sarskilda betydelse inorn protestan-
tismen. Bade den sociala och den religiosa livshallrtingen beskrevs i
bibeln och prasterskapet skulle se till att folket kunde lasa Guds ord.

Att med egna ogon lasa, att med egna ord fatta och forsta samt
att i levernet praktisera och tillampa denna uppenbarelse blev
den givna livsformen i lutherdomens sarnhalle.
(Johansson, 1977 s 6)

Redan har beskrivs malet for lasinlarningen och ocksa till en viss del
nivan pa lasformagan. Undervisningen skulle resultera i formaga att
liisa, forsta och tilliimpa textens innehall. Undervisningen overlats till
en borjan pA hemmen och det var framforallt modrarna som hjalpte
barnen i lasandets konst. Prasterskapet kontrollerade emellertid re-
sultatet av undervisningen och i saraband med kyrkans husforhor no-
terades redan vid mitten av 1600-talet i en del husforhorslangder ni-
van pa lasformagan i kolumnen "laser och forstar". De olika beclom-
ningsnivaerna for lasformagan, vilka markerades med tecken, var
"har begynt lasa", "laser svagt", "laser nagorlunda", "laser forsvarligt"
och "laser med fardighet". Tvanget i lasandet var starkt men skillna-
derna i fraga om resultat blev stora. Barnen i besuttna familjer gynna-
des genom en bathe lasmiljo och ett storre bokbestand i hemmet.
Dessa forhallanden resulterade i bathe lasbetyg i husforhorslangden
(Johansson, 1982, s 5-7).

Den gamla kyrkliga lastraditionen i Sverige ska emellertid inte
Overskattas. Den mesta lasningen innebar namligen i forsta hand las-
ning av redan kand text, sAsom lasning av katekes och psalmbok. SA
smaningom avlostes dock denna utantillasning av lasning av okanda
texter, vilket stallde nya och andra krav pa lasformAgan.

I facktexter, forskningsrapporter och artiklar pa svenska dar las-
fling och lasaktiviteter fokuseras anvands omvaxlande begreppen las-
formaga och lasfardighet. I engelsksprakig litteratur är det begreppet
"literacy" som forekommer mest frekvent i motsvarande samman-
hang. "Literacy" är emellertid ett vidare begrepp an de svenska orden
lasformaga och lasfardighet. Med "literacy" ayses inte bara att kunna
lasa och forsta det lasta, utan begreppet iniduderar ocksa skrivande
samt formagan att kunna Ora numeriska berakningar med hjalp av
skriftlig information. "Literacy" ayser alltsa inte bara las- och slcrivfor-
magan i sig, utan aven formagan att anvanda denna kompetens i var-
dagsliv och vid yrkesutovande. "Literacy" innebar

13



The ability to make full sense and productive use of the
opportunities of written language in the particular culture in
which one lives.
(Smith et al, 1986 s 143)

...literacy includes not only reading, but also writing. Addi-
tionally literacy may include the ability to perform tasks that
combine written language with figures, graphs, tables, maps,
and other such symbolic representations.
(Sticht, 1978 s 342 i Norton och Falk, 1992)

Dessa bAda forklaringar av begreppet "literacy" definierar detta som
en informationsbearbetande formaga.

International Adult Literacy Survey, IALS, som i sju Milder stude-
rat vuxna individers lasning, och som kommer att presenteras utfor-
ligt i foreliggande arbete, definierar "literacy" enligt foljande

Using printed and written information to function in society,
toachieve one's goals, and to develop one's knowledge and
potential.
(OECD, 1995, s 14)

"Literacy" har i IALS-studien kartlagts med hjalp av lasuppgifter
inom tre olika lasomraden; "prose literacy", "document literacy" och
"quantitative literacy". Dessa tre lasomraden understryker dels att
IALS-studien ser lasformAgan som en sammansatt informationsbear-
betande formaga och dels att lasformAgan innefattar bade spraklig
och numerisk bearbetning av skriftlig information.

Jag kommer i mitt arbete att huvudsakligen anvanda det svenska
begreppet lasformaga som oversattning av begreppet "literacy". Las-
formaga ska har ses som en formaga utefter ett kontinuum och inte
som en formAga individen har eller är i aysaknad ay.

Nivart pa lasformagan är beroende av en mangd faktorer varav
den spraldiga formagan eller kompetensen utgor en av de viktigaste.
Det mesta vi lar oss lar vi genom spraket men vi kan tiara forsta nytt
genom "de gamla ord" vi redan forstar. Detta innebar att omgiv-
ningen mAste presentera och strukturera nya uttryck och begrepp sA
att den nya kunskapen relateras pa ett fruktbart satt med tidigare
kunskap, och darmed leder till utveckling av kunskap och formagor
(Adams, 1990, s 204-206).

Individens exponering infor text, genom till exempel ofta Aterkom-
mande lasaktiviteter, är bade en konsekvens av utvecklad lasformaga
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och en bidragsgivare till vidare utveckling av denna formaga
(Stanovich, 1992).

LasfOrmagan kan ocksa relateras till specifika krav som stalls pa
densamma, som till exempel formaga att lokalisera information, att
tolka, att analysera och att Ora inferenser.
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LASNING I ETT MODERNT SAMHALLE

Manga undersOkningar har genom wren fokuserat och analyserat
barns och ungdomars lasutveckling och ldsformaga men fa har belyst
vuxnas lasformaga. En del studier har uppmarksammat ldsnivan och
fOrmagan hos grupper av vuxna med uttalade och skrivsvarighe-
ter men studier som innebdr generella kartlaggningar av vuxnas las-
formaga dr mycket fa till antalet.

Mot bakgrund av samhallets okande krav pa lasformaga har grup-
per av vuxna med och skrivsvarigheter blivit alltmer utsatta vad
galler mojlighet att delta i samhallsaktiviteter men aven ndr det galler
mojligheter till arbete, utbildning och egen utveckling.

Vuxenlasning - funktionell lasformaga

The Australian Council for Adult Literacy (ACAL) lyfter fram vuxen-
ldsning som ett nytt och viktigt forskningsfdlt (Norton och Falk,
1992). Vuxenldsning dr inte ett entydigt begrepp utan ett begrepp ut-
efter ett kontinuum. Det kan bara forstas i relation till dess anvand-
ning i olika historiska och kulturella kontexter samt utffran specifika
textmaterials utformning och aysikter.

Lasning maste ses i ett socialt och kommunikativt sammanhang
fOr aft forstas (Francis, 1982).

What is central to understanding literate behavior is compre-
hension of the nature of the acts of reading and writing that
they function as acts of communication in a similar way to
talking and listening.
(Francis, 1982, s 137)

Lasning idag innebdr ett livslangt larande. Den lasformaga som star-
tar sin utveckling under skoltiden ska anvandas och vidareutvecklas
under vuxenlivet. Alla vuxna forsatts dagligen i ldssituationer men
manga har problem med att overfora last information till nya situa-
tioner och handlingar. Malet for vuxenldsningen utgors ofta av en
handling och inte bara kunskapsokning.

... literacy includes not only reading, but also writing. Addi-
tionally literacy may include the ability to perform tasks that
combine written language with figures, graphs, tables, maps, and
other such symbolic representations.
(Sticht, 1978, s 342 i Norton och Falk, 1992, s 185).
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Weinstein och Walberg (1993) forklarar "literacy", lasformaga, som en
multidimensionell och kontextberoende fOrmaga som innebar att
individen kan anvanda tryckt och skriven information for att fungera
i samhallet samt for att utveckla sin kunskap och begavning.

Norton och Falk (1992) menar att antaganden om textsvArigheter
eller bristande lasformaga hos vuxna inte kan Boras pa basis av en typ
av text eller ett stycke text. Lasformagan ar tatt knuten till formagan
att tanka och losa problem och ocksa till individens tidigare kunska-
per i olika ayseenden. Vuxna kompenserar emellertid skickligt de far-
magor som saknas i olika lassituationer.

Forskning om vuxenlasning behover inriktas mot vad som ar nor-
mal vuxenlasning och vad goda vuxenlasare gor nar de laser. Forsk-
ningen behover aven omfatta kartlaggning av lasamas aysikter och
mal med lasningen samt deras upplevelser av framgang med att na
dessa mal. Detta ar av sarskild vikt i samband med forskning om
vuxna med las- och skrivsvarigheter. LAg motivation infor lasning
kan eventuellt harrora fran attityder som utvecklats redan som barn
da upplevelser av att lasning var svart vaxte sig starka.

Grundin (1977) diskuterar inneborden i funktionell las- och skriv-
fardighet hos vuxna. En funktionell fardighet

...innebar framfor alit, att den kan anvandas i ett konkret sam-
manhang, i en reell, icke-konstlad situation som fordrar lasning
och/eller skrivning.
...fardighet som fordras eller tas i ansprfik i verkligheten utanfor
skolans varld.
(Grundin, 1977, s 78)

Lasformagan och kravnivan pa densamma ar kontextberoende. Det
samhalle, den tid och den miljo individen lever i samt individens livs-
situation i den omgivande miljon avgor huruvida las- och skrivfor-
magan ar funktionell.

Norton och Falk (1992) papekar ocksa vikten av att se pA lasforma-
gan som ett relativt begrepp och betonar att den lasfOrmaga som ut-
vecklas i en skolkontext inte är samma lasformaga som krays for att
fungera i vuxenvarlden.

Las- och skrivfardigheten kan ses ur ett personligt funktionellt
perspektiv men aven ur ett samhallsperspektiv (Grundin, 1977). Den
funktionella nivan i ett personligt perspektiv avgors av individens
tillfredsstallelse med sin formaga medan samhallsperspektivet fo-
kuserar en fardighetsniva som behovs for att fungera som en aktiv
medborgare i ett dernokratiskt samhalle och som behovs for att skota
ett arbete. Funktionell las- och skrivfardighetsniva i ett samhallspers-
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pektiv innebar alltsa en bestamning av en lagsta fardighetsniva som
hela befolkningen bor och kan uppna (Grundin, 1977).

Elbro, Moller och Munk Nielsen redovisar Kirschs och Jungebluts
(1987 i Elbro m fl, 1991) tolkning av vad en tillracklig lasnivA dr for en
vuxen individ. De, liksom Weinstein och Walberg (1993), menar att
individen ska kunna anvanda tryckt och skriven information sa att
han kan fungera i ett samhalle. LasformAgan ska ocksa racka till for
att na personliga mal och for att utveckla kunskap och formagor.
Elbro m fl (1991) menar att en sAdan tolkning är svAr att praktiskt
hantera och ifrAgasatter hur den enskildes kravniva pA fOrmagan ska
kunna definieras. Det är darfor vanligare att i samband med nivabe-
skrivningar av vuxnas lasformaga se beskrivningar av en miniminiva
for las- och skrivformagan. Grundins (1977) tolkning av samhallets
syn pa funktionell las- och skrivfardighet är exempel pa en sac:Ian mi-
niminiva.

Elbro m fl (1991) havdar att en bra beskrivning av kraven pa vux-
nas lasformaga ar Unescos definition av funktionell las- och skrivfor-
maga. Unesco (1978 i Elbro m fl, 1991) beskriver tvA nivaer pa las-
formaga, namligen elementar las- och skrivformaga och funktionell
las- och skrivformaga. En individ med elementar las- och skrivforma-
ga har inte en las- och skrivformaga som racker till i ett industrisam-
halle med hoga krav pa densamma, men kan formulera en mening
som en presentation av sig sjalv och är saledes inte analfabet.

Den funktionella las- och skrivformagan innebar att individen kan

...deltage i alle de aktiviteter, hvor och skriverdighed er
nodvendig for, at den enkeltes gruppe og samfund kan fungere
effektivt.
(Elbro m f1,1991, s 16).

En funktionell formaga innebar att olika slag av texter bor vara
mojliga att tillagna sig (Elbro m fl, 1991). Det dr dels texter som riktar
sig till alla medborgare i ett samhalle och dels texter specifika for den
grupp i samhallet som individen tillhor, t ex en yrkesgrupp eller en
utbildningsgrupp. Till dessa texter kommer enligt Elbro m fl (1991)
individuella texter som till exempel personliga brev. Lasning är enligt
detta tolkningssatt den formaga som faktiskt brukas for att anvanda
skriven text sA som den dr aysedd. Detta kan kallas en funktionell och
kommunikationsorienterad definition och valet av texter blir centralt
eftersom det begransar definitionen.

Mikulecky och Drew (1991) diskuterar den lasformaga som krays
av den vuxne for att fungera i arbetslivet. De framhAller liksom
Norton och Falk (1992) att manga studenter inte är forberedda pa kra-
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yen pa lasformagan utanfor skolor och hogskolor. Lasning i arbets-
livet innebar inte avlasning av en text utan handlar om aft samla in-
formation frail flera textkallor for att losa problem, dra slutsatser, fat-
ta beslut och stalla nya frAgor for att utveckla en verksamhet
(Mikulecky och Drew, 1991). Lasning i arbetslivet innebar att skaffa
sig fOrstaelse och handlingsberedskap medan skollasning mer ar in-
riktad mot faktainhamtning och inlarning. En god lasformaga i ar-
bets livet innebar anvandande av metakognitiva formagor snarare an
enbart en god teknisk avlasningsformaga.

De viktigaste ronen frAn forskning om "literacy in the workplace"
har Mikulecky och Winchester (1983) sammanfattat i sex punkter.

1. Literacy is called for in mostjobs.
2. Workplace literacy differs from school literacy in that work

places call for a variety of materials while schools do not.
3. Literacy in the workplace is repetitive and usually for the

purpose of accomplishing a task.
4. Workplace literacy is a social phenomenon which includes

asking questions and gathering information from other
workers.

5. Workers tend to read job material with higher levels of
proficiency than they do general material.

6. Training for a job usually is more demanding in terms of
literacy than is performing the job.

(Mikulecky och Winchester, 1983, s 2)

I en studie av sjukskoterskors lasformaga och effektivitet i arbetet
fann Mikulecky och Winchester (1983) aft over 90 procent av skOters-
kornas aktivitet var "multi-modal". De bytte aktivitet en eller flera
ganger under ett tidsintervall om 60 sekunder. Skoterskornas totala
lastid under ett 8 timmars arbetspass var i genomsnitt 68 minuter
men lastillfallena var manga, var integrerade i arbetet och varade
oftast mindre an 60 sekunder. Skoterskor med Fang erfarenhet preste-
rade battre an mindre erfarna skoterskor vad gallde formagan att
sammanfatta innehallet i en facktext. Skillnaderna mellan sko terskor-
na vad gallde formagan att lasa och forsta allmanna texter var clar-
emot relaterade till utbildningsniva.

Mikulecky och Drew (1991) menar att kraven pa lasformaga i ar-
betslivet idag okar och att nivan pa densamma maste vara hog. De
talar om formagenivaer som motsvarar nivaerna for att klara univer-
sitets- och hogskolestudier. Undersokningar har givit vid handen att
arbetare med en dalig lasformaga är det storsta problemet i samband

19



med utveckling och tillvaxt pa arbetsmarknaden (Mikulecky och
Drew, 1991). Det finns idag ett gap mellan den lasformaga som krays
i samhallet och den faktiska lasformagan hos vuxna i arbetslivet.
Gapet beror dels pa stone krav i arbetslivet och dels pa att en hel del
yrken forsvunnit och nya kommit till dar lasning ingar som en
naturlig del i yrkesutovandet.

God forforstaelse och stor kannedom om ett visst kunskapsomra de
kan emellertid innebara aft en individ med lag formaga ayseende las-
ning kan tillgodogora sig aven svara texter. Sticht menar att "job
knowledge" (Sticht, 1988, s 71) gynnsamt kan paverka formagan att
lasa och forsta komplicerade texter som är tydligt relaterade till en
kand arbetssituation eller kanda arbetsuppgifter. Sticht anser vidare
att forskning behovs om huruvida arbetslivet idag verkligen kraver
en alit hogre niva pa lasformagan, samtidigt som han redovisar att in-
divider som ofta laser i samband med yrkesutovande presterar battre
pa test som mater &man lasformaga.

De forsta levnadsaren, familjen - vwcenlasning

1985 genomfordes en undersokning i USA, National Assessment of
Educational Progress (NAEP), ayseende 21-25-aringars lasformaga.
Data fran 3 618 unga vuxna samlades in och analyserades med aysikt
att forsoka kartlagga paverkansfaktorer med betydelse for lasforma-
gans utveckling (Weinstein och Walberg, 1993). Tidiga lasupplevel-
ser, familjesituation, utbildning och lasaktiviteter som vuxen var fak-
torer som antogs paverka vuxenlasningen.

Verbal exponering och socioekonomisk status som bland annat in-
nebar tillgartg till litteratur och litterara aktiviteter i hemmet samt for-
aldrarnas utbildning och akademiska erfarenheter befanns vara tyd-
liga prediktorer och paverkansfaktorer for lasformagan som vuxen.

The results corroborate research suggesting that early family,
educational, and other social experience strongly influence later
adult accomplishments.
(Weinstein och Walberg, 1993, s 16).

Tidiga upplevelser och erfarenheter av lasning leder inte bara till se-
nare god lasformaga utan ocksa till vuxenaktiviteter och verksamhet
som ytterligare gynnsamt paverkar och utvecklar lasformagan som
vuxen.

Betydelsen av familjefaktorer och av tidiga litterara erfarenheter,
upplevelser och forvantningar, for utvecklingen av en god lasforma-
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ga redovisas aven i en annan amerikansk undersOkning. Baydar m fl
(1993) har i en longitudinell studie som stracker sig over 20 ar forsokt
att identifiera tidiga paverkansfaktorer for lasformagart som vuxen.
Ma let var att med hjalp av identifierade paverkansfaktorer senare
kunna definiera riskgrupper i samhallet. Undersokningsgruppen be-
stod av 250 svarta tonarsmodrar och deras forsta barn. De levde un-
der knappa ekonomiska forhallanden i en amerikansk storstad under
aren 1966/68-1987. Resultaten visade tydligt att faktorer och forhal-
landen under mycket tidig barndom, 0-4 ar, forutsade lasformagan
mer an faktorer och forhallanden senare under barndomen.

The most compelling finding of this study is the significance of
factors measured in early childhood in predicting literacy levels
measured in young adulthood, supporting our hypothesis about
the importance of this developmental period.
(Baydar m fl, 1993, s 826).

Resultaten visade klart ph betydelsen av tidigt deltagande i aktiviteter
dar kognitiv formaga stimuleras och utvecklas samt vikten av sprak-
lig och social interaktion i en kvalitativt god miljo.

The early childhood developmental assessments were the strong-
est predictor of adulthood literacy.
(Baydar m fl, 1993, s 825)

Particulary noteworthy is the power of standardized cognitive
and behavioral assessments in early childhood in predicting
young adulthood literacy 15 years later.
(Baydar m fl, 1993, s 826)

Ytterligare starka paverkansfaktorer var forhallanden i familjen som
till exempel syskons fodelse under barnets forsta levnadsar, moderns
utbildningsniva och utbildningsforvantningar pa barnet samt in-
komst per familjemedlem.

Betydelsen av tidiga "literacy"-aktiviteter for en senare positiv las-
inlarning och lasutveckling understryks i en studie av Purcell-Gates
(1996). Hon har i sin undersokning sokt kunskap om relationerna
mellan olika typer av "literacy"-aktiviteter i hemmet som barn mellan
4 och 6 ar var engagerade i och de olika kunskaper om det skrivna
spraket som dessa barn hade med sig da de startade sin skolgang.
Purcell-Gates skriver
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By living and participating in an environment in which othersuse
print for various puposes, children infer the semiotic and func-
tional nature of written language.
(Purcell-Gates, 1996, s 426)

Utveckling av lasformagan, "literacy", sker vid varje tillfalle som den
praktiseras och Purcell-Gates talar om att utvecklingen maste ses som
en konsekvens av "cultural practice" (Purcell-Gates, 1996, s 406).

Skolgang, utbildning - vuxenlasning

Elbro m fl (1991) har genomfort en undersokning av danskars lasfor-
maga i vilken de ville belysa omfattningen av svarigheter med att lasa
texter, som den vuxna danska befolkningen mOter dagligen. De dag-
liga texter som valdes ut for undersokningen var tidningsartiklar,
utdrag ur informationstexter, prislistor, kartor med gatuforteckningar
samt postblanketter. Dessa olika texter delades in i fyra textgrupper
med rubrikerna berattande texter, informerande texter, "uppslags"
-texter samt "ifylktads"texter. Texterna och uppgifterna i anslutning
till dessa var aysedda att tacka de vasentligaste far dighetema vid las-
ning sasom lokalisering av information, avkodning och forstaelse av
enskilda ord samt tolkande forstaelse.

1 124 danskar, 18-67 ar, besvarade i en telefonintervju fragor om
lasvanor och lasformaga. Dessutom deltog 445 av de intervjuade per-
sonerna i en undersokning av den faktiska lasformagan da ovan
namnda texter anvandes. Undersokningens mal var att hitta en mini-
mirtiva pa lasformaga, som vuxna danska samhallsmedborgare kan
forvantas ha, samt att finna samband mellan denna lasformageniva
och bland annat skolgang och utbildning.

Elbro m fl (1991) fann ett tydligt samband mellan skolgangens
langd och lasformagan. Gruppen individer med Hest skolar laste bast
och rymde minst antal daliga lasare. Resultaten visade att andelen
svaga lasare iikade med levnadsaldern men gruppen individer med
real- och studentexamen inneholl farre daliga lasare i hogre aldrar an
gruppen individer utan dessa skolexamina.

Undersokningens resultat (Elbro m fl, 1991) visade inte pa nagon
skillnad i lasformaga mellan grupper med en hantverksutbildning
och grupper med en facklig utbildning pa upp till. fyra ar. Daremot
var skillnaden i lasformaga stor mellan vuxna utan utbildning och
vuxna med utbildning. Andelen svaga lasare okade med aldern pa
olika utbildningsnivaer men individer med utbildning uppvisade
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bathe lasformaga i alla Aldersgrupper an individer utan utbildning.
De 445 undersokningsdeltagarna fick i samband med lasning av de
olika textema och bearbetning av uppgifterna i anslutning till dessa
ocksa vardera sin egen lasformaga. Vuxna med Fang utbildning var-
derade sin lasformaga som mycket god. Det kan emellertid vara in-
tressant att papeka att vuxna med en hantverksutbildning inte varde-
rade sin formaga Mgt trots en relativt rang utbildning och en mycket
god faktisk lasformaga.

Elbros m fl (1991) undersokning kan jamforas med en tidigare svensk
studie av vuxnas las- och skrivfardigheter. I det sa kallade Vuxen-
LASK-projektet (Grundin, 1977) var syftet att kartlagga las- och skriv-
fardigheter hos vuxna for att sedan kunna jamfora dessa med motsva-
rande fardigheter hos elever i grundskolans senare Ar samt i gymna-
sieskolan. Projektet hade aven som mal att studera vuxnas las- och
skrivfardigheter i forhAllande tillbehoven av dessa i arbetsliv och
under fritid.

Grundin (1977) gjorde ett slumpmassigt urval av forsokspersoner
som var 25 och 35 Ar vid undersokningstillfallet 1975. De var mantals-
skrivna Mom ett begransat geografiskt omrade. Undersokningen be-
stod av las- och skrivtest samt en skriftlig enkat om bland annat ut-
bildning och las- och skrivvanor. Dessutom varderade forsoksperso-
nerna betydelsen av de fardigheter som las- och skrivtesten matte. I
las- och skrivtesten ingick bland annat ett ayskrivningsprov, ett las-
hastighetsprov, tvA lasforstaelseprov varav ett utgick frail en text ur
en villa-hem forsakring, tabellasningsprov och blankettforstaelseprov.

Grundin fann ett klart samband mellan allman utbildningsniva,
matt i antal skolAr, och las- och skrivformagan. Langre allman utbild-
ning resulterade i bathe las- och skrivformaga. Det framkom emeller-
tid ocksA av resultaten att vid jamforelse mellan de tva Aldersgrup-
perna, 25-Aringar och 35-Aringar ayseende allmanutbildningsnivA,
presterade 35-Aringarna med 8-9 Ars skolgang battre an 25-Aringarna
med lika lang skolgang. Derma skillnad mellan Aldersgrupperna gall-
de aven vid en allman utbildningsniva omfattande 15-16 Ars skolgang
(Grundin, 1977, s 74-77).

Lasvanor - vuxenlasning

Lasning dr en formAga som behover anvandas for att bevaras och
aven for att utvecklas vidare (OECD, 1995, s 90, 105). Individer som
laser ofta och mycket formodas bli battre lasare an andra. Elbro m fl
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(1991) stallde sig dock undrande till huruvida all lasning utvecklar
lasformAgan.

I undersokningen om vuxna danskarnas lasformaga (Elbro m fl,
1991) fragades efter hur ofta man laste tidningar och fackbocker, ro-
maner och noveller samt facktexter i samband med arbete och utbild-
ning. AttiotvA procent svarade att de dagligen laste tidningar, fack-
texter eller fackbocker medan 2 procent sallan eller aldrig laste sada-
na texter. Tjugoen procent laste dagligen romaner och noveller och 18
procent laste aldrig detta. Trettiotre procent laste dagligen facktexter i
samband med arbete och utbildning medan 6 procent svarade aft de
aldrig gjorde det.

Vid sambandsberakningar mellan lasvanor, lasning av olika texter
och lasformaga framkom aft lasning av tidningar och facklitteratur pA
fritiden inte generellt ledde till en battre lasformaga. Lasning av skon-
litterara texter hade inte heller en omedelbart positiv pAverkan pa
den faktiska lasformAgan. Det som dock visade sig ha stor betydelse
for vidareutveckling av god lasformAga var ofta forekommande las-
ning av facktexter i samband med arbete och utbildning.

Ett av de starkaste sambanden som framkom i undersokningen var
sambandet mellan utbildning och lasformaga. Det framkom emeller-
tid ocksa att grupper av individer utan utbildning men med daglig
lasning av facklitteratur i samband med arbete inte inneholl fler dali-
ga lasare an grupper med utbildning och daglig lasning av facklittera-
tur i anslutning till arbete. Elbro m fl (1991) tolkar dessa samband sA
att ju mindre man laser dagligen i samband med arbete ju langre be-
hover utbildningen vara for att inte lassvArigheter ska uppsta ju aldre
individen blir.

Aven i Grundins (1977) studie stalldes frAgor till forsokspersoner-
na om las- och skrivvanor. Fragorna aysag att ge svar pa hur lAng tid
per dag som agnades At lasning och skrivning bade pa fritiden och i
arbetet. Grundin fann ett klart samband mellan las- och skrivvanor
och utbildningsniva. Vid en hogre utbildningsniva agnade individen
mer tid At las- och skrivaktiviteter an vid en lagre. Han fann ocksa att
vuxna som agnar mer tid At lasning och skrivning pA fritiden uppvi-
sade battre resultat pA de las- och skrivprov som anvandes i Vuxen-
LASK-projektet. Detta samband var tydligt aven oberoende av utbild-
ningsniva. Motsvarande samband nar det gallde lasning och skriv-
ning i arbetet var ej sa tydligt.

Grundins (1977) resultat visar alltsa, liksom Elbros m fl (1991), att
lasning och skrivning är formAgor som utvecklas vidare ju mer de an-
vands, aven om Grundin, till skillnad frAn Elbro m fl, kom fram till att
fritidslasningen och fritidsskrivningen betydde mest for utvecklingen
av las- och skrivformagan.
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Det kan har vara av intresse att jamfora vuxnas fritidslasning med
barns fritidslasning. Holmberg (1992) redovisar i den Nationella ut-
varderingen av grundskolan, NU, att fritidslasningen skiljer sig At
mellan duktiga lasare och lassvaga elever bade ayseende aysatt tid
for lasning och typ av litteratur. Lassvaga elever agnar mindre tid At
fritidslasning och de laser inte backer i samma omfattning som ovriga
elever. De fa Nicker de laser ar oftast sagobocker och sportbocker me-
dan duktiga lasare valjer att lasa barn- och ungdomslitteratur samt
faktabocker.

IEA-studien ville ocksa sOka kunskap om elevernas lasaktivitet
utanfor skola och undervisningssituation. De 9-Aringar som upp visa-
de den basta lasformagan laste mest och kom Wan hem dar man hade
ett relativt stort antal Nicker Oran 50 b6cker till mer an 200 backer).
Inte i nagot av de i studien deltagande landerna presterade elever bra
som kom frAn hem med aysaknad av bocker. Delta samband var star-
kast for elevgruppen 14-Aringar (Elley, 1992, s 83-85).

En svarighet i samband med undersokningar om lasaktivitet och las-
vanor ar forsokspersonernas tendens att overskatta omfattningen av
sina lasaktiviteter. Lasning anses allmant som en nodvandig och vik-
tig aktivitet och denna uppfattning paverkar tydligt under soknings-
svar i till exempel enkater ayseende lasaktivitet och lasvanor (Stano-
vich och West, 1989; West, Stanovich och Mitchell, 1993). Lasvanor
piverkar som tidigare namnts sjalva lasformagan varfor det ar ange-
laget att kartlagga omfattningen av lasaktiviteter och deras pAverkan
pa till exempel ortografisk textbearbetning, fonologisk bearbetning,
stavningsformaga och lasforstaelse.

Stanovich och West (1989) har i samband med undersokningar om
lasvanor och omfattning av textexponering anvant sig av ett testmate-
rial, (Author Recognition Test, ART), dar undersOkningspersonema
uppmanades att pa en lista med namn markera vilka namn som var
namn pa kanda forfattare. Listan inneholl namn pa kanda forfattare
men aven namn som inte alls var forfattarnamn. Liknande listor med
namn pa kanda tidskrifter, (Magazine Recognition Test, MRT), har
ocksa anvants i undersokningar om lasvanor (Stanovich och West,
1989; West m fl, 1993).

Stanovich och West (1989) anvande ART och MRT for att avlasa
omfattning av textexponering och dess paverkan bland annat pA den
ortografiska textbearbetningen. De menade att ART var ett anvand-
bart instrument och en god prediktor nar det galler lasformaga och
stavningsformaga. En fOrsoksperson med ett bra resultat pa ART
uppvisade ocksi goda resultat pa test som matte lasfOrmaga och stav-
ningsformaga. Stanovich och West (1989) fann aven att en traditionell
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enkat ayseende lasaktivitet och lasvanor, (Reading and Media Habits
Questionnaire), vilken ocksa ingick i undersokningen, inte visade pa
samma samband med stavningsformagan som ART gjorde. De tolka-
de sina resultat sa att lasaktiviteter utvecklar lasformagan genom att
till exempel paverka ordforradet positivt men de leder ocksa till ut-
veckling av kunskaper och darmed till en kognitiv utveckling.

We are just beginning to understand the cognitive mechanisms
by which differences in volume of reading create rich-get-richer
and poor-get-poorer effects in educational achievement.
(Stanovich och West, 1989, s 427)

West, Stanovich och Mitchell (1993) vile i en annan studie undersoka
hur individuella olikheter i omfattningen av exponering av text kor-
relerade med kognitiva formagor som anvands i samband med las-
ning. De ville mata individuella skillnader i textexponering under ett
tidsintervall pa 5-10 minuter. De aysag ocksa att pa ett enkelt satt ma-
ta den kognitiva formagan samt att vid matningen av lasvanor kom-
ma bort fran tendensen hos forsokspersoner att avge socialt forvan-
tade svar. En vanthall pa en flygplats valdes som undersokningsmiljo
och forsOkspersonerna var dels resande som i vanthallen laste konti-
nuerligt under en period av 10 minuter, och dels resande som inte
laste under motsvarande tidsperiod. Aterigen anvandes ART och
MRT. Dessa test kompletterades med bland annat ett ordforradstest
och ett kulturellt-litterart test.

Undersokningen (West m fl, 1993) visade pa stora skillnader av-
seende testresultat mellan lasande resenarer och icke-lasande resena-
rer i vanthallen pa en flygplats. Oaysett vad lasarna laste, bucker, tid-
skrifter eller tidningar, uppvisade de battre resultat pa ART, MRT,
ordforradstestet och det kulturellt-litterara testet. Lasarna var i
genomsnitt aldre och hade langre utbildning an icke-lasarna. West m
fl (1993) menar att de aterigen funnit belagg for att resultat pa de
bada testen ART och MRT predicerar lasformagan men aven lasbe-
teende och lasvanor i en naturlig livssituation. Lasvanor som innebar
frekvent exponering for text leder till kognitiv utveckling bland annat
genom att det vid lasning presenteras sprakliga strukturer som inte
forekommer vid tal. Ofta forekommande lasning innebar ocksa en
uppbyggnad av individens kunskapsbas. Lasvanor korrelerar enligt
West m fl (1993) bade med alder och utbildning.

Statens kulturrad har ett samarbetsprojekt med Sveriges Radio i vil-
ket fordjupningsstudier Ors ayseende svenska folkets kulturaktivi-
teter. Projektet benamns Kulturbarometern och mater vid olika tillfal-
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len nagon eller nagra av tjugo olika kulturaktiviteter. Matningarna
Ors enligt en rullande matserie med femarsintervall. Studierna kon-
centreras kring ett terra med ett begransat antal kulturaktiviteter
varje Ar och syftet med matningarna är att kunna beskriva forand-
ringar over tid.

Hasten 1988 och vAren 1989 var temat for matningarna Litteratur
och bibliotek och inneholl bland annat matningar ayseende lasning
och lasvartor (Nordberg och Nylof, 1990). Undersokningen omfattade
ett urval av befolkningen i Aldrarna 9-79 ar och deltagarna finns i re-
dovisningen uppdelade efter Icon och Alder samt efter utbildnings-
niva, sysselsattning, familjesituation och hemort.

Av resultaten framgar att intresset for litteratur är starkt beroende
av utbildning men aven beroende av Icon. Hogutbildade personer har
ett stone litteraturintresse an lagutbildade och kvinnor har i genom-
snitt ett storre intresse av litteratur an man. Ungefar halva befolk-
ningen i Aldrarna 9-79 Ar hade vid mattillfallet 1988-1989 last nagon
bok under "den senaste veckan", medan en av fyra personer inte last
nagon bok under "det senaste Aret". Andelen boklasare under en
vecka var beroende av Alder och utbildning. Bland gruppen hogutbil-
dade laste drygt 60 procent nagon bok varje vecka medan motsvaran-
de siffra for lfigutbildade bara var drygt 30 procent. Barn i skolaldern
och studerande ungdomar agnade mest tid At lasning och andelen
lasare sjiink med stigande Alder. Lasning av skiinlitteratur respektive
facklitteratur var beroende av utbildningsniva. Lagutbildade laste i
storre utstrackning skonlitteratur an facklitteratur medan hogutbil-
dade laste bade skonlitteratur och facklitteratur i betydligt stone om-
fattning An lagutbildade. Tidskriftslasning var paverkat av utbild-
ningsnivA. Lagutbildade redovisade mycket lite tidskriftslasning.

Undersokningen visade att hogutbildade i stone utstrackning An
lagutbildade lanar, koper och far litteratur som Ova.

Ovan redovisade undersokning kan jamforas med de regelbundna
studier av svenskarnas levnadsforhallanden som Statistiska Central-
byran, SCB, genomfor i Sverige. 1990-1991 gjorde SCB en sadan un-
dersAning i vilken kvinnors och mans tidsanvandning fokuserades
(Rydenstam, 1991). Undersokningen riktades mot Aldersgruppen 20-
64 Ar och innebar att den riksrepresentativa urvalsgruppen fick skriva
tidsdagbocker tva slumpmassigt utvalda dygn inom en begransad
tidsperiod (7 september 1990 19 maj 1991). Vid en inledande besoks-
intervju samlades bakgrundsinformation in och gays instruktioner for
tidsdagboken.

Deltagarnas beskrivning av sin tidsanvandning fordelades pa fern
olika verksamheter: forvarvsarbete, studier, hemarbete, personliga
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behov, fri tid samt ovrigt. Verksamheten fri tid delades sedan in i nio
olika aktiviteter, dar lasning var en av aktiviteterna.

Den sammanlagda fria tiden utgjorde cirka 20 procent, det vill sa-
ga 33,6 timmar, av en veckas totala tid. Resultatet av SCB:s undersok-
ning visade att aktiviteten lasning upptog ungefar fyra timmar av
veckans fria tid. Dessa fyra timmar ayser lasning som huvudaktivitet
medan lasning som del av annan aktivitet, till exempel i samband
med matlagning, inte framgar klart. Knappt 70 procent av delta gama
uppgav att lasning var en av aktiviteterna en genomsnittlig dag. Som
jamforelse kan namnas att tiden for social samvaro uppgick till
knappt Atta timmar och tiden for idrott och friluftsliv upptog i ge-
nomsnitt tva och en halv timme av veckans fria tid.

Jr,
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINTGAR

Behovet av kunskap om lasformagan hos den vuxna befolkningen dr
stort och &Armed är ocksa behovet av kunskap om faktorer som pa-
verkar denna formaga uppenbart.

Den forsta internationella jamforande studien av vuxnas formaga
att forsta och anvanda tryckt och skriven information, International
Adult Literacy Survey IALS, genomfordes aren 1994/1995 i sju Lan-
der. De deltagande landerna var Canada, Holland, Po len, Schweiz,
Sverige, Tyskland och USA. Studien syftade till att beskriva lasforma-
gan hos hela befolkningen i de deltagande landerna. "Literacy", las-
fOrmaga, i IALS-studien innebar att lasa och forsta olika slag av texter
samt texter av olika svarighetsgrad. "Literacy" innebar vidare att
skriftligt kunna besvara fragor samt att Ora numeriska berakningar
som grundar sig pa uppgifter fran verkliga och vardagliga situa-
tioner. For en utforligare presentation av IALS-studien och dess ge-
nomforande hanvisas till sidan 40 och foljande i mitt arbete.

En sammanstallning av IALS-studiens data har genomforts och
presenterats i rapporten "Literacy, Economy and Society" (OECD,
1995). Fortsatta analyser genomfors for narvarande i samarbete mel-
lan de deltagande landerna.

Mitt forsta overgripande syfte med foreliggande arbete är

att oversiktligt presentera IALS-undersaningen och dess

undersiikningsmaterial samt

att vidare bearbeta och analysera delar av det data-

material som genom IALS-studien samlats in ayseende den

svenska befolkningen.

Jag ayser att genom min bearbetning av insamlade data forsoka
kartlagga monster och forsoka forsta faktorer som i olika ayseenden
paverkar forhallandena Indian de tre variablerna utbildning, lasformit-
ga och litsvanor vad galler den svenska befolkningen fran och med 16
ar och uppat. (Figur 3)
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UTBILDNING

Alder

LASFORMAGA LASVANOR

Figur 3. Modell for bearbetning av undersokningsvariabler

Mot bakgrund av detta forsta overgripande syfte har jag formulerat
foljande fragestallningar:

Hur ser sambanden ut i det svenska datamaterialet mellan
lasformAga och utbildning, mellan lasformaga och Alder samt
mellan utbildning och Alder?

Hur ser sambanden ut i det svenska datamaterialet mellan las
vanor och utbildning, mellan lasvanor och Alder samt mellan
lasvanor och lasformAga ?

Mitt andra overgripande syfte med arbetet är

att genom en pilotstudie utveckla ett instrument for att

kartlagga vuxna individers lasvanor i arbetsliv och pa

fritiden.

Pilotstudien ar alltsa en metodprovande studie dar dagboksanteck-
ningar är grunden for datainsamlingen. Dagboksanteckningar, in-
tervjufragor samt de i studien deltagande personernas bedomning av
ett antal texters relevans i olika ayseenden, ar tardda att spegla lasva-
nor dels gallande frekvensen lasning och dels gallande typ av las-
material.
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Med mitt andra overgripande syfte som grund har jag utg5tt fran
foljande fragestallningar:

Ar lasdagbok ett instrument som kan tillfora information, ut
over enkatdata, och darmed kan fordjupa beskrivningen av
variabeln lasvanor?

Framkommer nya faktorer betraffande individers lasvanor,
vilka inte var synliga i IALS-undersokningen, genom lasdag
bok och stallningstaganden till olika typer av texter?
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PEDAGOGISKA MATN1NGAR

Forskning om utbildning och undervisning har under en lang foljd av
ar befunnit sig i ett spanningsfalt mellan tva forskningsparadigm. Det
ena paradigmet harstammar ur den naturvetenskapliga forsknings-
traditionen och dess metodiska upplaggning dar malet var att med
hjalp av kontrollerad insamling av kvantifierbar data kunna forklara
orsakssamband, generalisera ochfdrutsaga skeenden och fenomen.
Det andra paradigmet, den humanistiska forskningsansatsen, lade
daremot betoningen pa tolkning ochforstclelse genom att utga fran en
holistisk och kvalitativ informationsinsamling (Keeves, 1988 a, s xv-
xxi; Husen, 1988, s 17-20).

Fokus Mom utbildnings- och undervisningsforskning har forskju-
tits fran individ till process och system (Cronbach, 1976 i Burstein,
1988, s 775-781). Under forsta halvan av 1900-talet studerades indivi-
duella olikheter och skillnader i till exempel mognad genom kvantita-
tivt inriktade test och matningar av olika slag. Senare har emellertid
forskningsintresset riktats alltmer mot bakomliggande faktorer och
processer som paverkar och leder till forandring och utveckling av in-
divider och grupper. Sadana faktorer och processer kan till exempel
vara individens eller gruppens kulturella och sociala miljo. Denna
forskjutning i forskningsintresse stallde i sin tur krav pa utveckling
och konstruktion av nya test och matmetoder som kunde spegla ut-
veck lingsforlopp.

Jag ayser i detta aysnitt av mitt arbete att kortfattat diskutera pe-
dagogiska matmetoder for att ge en bakgrund till IALSundersokning-
ens marling av vuxna individers lasformaga genom den sa kallade
IRT-tekniken (se nedan s 35 f).

FOrskjutningen i forskningsintresset medforde behov av nya matme-
toder som kunde beskriva forlopp och forandring. Svarigheter med
att mata fOrandring och utveckling visade sig emellertid snart, och
det var framforallt tva problem som blev tydliga. Det var dels
problem med att skapa ekvivalenta matskalor, och dels problem med
uppskattning och forstaelse av storleken pa eventuella matfel
(Keeves, 1988 b, s 241-246). I ekvivalenta matskalor tillater siffervar-
dena jamforelser och studier av skillnader mellan uppmatta varden,
eftersom differensen mellan intilliggande varden är lika stor. Utveck-
lingen av pedagogiska matmetoder och matningar har mot bakgrund
av detta inriktats mot att skapa och konstruera variabler som kan
vara anvandbara i utbildnings- och undervisningsforskning och sam-
tidigt svara mot kraven pa dessa variabler ayseende exakthet, tro-
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vardighet, reliabilitet och validitet. Exempel pa aktuella variabler kan
vara varderingar av beteenden, prestationer, matning av socioeko-
nomisk status eller hembakgrund samt kvalitativa matt fran utvar-
deringar av olika slag.

En teoretisk ansats for att utveckla pedagogiska matningar är "latent
trait measurement model". De dimensioner man vill mata dr latenta,
vilket innebar att man maste soka matbara manifesta variabler som
har en teoretisk och empirisk koppling till dessa. Matningar enligt
"latent trait models" anger till exempel en individs eller en grupps
prestationer eller egenskaper i den latenta dimensionen utefter ett
kontinuum. Detta kontinuum har samma egenskaper som en inter-
vallskala, vilket innebar att storleksskillnader mellan uppmatta siffer-
varden kan tolkas och varderas. En intervallskala har vidare ingen
absolut nollpunkt och differensen mellan olika siffervarden pa skalan
fir lika stor. Testuppgifter placeras utefter detta kontinuum och upp-
gifterna fOrutsatts spegla en egenskap eller en formaga hos individen.
"Latent trait measurement model" ayser att mata den formAga som
krays for att genomfora och losa de olika testuppgifterna. Enligt
"latent trait measurement model" skapas mojlighet att mata tillvaxt,
forandring eller stabilitet i prestation pa ett salt som tidigare inte var
mojligt. Det skapas aven mojlighet att skraddarsy eft test for att mata
en individs prestationer oberoende av en referensgrupp (Keeves, 1988
b, s 241-246).

Utifran "latent trait measurement model" har "Item response
theory", IRT, utvecklats. IRT är i grunden en teori om relationen mel-
lan ett svar pa en testuppgift ("item response") och en bakomliggande
egenskap ("underlying trait"). Den bakomliggande egenskapen antas
vara en fOrmaga av nagot slag hos individen. Det antas vidare att
formagenivan är systematiskt relaterad till individens mojligheter att
losa olika uppgifter. "Latent trait measurement models" och IRT an-
vands pa variabler som harror fran manga matningar vilka nod-
vandigtvis inte är likvardiga. Vid matningarna erhalls vanligtvis svar
pa en serie testuppgifter som skiljer sig At vad galler svarighetsniva
eller krav pa formaga. Genom svaren kan nivan pa den antagna ba-
komliggande egenskapen avlasas (Carroll, 1988, s 247-253).

Iden och teorin bakom "latent trait models" och IRT är alltsa att ut-
ifran ett antal observerade svar pa olika uppgifter skapa mojligheter
aft erhfilla "matt pa" eller uppskattningar av en bakomliggande egen-
skap.

IRT kan bara anvandas framgAngsrikt genom det som har kallats
"seriiis testning" vilket innebar anvandning av test som innehaller ett
mycket stort antal uppgifter, "multi-item test", och testning av ett
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mycket stort antal personer, fran nagra hundra till flera tusen indivi-
der (Carroll, 1988, s 247-253).

De fiesta IRT-test ar konstruerade for att mata en enda egenskap
eller formaga, till exempel verbal formaga. IRT gor antagandet aft det
är mojligt att matematiskt beskriva relationen mellan en individs for-
mageniva och prestation eller genomforande av en testuppgift. IRT
antar vidare att

det ar mojligt att karaktarisera och beskriva en testuppgift
oberoende av den grupp manniskor som kan komma att
besvara den,
det är mojligt att karaktarisera en individ oberoende av vilka
testuppgifter som ges till individen ur det aktuella testet som
konstruerats enligt IRT, det vill saga att alla uppgifterna antas
mata en och samma dimension samt att
det är mojligt att forutsaga ett tests egenskaper fore test-
genomforandet (Lord och Stocking, 1988, s 269-272).

Det finns dock en del nackdelar med IRT enligt Lord och Stocking
(1988). De menar att det till exempel for narvarande inte ar mojligt att
fullstandigt kontrollera noggrannheten med vilken antagande foljs
upp av data. Med antaganden ayses har den bakomliggande egenska-
pen, formagart, som är tankt att matas i testet. Forutsagelser och anta-
ganden gjorda med utgangspunkt i IRT kan emellertid ofta bli obe-
roende verifierade. En annan nackdel ar att testning enligt IRT är en
mycket kostsam metod, bland annat beroende pA kravet pa ett stort
antal testpersoner. Bearbetning av det oftast valdigt omfattande data-
materialet kraver dessutom kraftfulla datorer.

Kartlaggning och bedomning av lasformaga

Lasformaga har i tidigare studier ofta definierats och bedomts mot
bakgrund av angivelse av ett visst antal genomgangna skolar eller
med presentation av resultat pa olika standardiserade lastest, dar for-
magan angetts utifran mer eller mindre godtyckligt satta granser pa
en skala. Lasformaga har ofta presenterats som en formaga indivi den
har eller är i aysaknad ay. Det finns manga exempel pa kartlaggning
av lasfOrmaga som grundar sig pa detta satt att definiera och bedoma
densamma.

Grundin (1977) kartlade svenska 25- och 35-aringars las- och skriv-
fardighet med hjalp av standardiserade las- och skrivtest i det tidigare
namnda Vuxen-LASK-projektet. Resultaten jamfordes sedan med
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faststallda formagenivaer pa dessa test, for till exempel elever i
grundskolans arskurs 6.

Elbros m fl (1991) mal med kartlaggningen av vuxna danskars las-
formaga var att hitta en funktionell lasformageniva som motsvarade
de laskrav som det danska samhallet staller pa den vuxna individen.
Valet av texter for kartlaggningen grundades pa funktionell vuxen-
lasning och en miniminiva for lasformagan angays utifran det test-
material som valdes. God lasformaga innebar i denna kartlaggning
den formaga som kravdes for att losa forelagda uppgifter till utvalda
texter.

I den Nationella utvarderingen av grundskolan (NU) redovisar
Holmberg (1992) hur kartlaggning av lasformagan has elever i ars-
kurs 5 i svensk grundskola genomforts. Lasformagan beclorndes ut-
ifran den speciella texten som eleven laste och de fragor till texten
som eleven besvarade. Granserna for nivan pa lasformagan var satta
mot bakgrund av erfarenhet av elevers lasfOrmaga samt teoretisk
kunskap om densamma.

Ovan namnda matningar av lasformaga är svara att anvanda da
malet är att Ora jamforelser mellan lasformagan hos befolkningen i
olika lander. Matningarna grundar sig pa krav utifran som är natio-
nellt och kulturellt betingade. Skillnader i utbildningssystem och laro-
planer omojliggor rattvisa jamforelser om man relaterar prestationer
till en viss skolniva eller en viss aldersgrupp. Skolstartsalder och un-
dervisningsinnehallets upplaggning kan vara ytterligare faktorer som
orsakar skillnader i lasformaga trots att undersokningsgrupperna har
samma levnadsalder eller har fullfaljt samma antal skolar. Sjalva test-
instrumenten kan ocksa bidra till svarigheter vid internationella jamfo-
relser av lasformaga. Om dessa inte ar identiska uppstar problem med
att jamfora provuppgifter och de krav pa formagan som stalls for aft
losa dem. Utgar man fran ett och samma testinstrument kan a andra
sidan nationell och kulturell sarart samt oversattningen av provupp-
gifterna paverka individens testresultat, med foljd att jamforelser blir
svara att genomfora. Det är alltsa forenat med stora svarigheter att
hitta ett kriterium eller ett best:lint gransvdrde som kan anvandas vid
jamforelser av lasformagan i olika 'ander.

Om lasformagan dessutom betraktas som sammansatt av en mangd
olika delformagor och kompetenser paverkar det ocksa sattet att defi-
niera och kartlagga nivan pa formagan.

Stanovich (1988) ifragasatter hur jamforelser av lasfOrrnaga mellan
olika grupper Ors. Ibland bedoms lasformagan med hjalp av test dar
lasforstaelsen fokuseras. I andra fall graderas lasformagan med hjalp
av matningar ayseende ordavkodningsformagan. I ytterligare andra
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fall utgor en kombination av lasforstaelse- och ordavkodningstester
grund for bedomning av lasformagan. Lasforsthelse och fonologisk
analys och kodning tar emellertid i sin tur intelligens och generella
kognitiva processer i ansprAk likaval som volcabular, omvarldskun-
skap och strategisk formAga.

De fa studier av vuxnas lasformaga som genomforts har oftast utgAtt
frAn begreppet funktionell las- och skrivformAga (Grundin, 1977;
Elbro m fl, 1991). Varje studie har utifran lokala forhallanden de-
finierat nivaer och granser ayseende lasformagan vilket omajliggiir
jamforelser mellan de olika studiernas resultat.

I IALS-studien relateras lasuppgiftens krav till individens formaga
i en kontinuerlig skala fran den mycket enkla uppgiften och den
mycket begransade formagan till den mycket komplicerade uppgif ten
och den avancerade formagan. Det finns ingen pA forhand bestamd
grans for otillracklig respektive tillracklig formaga eller godkand res-
pektive icke godkiind niva. En sadan definition och kartlaggning av las-
formagan gor att internationella jamforelser blir mojliga (OECD, 1995,
s 24). For att mata lasfOrmaga anvandes Item Response Theory, IRT,
(IA IALS- undersokningens lasuppgifter konstruerades. Uppgiftemas
svarighetsgrad bestamdes mot bakgrund av hur de deltagande indivi-
derna lyckades att fullfolja de olika lasuppgifterna. Ju fler individer
som lyckades losa en viss lasuppgift ju lagre svarighetsgrad bedom-
des uppgiften ha. Individens formagenivA bestamdes genom presta-
tionen pa de olika uppgifterna pa olika svarighetsnivAer. Individens
formAgeniva uttrycks som varden pa tre olika "literacy"-skalor, "prose
literacy", "document literacy" och "quantitative literacy", och motsva-
rar i IALS-undersokningen de svAraste lasuppgifter individen nor-
malt klarar med 80 procents sannolikhet. I rapporten "Literacy, Econo-
my and Society" (OECD, 1995) forklaras denna matmetod med hjalp
av ett exempel flirt idrottsvarlden. Relationen mellan en uppgifts sva-
righetsnivA och individens formageniva kan jamforas med situationen
for en hojdhoppare. Varje hojdhoppare har en hogsta hojd som han
eller hon oftast klarar ay. Lagre hojder klarar hOjdhopparen for det
mesta medan hogre hojder klaras endast vid nagot tillfalle (s 28).

Kirsch och Mosenthal (1990) har i en studie analyserat lasuppgifter
Mom lasomradet "document literacy" for att identifiera faktorer som
paverkar lasuppgifternas svarighetsgrad. Undersokningen genomfor-
des 1985 i USA och undersokningsgruppen utgjordes av ett represen-
tativt urval av unga vuxna i aldrama 21-25 Ar. Deltagarna fick i sam-
band med en intervju besvara fragor ur en bakgrundsenkat samt losa
ett antal lasuppgifter.
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Tre grupper av faktorer identifierades vid analysen av lasupp er-
nas svarighetsniva; textfaktorer som irtnebar bestamningar av lasma-
terialets komplexitet och langd, uppgiftsfaktorer som representerade
relationer mellan information som presenterades i direktiv och upp-
gifter och information i lasmaterialet som lag till grund for uppgif-
ternas bearbetning samt processfaktorer som innefattade formagor
och strategier for att identifiera, lokalisera och sammanfora infor-
mation for att losa en lasuppgift. De faktorer som tydligt paverkade
en lasuppgifts svarighetsgrad var antalet faktaenheter i texten, antalet
overgripande kategorier och faktaenheter som behemde relateras till
varandra for att losa en uppgift korrekt samt nivan pa den strategiska
formagan for att finna samband mellan information i en texts olika
delar (Kirsch och Mosentahl, 1990).
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INTERNATIONAL ADULT LITERACY SURVEY, IALS

Lasformagan hos vuxna personer i ett samhalle arises ha stor betydel-
se for ett lands mojligheter att utvecklas industriellt och ekonomiskt.
En god lasformaga är nodvandig for att kunna fungera i samhallet
och motsvara de krav som stalls i samband med arbete. Flera lander
har darfor visat stort intresse for att identifiera den vuxna befolk-
ningens niva vad galler lasformaga men ocksA for hur lasformagan
varierar mellan olika befolkningsgrupper och vad som kan goras for
aft forbattra densamma.

FOljande presentation av International Adult Literacy Survey,
IALS, grundar sig pa den genomgAng och sammanfattning av studien
som firms i rapporten "Literacy, Economy and Society" (OECD, 1995).
Jag kommer i detta aysnitt att beskriva bakgrunden till IALS-under-
sokningen, presentera underlaget for matning av lasformAgan samt
beskriva sjalva genomforandet av undersokningen.

DA andra kallor an narnrida rapport ligger till grund for min fram-
stallning Or jag referenser pa sedvanligt sail.

Bakgrund

1992 konstaterade OECD, Organisation for Economic Co-operation
and Development, att en lag lasformAgeniva hos befolkningen var ett
hot mot ett lands ekonomiska och sociala utveckling
(OECD, 1992, s 9-11).

Mot bakgrund av dagens snabba utveckling av handelsunioner,
ekonomiska unioner och gransoverskridande arbetsmarknad, likaval
som den snabba utvecklingen av teknologisk och industriell verk-
samhet i asiatiska och latinamerikanska lander, upplevdes ett behov
av en bredare kunskap om och forstaelse av lasformagan och de
problem som foljer av att befolkningen har lag eller ringa lasformaga
(OECD, 1992).

Utvecklingen av bland annat hogteknologisk industri innebar att
en del gamla yrken forsvinner samtidigt som nya skapas. Det innebar
emellertid ocksa att kraven pa personer som ska arbeta Mom den
hogteknologiska industrin blir allt storre. Lagutbildade personer far
problem med att fd anstallning. industrin kraver idag personer som
kontinuerligt utbildas och vidareutbildas sa att de utvecklar nya for-
magor och kvalifikationer. En stor utmaning for framtidens utbild-
ningsplanerare blir darfor att losa fragan om hur den vuxna be folk-
ningens formagor kan forbattras (OECD, 1992, s 13-15, 19-20).
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Nivan pa lasformagan har effekt pa mojligheten att lara effektivt och
aft vara flexibel i sitt larande. Den har ocksa effekt pa mojligheten att
skapa en kultur och tradition som innebar att livslangt larande,
aterkommande utbildning, ses som naturligt och sjalvklart. Lasfor-
magan paverkar ocksa den vuxna befolkningens mojligheter att trots
hog levnadsalder leva oberoende av socialt bistand samt med en hog
livskvalitet (OECD, 1992, s 18-19).

Manniskors kunskap och formaga är en stor del av ett lands till-
gangar och invanarnas lasformageniva paverkar landets mojligheter
till utveckling och framatskridande. En befolkning med hog niva av-
seende lasformaga har en positiv paverkan pa landets ekonomiska
tillvaxt, sociala och kulturella utveckling samt inte minst pa de enskil-
da individernas personliga utveckling och valbefinnande.

Eftersom det hittills saknats jamfarbara internationella data ayseende
den vuxna befolkningens lasformaga i olika lander var delta en forsta
orsak till att starta IALS-projektet. Det fauns ett stort behov av en om-
fattande och systematisk kunskap om lasformagans dimensioner och
nivaer hos den vuxna befolkningen i olika lander for att kunna mota
framtida behov och framja en gynnsam utveckling i internationella re-
lationer. En andra orsak var behovet av att identifiera och forsoka
forsta skillnader i lasformaga mellan olika befolkningsgrupper Mom
lander for att darefter kunna planera for atgarder och bearbetning
med malet att utjamna dessa skillnader (s 23-24).

International Adult Literacy Survey, IALS

IALS är ett samarbetsprojekt mellan sju lander och tre internationella
organisationer med malet att for forsta gangen Ora en kartlaggning
av lasformagan hos vuxna personer och darmed ocksa kunna Ora
jainforelser vad betraffar lasformaga Morn och mellan olika lander.
De deltagande landerna var Kanada, Nederlanderna, Polen, Sverige,
Schweiz, Tyskland och USA och de internationella organisationer
som medverkade var OECD, European Union (EUROSTAT) samt
UNESCO, Institut for Education. Arbetet med under solcningen har
letts av Statistics Canada i samarbete med Educational Testing
Service i USA och OECD i Paris. Inland deltog i forberedelsearbete for
IALS-projektet men rapporterade inte sina resultat gemensamt med
ovriga lander.

Arbetet med IALS-projektet startade med tva underliggande mal.
Det forsta var att utveckla skalor som medgav jamforelser av lasfor-
magan hos manniskor, utifran olika perspektiv pa vad lasformaga in-
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nebar. Det andra malet var att kunna beskriva och jamfora den kons-
taterade lasformagan hos manniskor fran olika lander (s 16).

IALS-projektets definition och bedifanning av lasfiinmaga

IALS-projektet har valt att definiera funktionell lasformaga hos vuxna
personer med hjalp av tidigare nordamerikanska och australiensiska
undersokningars definition av denna formaga (The Commonwealth
Department of Employment, Education and Training 1989). IALS-
projektets definition av lasformAga är

Using printed and written information to function in society, to
achieve one's goals, and to develop one's knowledge and potential.
(OECD, 1995 s 14)

Denna definition innebar att lasformagan betraktas som en informa-
tionsbearbetande formaga vilken vuxna personer artvander i det dag-
liga livet; pa arbetet, i hemmet och som samhallsmedborgare.

IALS-projektets tolkning av lasformAga innefattar delformagor
inom tre olika lasomraden namligen "prose literacy", "document lite-
racy" och "quantitative literacy" (s 14). "Prose literacy" innebar kun-
skap och formaga att forst& och anvanda information frin olika texter
sasom artiklar, nyhetsreportage, skonlitteratur och dikter. For att
kartlagga formagan som betecknas som "document literacy" anvands
arbetsinstruktioner, kommunikationstabeller, kartor och grafiskt
framstalld information. For att kunna anvanda dessa texter krays
kunskap och formaga att lokalisera och anvanda information pA olika
satt. Kunskapen och formagan att anvanda kvantitativ information i
text for att till exempel berakna kostnader for en semesterresa som
beskrivs i en resebroschyr, eller att berakna arsrantan for ett bostads-
lan med hjalp av en tabell, benamns som "quantitative literacy" (s 14).

Sambandet mellan dessa tre delformagor är mycket Mgt (rxy =0,8-
0,9). IALS-projektet har trots detta valt att betrakta variablerna som
sarskiljbara delformagor. Motivet till att arida behalla uppdelningen
är att begreppen speglar vardagsforestallningar om texttyper och
formaga (Kirsch och Scott Murray, 1997).

For var och en av de tre dimensionerna har en skala fr5n 0 500
konstruerats och utefter denna skala har lasuppgifter med varierande
svarighetsgrad placerats in. Skalan fr5n 0 500 har delats in i fern
olika forutbestamda formagenivaer, frArt mycket lag eller ingen for-
maga till mycket hog formaga. (Figur 4).
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Figur 4. Literacy-skalornas indelning i formagenivcier
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En individs lasformaga mats alltsa i "prose scale", "document scale"
och "quantitative scale". Likasa anges svarighetsgraden for varje las-
uppgift Mom dessa tre lasomraden som ett varde pa skalan 0-500.

De olika formagenivaerna for de tre lasomradena samt de forma-
gor och strategier som krays vid lasning av olika typer av texter re do-
visas for var och en av de tre lasomradenas fern formagenivaer pa si-
dorna 43-48 i foreliggande arbete.

Beslcrivning av lasomraden och fonnagenivaer

Alla texter och uppgifter i IALS-studiens olika lasomraden är ordna-
de efter svarighetsniva beroende pa hur de deltagande individerna
lyckats bearbeta lasuppgifterna men ocksa utifran de formagor och
strategier som krays for att fullfolja uppgifterna. Genom att relatera
lasuppgifter till de kognitiva krav som stalls far att losa desamma, till
exempel lokalisering och generering, skapas mojligheter att for sta
vilka formagor och vilken kunskap som krays for att lyckas med upp-
gifter pa olika formagenivaer (s 27).

"Prose literacy"

De texter som anvands i "prose literacy"-delen av IALS-studien speg-
lar lasarens formaga att forsta och anvanda given information i la-
pande text. En varierad samling texter har valts ut och dessa repre-
senterar texter som dr aktuella och vanliga i vardagslivet, saval i sam-
band med arbete som under fritid. Som exempel kan namrtas artiklar
ur tidningar och tidskrifter samt broschyrer av olika slag. Texterna
varierar i bade langd och innehall. De aterges i undersoknings-
materialet i sin helhet och med sin ursprungliga utformning vad
galler lay-out och typsnitt.

Uppgifterna i "prose literacy"-delen av IALS-studien representerar
tre informationsbearbetande processer namligen lokalisering, integre-
ring och generering. Uppgifter dar formagan att lokalisera krays, inne-
bar att lasaren i en text ska firma information som efterfragas i en
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uppgift eller i ett direktiv. En integrerande bearbetningsformaga nar
det galley lasning staler krav pa lasaren att sammanfora olika infor-
mationsdelar i en text for att kunna loss och besvara en upp gift.
Genom att producera ett skriftligt svar dar information be arbetats
genom textbaserade inferenser eller med hjalp av tidigare kunskap
visar individen sin formaga att generera information. "Prose literacy"-
delen inneholl 34 texter och uppgifter med en varierande svarighets-
grad fran 188 till 377 pa literacy-skalan 0-500. (Figur 5)

188 377
"prose literacy" uppgifter
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Figur 5. "Prose literacy"-uppgifternas placering pa literacyskalan

500

For att klara uppgifter pa niva 1 (0-225) kravdes att lasare skulle kun-
na lokalisera en informationsenhet i en text, vilken var identisk eller
synonym med den informationsenhet som angays i sjalva lasupp-
giften.

Kraven pa niva 2 (226-275) innebar formaga att lokalisera en eller
flera informationsenheter i texter som ocksa inneholl flera distrakto-
rer. Uppgifter pa denna niva kunde aven stalla krav pa formagan att
integrera, jamfora eller kontrastera given information.

Niva 3 (276-325) stallde krav pa lasaren att vid informationssok-
ning i text Ora enkla inferenser for att kunna losa lasuppgifterna.
Den information som behovdes.for att kunna bearbeta uppgiften var
spridd i olika delar av texten. Aven krav pa integrering, jamforelse
och kontrastering av information kunde stallas.

Texter med en okad mangd distraktorer, ej relevant information
samt texter med ett mer abstrakt innehall utgjorde underlag for las-
uppgiftema pa niva 4 (326-375). Den i uppgifterna efterfragade infor-
mationen kravde formaga aft Ora textbaserade inferenser och kunde
innebara att flera svar skulle avges. Uppgifterna pa niva 4 innebar
aven att lasaren skulle integrera och kontrastera given information
som presenterades i relativt omfattande texter.

Den femte formagenivan (376-500) stallde de hogsta kraven pa in-
dividens informationsbearbetande formaga. En del uppgifter pa
denna niva kravde av lasaren aft kunna soka fakta i informationstata
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texter med manga distraktorer, vilka skilde sig mycket lite at. Lasaren
var tvungen att Ora textbaserade inferenser pa en hog niva eller an-
vanda specialkunskaper for att losa uppgifterna.

'Document literacy"
I det dagliga livet kommer vuxna lasare ofta i kontakt med tabeller,
skalor, diagram och kartor i olika texter. Kunskap och formaga att be-
arbeta sadan information dr darfor en viktig del av lasformagan.

Fragor som stalls och direktiv som ges i de olika uppgifterna Morn
lasomradet "document literacy", är i huvudsak grundade pa fyra ty-
per av informationsbearbetande formagor som anvands vid lasning.
Dessa fyra formagor ar lokalisering, "cycling", integrering och genere-
ring. Inneborden av de informationsbearbetande processerna lokalise-
ring, integrering och generering har tidigare beskrivits under aysnit-
tet "prose literacy". "Cycling" ayser formagan att kunna folja och upp-
repa en sekvens av berakningssteg vid informationsbearbetning.
Lasaren ska cla kunna lokalisera och sammanfora efterfragade infor-
mationsdelar i en text men "cykling" skiljer sig fran formagan lokali-
sering i ayseendet att de efterfragade informationsdelarna maste be-
arbetas i en bestamd foljd eller sekvens.

Foljande egenskaper avgar svarighetsgrad i "document literacy"-
uppgiftema:

antal kategorier av information eller kannetecken pa densamma
som lasaren maste bearbeta eller sammanfora,

antal kategorier av information eller kannetecken pa densamma
som firms i texten och kan tyckas mojlig eller korrekt att anvan-
da, men som endast innehaller en del av den information som
behovs for ett riktigt svar pa en forelagd uppgift,

den utstrackning till vilken efterfragad information i en uppgift
dr tydligt relaterad till informationen i "document"-texten samt

strukturen och innehallet i "document"-texten.

"Document literacy"-delen inneholl 34 texter och uppgifter som ord-
nats pa skalan 0-500 fran 182 till 408 (figur 6). Uppgiftemas inbordes
ordning grundar sig, liksom i "prose literacy"-delen, dels pa vilka in-
formationsbearbetande formagor som krays och dels pa hur de vuxna
lasarna fran samtliga i IALS-studien deltagande landerna lyckats med
aft besvara uppgifterna.
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Figur 6. "Document literacy"-uppgifternas placering pa literacy-skalan

Uppgifter pa niva 1 (0-225) i "document"-skalan fordrade av lasaren
aft kunna lokalisera en informationsenhet som hade ordagrann Over-
ensstammelse med information i "document" texten. Om texten inne-
hall distraherande information var den klart atskild fran den.aktuella
informationsenheten.

PA formageniva 2 (226-275) var "document "- uppgifterna mer va rie-
rade. Nagra uppgifter innebar aft lokalisera en informationsenhet dar
samtidigt en mangd distraherande information presenterades. Det
stalldes ocks5 krav pa formaga till textbaserade inferenser pa lag niva
samt formaga att cykliskt ordna efterfrAgad information.

For att losa uppgifter pa niva 3 (276-325) maste lasaren kunna sam-
manfora information fran en eller flera tabeller och diagram. En del
uppgifter innebar att lasaren skulle Ora bokstavliga eller synonyma
sammankopplingar av informationsdelar men kravet var da aft aven
to kompletterande information i beaktande eller att sammanfora flera
kannetecknande delar pa en viss informationsenhet. Andra uppgifter
fordrade av lasaren aft cykliskt ordna given information for att avge
flera svar p5 stallda delfragor.

Forutom tidigare beskrivna krav p5 informationsbearbetande for-
mAgor pa niva 1 3 efterfragades pa niva 4 (326-375) formagan att Ora
textbaserade inferenser pa hog niva. Vid nAgra tillfallen kravdes beak-
tande av kompletterande information i texten for att kunna fullfolja
den informationsbearbetande processen och svara korrekt pa uppgif-
ten.

Niva 5 (376-500) stallde de hogsta fiimagekraven pa lasaren. Upp-
gifterna handlade om att soka information i komplext utformade ta-
beller och diagram, att utfora inferenser pa hog niva samt att i bearbet-
ningen anvanda kompletterande information eller specialkunskaper.
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"Quantitative literacy"
"Quantitative literacy" skiljer sig fran den typ av kunskap och forma-
gor som traditionellt sammanfors i begreppet lasformaga. Eftersom
vuxna utfor manga aritmetiska operationer i vardagslivet och grun-
den for dessa operationer ofta vays in i skriven information, tabeller
och diagram anses "quantitative literacy" vara en betydelsefull del av
lasformagan (s 42). Svarighetsgraden pa texter och uppgifter i "quan-
titative literacy"-delen ar en funktion av flera olika faktorer som till
exempel:

den speciella aritmetiska operationen som krays for att losa
uppgiften,

antalet aritmetiska operationer som är nodvandiga for att utfora
de direktiv som stalls,

hur den aritmetiska informationen integreras i det skrivna
materialet samt

nivan pa de textbaserade inferenser som maste goras for att
identifiera vilken typ av aritmetisk operation som ar aktuell.

"Quantitative literacy"-skalan bestod av 33 texter och uppgifter med
varierande svarighetsgrad fran 225 till 408 pa literacy skalan 0-500
(figur 7).

225 408
"quantitative literacy"
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Skalniva

100 200 300 400 500

Figur 7. "Quantitative literacy"-uppgifternas placering pa literacy-skalan

Den enklaste "quantitative literacy"-uppgiften och samtidigt den enda
pa niva 1 (0-225) hade en svarighetsniva motsvarande 225 pa skalan
0-500. Kravet pa lasaren var att med hjalp av information i text utfora
en relativt enkel aritmetisk operation (addition). Det numeriska un-
derlaget for operationen var tydligt angivet i texten.
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For att bearbeta uppgifter pa niva 2 (226 275) skulle lasaren utfo-
ra en aritmetisk operation genom aft anvanda numeriskt material som
var relativt enkelt att lokalisera i texten men som ej kunde bearbetas i
den ordningsfoljd som det presenterades pa. Formuleringen av upp-
giften och utforandet av textunderlaget kunde distrahera lasaren.

Aven pa niva 3 var en aritmetisk operation tillracklig for att lasa-
ren skulle kunna losa uppgifterna. Operationerna pa denna niva var
emellertid mer varierade och aven multiplikations- och divisions-
operationer aterfanns har. Lasaren maste kunna identifiera tva eller
fler numeriska varden vilka presenterades i olika delar av do kumen-
tet. Dokumentet kunde ocksa irmehalla mer information an som be-
havdes for aft losa uppgiften.

Uppgifter som kravde en aritmetisk operation men dar informa-
tionsunderlaget varken inneholl tydlig numerisk angivelse eller led-
ning for den aritmetiska operationens inriktning hade en svarighets-
grad fran 326 till 375 och utgjorde niva 4 pa "quantitative literacy"-
skalan. Uppgifterna och direktiven pa denna niva inneholl inga se-
mantiska ledtradar av typen "berakna skillnaden mellan..." eller "hur
manga..." som hjalp till lasaren.

Niva 5 (376-500) inneholl dokument med uppgifter och direktiv
dar lasaren skulle utfora flera aritmetiska operationer i en viss ord-
ning efter att ha identifierat problemet och det numeriska underlaget
med hjalp av presenterat material eller med hjalp av tidigare kunska-
per.

De olika formagenivaerna Mom de tre lasomradena "prose literacy",
"document literacy" och "quantitative literacy" innebar inte bara un-
derlag for att beskriva en progression vad galler kraven pa informa-
tionsbearbetande formagor vid lasning, utan ger ocksa stod for att
kunna forklara hur en individs uppmatta formaga speglar sannolik-
heten for individens mojligheter aft forsta och bearbeta liknande do-
kument och uppgifter i en vardagssituation. Konkret uttryckt innebar
detta att en individ som presterar pa en skalniva motsvarande 250
(formageniva 2) pa IALS-studiens samtliga "literacy"-skalor forvantas
att till minst 80 procent klara av aft bearbeta och losa andra uppgifter
som kan jamforas med uppgifterna pa denna niva. Det innebar inte
att individen inte kan losa uppgifter som ligger pa niva 3 eller hogre,
men sannolikheten aft lyckas pa hogre nivaer är liten.
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Genomforandet av IALS-undersokningen

Hasten 1994 och varen 1995 genomfordes IALS-undersokningen i
samtliga sju deltagande lander i Europa och Nordamerika.

Varje land uppmanades att dra ett nationellt sample som ett sanno-
likhetsurval av befolkningen Fran och med 16 Ar och till och med 65 Ar.
Detta grundsample skulle dras ur befintliga befolkningsregister. De
personer som vid tiden for undersokningen vistades pa institution, till
exempel fangelser och sjukhus, skulle exkluderas. I tabell 1 redovisas
de deltagande landernas population mellan 16-65 Ar, de sprak som
undersokningen bjeds pA samt respektive undersokningsgrupps stor-
lek.

Tabell 1. Deltagande Under, testsprdk och antal undersoknings deltagare i
International Adult Literacy Survey (OECD, 1995, s 15)

Country Population aged 16 to 65
covered by the study

Language
of test

Sample yield

Canada 13 676 612 English 3 130

4 773 648 French 370

Germany 53 826 289 German 2 062

Netherlands 10 460 359 Dutch 2 837

Poland 24 475 649 Polish 3 000

Sweden 5 361 942 Swedish 2 645

Switzerland 1 008 275 French 1 435

3 144 912 German 1 393

United States 161 121 972 English 3 053

Landerna hade frihet att komplettera studien med uppgifter om per-
soner aldre an 65 ar. Detta gjorde flera lander, daribland Sverige.
I den svenska undersokningen deltog ail& 3 038 personer frAn 16 hr
och uppAt, men antalet svenska deltagare mellan 16 och 65 dr var,
som tabellen ovan anger, 2 645.

Testningen av de vuxna deltagarnas lasformaga genomfordes i delta-
garens hemmiljo. Varje test inleddes med en intervju da fragor om
bakgrund och nuvarande livssituation besvarades. Dessa data inham-
tades dels for att senare kunna analysera hur lasformAgan är relate-
rad till bland annat utbildningsniva samt sociala och ekonomiska for-
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hallanden och dels for att kunna jamfOra forhallanden och analyser
fran olika 'ander. Den inledande intervjun tog ungefar 20 minuter att
genom fora.

Hela IALS-materialet bestod av 42 texter och 114 lasuppgifter. Tex-
tema var hamtade fran vardagslivet och utgjordes till exempel av tid-
ningsartiklar, kartor och broschyrer. Val av texter och amnesomrAden
for dessa gjordes utifrAn noggrant specificerade kriterier.

Forst och framst maste intervjupersonerna komma i kontakt med
amnesomrAdet ifriga i det dagliga livet. Texter och omrAden
valdes fran en pool med bidrag frail flera lander. Kravet har varit
att det utvalda materialet skulle mata lasformAga i en och samma
dimension i samtliga deltagande Under. Det maste ocksa vara
relevant for alla deltagande 'ander, och uppgifterna maste vara
avpassade for en survey-undersokning.
(Skolverket, 1996 a, bilaga 1 s 68)

Avsikten med konstruktionen av det stora antalet texter med uppgif-
ter var att skapa en bank av lasuppgifter som underlag for att kunna
satta samman flera jamfOrbara test av lamplig omfattning. Tanken var
saledes aldrig att alla deltagarna skulle genomfOra samtliga uppgifter,
detta bland annat beroende pa att det tidsmassigt skulle blivit alltfor
omfattande att genomfora intervjuer och tester. Varje deltagare ge-
nomforde alltsa ett urval om cirka 40 av samtliga upp gifter.

Uppgifterna var uppdelade i 7 block och varje block inneholl 5-6
texter med i genomsnitt 3 frAgor per text. Texterna i varje block repre-
senterade de tre tidigare presenterade lasomradena och respektive
lasomrAdes fern olika formagenivaer.

Varje undersokningsdeltagare bearbetade ett testhafte. Testhaftet
irmeholl uppgifter fran 3 block. Haftet var sammansatt sA att indivi-
den skulle kunna bearbeta innehallet pa ungefar 45 minuter. Sam-
manlagt har sju olika testhaften utarbetats. Den inledande intervjun
och bearbetningen av texter och uppgifter tog saledes totalt cirka 60
minuter att genomfora.

Under den inledande intervjun ombads varje deltagare att lasa
texter och besvara sex lasuppgifter i ett bashafte. De deltagare som be-
svarade tva eller flera av uppgifterna i bashaftet korrekt lick bearbeta
hela testhaftet som omfattade ett fyrtiotal uppgifter. 93,1 procent av
samtliga deltagare genomforde hela testet (Kirsch och Murray, 1997).

En del av bakgrundsfragorna i intervjun skilde sig nagot at mellan
de olika landerna eftersom de avpassats efter nationella behov, me-
dan daremot lasuppgifterna var identiska f6r samtliga deltagande
Lander.
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IALS-undersokningens genomforande i Sverige

Infesr den svenska undersokningen drogs ett slumpmassigt grund-
sample ur befintliga befolkningsregister. Detta grundsample bestod
av 5 275 personer frAn 16 ar och uppAt. 167 personer bedomdes ej No-
ra till populationen och av de Aterstaende 5 108 personerna genom-
forde 3 038 intervjuundersokningen.

Det svenska samplet drogs som ett stratifierat urval dar Sveriges
kommuner delades in i tva huvudgrupper, stader och landsbygd. In-
divider ur olika strata valdes sedan med ett antal proportionellt mot
befolkningsstorlek (Skolverket, 1996 a, s 73).

I Sverige har TEMO AB pa uppdrag av Skolverket genomfort in-
tervjuer och tester. Intervjuarna har utbildats for uppdraget i aysikt
att standardisera intervjugenomforandet. De personer som bearbetat
och rattat det insamlade datamaterialet har likasa genomgAtt utbild-
ning inftir arbetet (Skolverket, 1996 a, s 77).

Boltfall i den svenska undeisokningen
Den svenska undersokningen redovisar ett bortfall pA ungefar 40
procent. Av dessa har drygt 7 procent inte medverkat pA grund av
sjukdom medan drygt 54 procent vagrade att delta efter det att de
bade besvarat en bakgrundsenkat bestaende av ett antal frAgor per
telefon. Den resterande andelen av bortfallet utgors av personer som
inte har kunnat lokaliseras eller som totalvagrat att medverka.

Det ar emellertid viktigt att har pApeka att detta bortfall beraknats
pa hela urvalet i aldrarna 16 ar och uppat. Vid jamforelser med Ovriga
deltagande landers bortfall bor detta beraknas pA urvalsgruppen i
Aldrama 16-65 fir. Bortfallet reduceras dA till ca 35 procent.

Efter undersokningen har en bortfallsuppfoljning genomforts. Ett
slumpmassigt urval om 150 personer drogs ur den grupp pA 2 070
personer som inte besvarade intervjun. Av dessa 150 personer ge-
nomforde 78 bortfallsuppffiljningen.

47 personer genomforde undersokningen pa samma satt som del-
tagarna i huvudundersokningen medan 31 personer genomforde un-
dersokningen ensamma i hemmet utan intervjuare. Resultaten for
den forsta gruppen om 47 personer ar jamforbara med resultaten for
deltagarna i huvudundersokningen. Den senare gruppen om 31 del-
tagare uppnar daremot ett resultat som inte kan anses tillforlitligt
(Skolverket, 1996 a, s 76-77).
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Analyser av felkallor i samband med genomforandet av IALSunder-
sokningen har gjorts vid Statistics Canada. Dessutom har bade inter-
nationella och nationella experter granskat undersokningens kvalite.
Det svenska urvalet av undersokningsdeltagare och deras representa-
tivitet uppvisar inga allvarliga brister och inga kvalitetsproblem, som
skulle hindra presentation av resultaten (Skolverket, 1996 a, s 73, 77-
78; Kirsch och Murray, 1997).
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1UNDERSOKN1NGENS HUVUDRESLTLTAT

Rapporten "Literacy, Economy and Society" (OECD, 1995) irmehaller
bara de forsta stegen av analys och tolkning av den omfattande da ta-
mangd som samlats in i och med IALS-undersokningen. Det fortsatta
arbetet med bearbetning av data kommer att utforas i samarbete
mellan de i studien deltagande landerna.

Foljande aysnitt är en redovisning av undersokningens huvudre-
sultat samt tolkningar av dessa och utgar fran rapporten "Literacy,
Economy and Society" (OECD, 1995). Da andra kallor ligger till grund
for min framstallning Ors referenser pa sedvanligt sat.

De viktigaste slutsatserna som den forsta bearbetningen av IALS-
undersokningens data lett fram till är att:

det finns betydelsefulla skillnader i lasformaga hos befolkningen
bade room det egna landets granser och vid jamforelser mellan oli-
ka 'ander. Dessa skillnader är ldart relaterade till skillnader i socia-
la odi ekonomiska forhallanden Mom och mellan lander,

brister i lasformaga finns inte bara hos marginella befolknings-
grupper. Stora delar av den vuxna befolkningen har vasentliga
brister i sin formaga. Detta visar pa behov av att skapa och erbju-
da nya inlarningstillfallen sa att formagenivan hos en stor grupp
av befolkningen kan forbattras,

lasformagan har ett tydligt samband med livschanser och indivi-
dens mojlighet att utnyttja dessa,

lasformaga ar inte direkt relaterad till utbildningsniva i ayseende
na att lang utbildning leder till god lasformaga och att kort utbild-
ning resulterar i dal* lasformaga. Utbildriing ger bara en mer eller
mindre stabil grund for fortsatt utveckling av lasformagan,

lasformaga starks och utvecklas genom regelbunden anvandning.
En omgivning dar livslangt larande ses som naturligt paverkar las
formagan i positiv riktning samt

vuxna med en lag niva pa sin lasformaga redovisar inte att de har
problem med lasning. De är tvartom nojda med sin las-formaga.
Den subjektiva bedomningen av lasformagan ar med andra ord
inte relaterad till den objektivt uppmatta lasformagan (s 115-116).
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Det overgripande malet med International Adult Literacy Survey,
IALS, var att i ett antal olika lander utforska och jamfora faktorer som
kunde relateras till lasformaga. Dessa faktorer kunde dels innefatta
sadana som leder till lasformaga, som till exempel utbildning, dels sa-
dana som uppriitthdller lasformagan, sasom lasvanor och krav pa las-
ning i samband med yrkesutovning samt dels sadana som betraktas
som konsekvenser av lasformaga, sasom yrke och inkomst. Avsikten
med IALS-undersokningen var dock inte att rangordna landerna efter
befolkningens lasformageniva aven om matningarna visar pa intres-
santa skillnader i formaga mellan och Mom den vuxna befolkningen i
de deltagande landerna.

I min fortsatta redovisning av IALS-undersokningens huvudresul-
tat och tolkningar lyfter jag fram de viktigaste faktorerna som var
tydligt relaterade till lasformaga. Inledningsvis presenteras faktorer
som leder till lasfiirmaga darefter sadana som uppriitthdller densamma.
Till sist redovisar jag faktorer som betraktas som konsekvenser av las-
for magan.

Faktorer som leder till lasformaga

Lasformaga har ett tydligt samband med utbildning men nivan pa
fOrmagan ar inte direkt kopplad till antal utbildningsar eller en viss
utbildningsniva. For att kunna jamfora utbildningsnivaer mellan olika
lander har IALS-studien anyant sig av ISCED-systemet (International
Standard Classification of Education). Detta system identifierar atta
utbildningsnivaer, fran grundskoleniva eller lagre till universitetsut-
bildning. Fem nivaer har anyants i IALS-studien eftersom de lagsta
ISCED-nivaerna slagits samman beroende pa det ringa antalet indi-
vider pa dessa nivaer. Aven de tva hogsta nivaerna i ISCED-systemet
har av samma anledning slagits samman (s 73).

IALS- undersokningens resultat visade att en hogre utbildningsniva
medforde en iikad sannolikhet att prestera pa formageniva 5. Samban-
det mellan utbildning och lasformageniva varierade dock mellan de
deltagande landerna. Till en del kan detta ftirklaras av den skilda for-
delningen pa olika utbildningsnivaer bland befolkningen i olika Ian-
der. Som exempel kan namnas att en betydligt storre andel av den ka-
nadensiska befolkningen (33 procent) an den tyska (14 procent) har
fullfoljt nagon form av eftergymnasial utbildning. Detta borde kunna
ha medfort aft Kanada hade en stone andel av befolkningen pa far-
dighetsniva 4 eller 5 i IALS-studien. SA var fallet for "prose literacy"-
skalan och for "document literacy"-skalan, men inte for "quantitative
literacy"skalan (s 76). Det tycks alltsa vara olika samband mellan ut-

54



bildning och "quantitative literacy" och mellan utbildning och "prose
literacy" i Tyskland jamfort med Kanada. En slutsats av detta dr att
jamfOrelser av kompetens mellan lander med hjalp av individuella
matt som an tal utbildningsar eller utbildningsniva ar missvisande.

PA den ldgsta redovisade utbildningsnivan, grundskola eller ldgre,
redovisar Kanada, Po len, Schweiz (den tysktalande delen) och USA
stora andelar av befolkningen (upp till 75 procent) pa formageniva 1,
medan Sverige endast har knappt 25 procent pa samma formageniva
(s 74). PA den hogsta redovisade utbildningsnivan enligt ISCED-sys te-
met, universitetsutbildning, har Sverige procentuellt stiirst andel in-
divider (drygt 60 procent) pa formagenivaerna 4 och 5 i jamforelse
med IALS-studiens ovriga lander. Efter ayslutad gymnasial utbild-
ning ar formageniva 3 i IALS-studien den vanligaste i samtliga lander
utom Po len, ddr formageniva 2 dominerar.

Utbildning i sig ar ingen garanti for lasformaga. Varje land har fla-
gon andel av befolkningen med hogst utbildningsnivA pA formageni-
va 1 och flagon andel med lagst utbildningsniva pa formagenivaerna
3, 4 och 5 Mom samtliga lasomraden. Som exempel kan namnas att
motsvarande 474 000 vuxna individer i Nederldnderna, som Atminsto-
ne startat gymnasial utbildning, skulle klassificeras som individer
med hog ldsformAga enligt UNESCO:s kriterier baserade pA utbild-
ningsniva. Detta trots att deras resultat pa IALS -testet placerade dem
pa formageniva 1 (s 77).

Det har tidigare konstaterats att en individs utbildning och lasfOrma-
ga paverkas av foraldrarnas utbildningsniva. IALS-studiens resultat
pekar ocksA pa att ett sadant samband firms men att det ser olika ut
pa olika nivaer och i olika lander. Som exempel kan namnas att fler
kanadensare an tyskar med foraldrar som har en relativt lag utbild-
ningsniva uppnAr formagenivA 4 eller 5. Detta skulle kunna tolkas
som au sambandet mellan fordldrars utbildning och barnets ldsforma-
geniva dr starkare i Tyskland an i Kanada. Det kart dock ocksa vara en
konsekvens av en, under senare Ar, omfattande utbyggnad av post-
gymnasial utbildning i Kanada vilken givit barnen storre mojlighet till
utbildning an som var fallet for fordldrarna (s 77).

Oberoende av utbildningsniva ar ldsformaga relaterad till Alder sa
tillvida att aldre individer generellt sett uppvisar en nagot ldgre niva
pa sin lasformAga an yngre. Sambandet mellan Alder och lasformaga
ar emellertid betydligt mera komplext an sambandet mellan utbild-
ning och ldsformAga. Bland annat pekas pa att skillnader i mojligheter
till utbildning ar och har varit stor for olika aldersgrapper i olika
der. LasformAgan i vuxen Alder ar inte heller bara ett resultat av for-
mell utbildning utan paverkas av individens livssituation, av ett lands
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kultur och tradition samt av de krav som arbetslivet stallt pa indi-
viden (s 80-83).

Faktorer som uppratthaller lasEamagan

Genom IALS-undersokningen har en stor mangd data insamlats av-
seende vuxnas lasvanor i samband med yrkesutovning och i dagligt
liv. Ett huvudsyfte med insamlingen av dessa data var att utforska hur
lasformaga och lasvanor/lasaktivitet paverkar varandra. Studiens
deltagare har bland annat besvarat fragor om hur ofta de varit en-
gagerade med lasning och skrivning som en del av yrkesutovandet.
Lasaktiviteten delades upp pa sex olika typer av lasmaterial och skriv-
aktiviteten pa fyra olika inriktningar av skrivarbete. Som exempel pa
lasmaterial kan namnas brev och anteckningar, reportage och artiklar,
manualer och kataloger samt direktiv och instruktioner i recept eller
till mediciner. Skrivarbete, som efterfragades i studien, kunde vara att
skriva brev, rakningar, reportage eller artildar.

Resultaten visar pa en generell tendens i alla deltagande lander i
ayseendet att individer med god lasformaga oftare redovisar att de la-
ser i samband med arbete. Som exempel kan namnas att 18 procent av
den polska befolkningen pa formageniva 1 pa "document"-skalan re-
dovisade ad de laste instruktioner atminstone en gang i veckan. Mot-
svarande procentandel for den polska befolkningen pa fardighetsniva
4 och 5 var 46 procent (s 90).

Omfattningen av lasaktivitet i arbetslivet varierar mellan olika yr-
ken och eftersom yrket paverkar individens mojligheter och tillfallen
till att praktisera lasning paverkar det ocksa huruvuda lasfOrmagan
uppratthalls och eventuellt utvecklas. Individer Mom yrken som kra-
ver postgymnasial utbildning är oftare sysselsatta med lasning i ar-
betslivet an individer med kortare utbildning. De som oftare är syssel-
satta med lasning bearbetar ocksa mer komplicerade lasuppgifter An
de som inte laser sa ofta i samband med arbete.

I samtliga deltagande lander var individer pa fOrmageniva 4 och 5
oftare sysselsatta med att skriva brev och fora skriftliga anteckningar
An individer pa formageniva 2. Allt eftersom skrivuppgifterna blev
mer komplexa kunde ett starkare samband mellan ofta fOrekommande
skrivaktivitet i samband med arbete och hog niva pa formagan tydligt
utlasas (s 94).

Den svenska undersokningsgruppen redovisade storst omfattning
av las- och skrivaktiviteter i samband med arbete medan den polska
undersokningsgruppen rapporterade minst omfattning av sadana akti-
viteter. Dessa skillnader speglar ocksa de tva lAndernas olika fordel-
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ning mellan antalet utovare Mom olika yrken. Po len har, till skillnad
fran Sverige, en mycket stor andel av sin arbetskraft sysselsatt Mom
jordbruksnaringar dar kraven pa las- och skrivformagan inte ar sa
hoga och dar tillfallen till las- och skrivaktiviteter inte ar sa frekventa
(s 99-100).

Manga las- och skrivaktiviteter är emellertid inte direkt kopplade till
yrkesutovning utan ar en del av den vuxnes dagliga liv. IALS-under-
sokningen stallde darfar fragor till deltagarna om deras las- och skriv-
vanor pa fritiden. Fragorna gallde till exempel tidningslasning, lasning
av backer och tidskrifter, biblioteksanvandning samt brevskrivning.

Att lasa tidningar var den vanligaste lasaktiviteten i alla lander men
huruvida man laste en daglig tidning tycktes mera bero pa nationalitet
an pa formageniva. Daremot visade sig lasning av backer ha stor
betydelse for nivan pa lasformagan. Betydligt fler individer pa for-
mageniva 4 och 5 an pa de lagre nivaerna, rapporterade att de laste
backer varje dag. I alla Lander gjordes de fiesta biblioteksbesoken av
individer pa formageniva 4 och 5 (s 105-107).

Halften av studiens samtliga deltagare skrev brev atminstone en
gang i manaden men bland dessa farms fler individer med god las- och
skrivformaga an individer med lag niva pa densamma.

Mot bakgrund av IALS-undersokningens resultat konstateras att las-
och skrivaktiviteter ar starkt relaterade till las- och skrivformaga. En
hog niva pa formagan är ett resultat av vad vuxna gar och inte nod-
vandigtvis av studier. Stor betydelse for utveckling av god lasformaga
har samhallet genom att skapa och erbjuda tillfallen till lasning och
skrivning samt genom att vardera en god formaga som betydelsefull
for befolkningens valbefinnande och for ett lands utveckling.

Faktorer som betraktas som konsekvenser av lisformagan

IALS-undersokningen samlade in data over huruvida de deltagande
individema var sysselsatta med forvarvsarbete, med studier eller sak-
nade sysselsattning. I samtliga deltagande landers resultat framkom
ett positivt samband mellan sysselsattning och lasformaga sa tillvida
att de som bade sysselsattning, i form av arbete eller studier, uppvisa-
de en hogre niva pa lasformagan an de som inte hade sysselsattning.
Andelen ej sysselsatta individer pa lasformageniva 1 var sarskilt stor i
Tyskland, Sverige och Polen (s 58). Som en foljd av sambandet mellan
sysselsattning och lasformaga kunde aven ett samband mellan in-
komst och lasformageniva konstateras, vilket innebar att ju hagre ni-
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van pa lasformagan var ju mindre var andelen individer med lag in-
komst.

Olika yrken staler olika krav ph lasformagan och det framgick tyd-
ligt att i yrken som kraver lang utbildning var andelen individer pa
IALS-undersokningens formagenivaer 4 och 5 storre an Mom yrken
med krav pa en lagre utbildningsniva (s 63). Yrkesutovare Mom jord-
bruksnaringar uppvisade laga nivaer pa lasformagan. Detta resultat
var sarskilt tydligt for Po len, som har en stor andel personer syssel-
satta Mom jordbruksnaringar. Vid analys av resultaten framkom aven
att vid utovning av jamforbara yrken i olika lander stalls olika krav pa
lasfOrmagan (s 64). Detta gor att jamforelser mellan lander mot bak-
grund av yrkesutovande ar osakra och '<raver omfattande bakgrunds-
kuriskap for att kunna genomforas. Sarskilt stor skillnad i forrnagertiva
visade sig mellan hantverksutbildad arbetskraft i USA och Kanada
jamfort med Tyskland. Mellan 25 och 30 procent av den hantverksut-
bildade arbetskraften i USA och Kanada presterade pa formageniva 1 i
IALS "document literacy"-del, medan motsvarande andel i Tysk land
endast var 7 procent. Detta speglar formodligen det faktum att stone
krav pa utbildning och lasformaga stalls pa hantverksutbildad arbets-
kraft i Tyskland an i USA och Kanada. Yrkesutovare Mom handels-
och serviceyrken var den grupp som var svarast att relatera till flagon
av de fem lasformagenivaerna i IALS-materialet. Alla fern formageni-
vaerna farms representerade men nagon tydlig tendens i fordelningen
gick inte att utlasa (s 63). En mojlig forklaring till detta skulle kunna
vara att det i denna yrkesgrupp finns saval hogutbildade som lagutbil-
dade individer.

Det ar viktigt att har papeka att sammankoppling av en viss niva pa
lasformagan med ett yrke mot bakgrund av utbildningsniva är missvi-
sande. Yrkesgrupper Mom olika verksamhetsomraden men med sam-
ma utbildningsniva uppvisar tydliga skillnader i lasformaga. Dessa
forhallanden visar aterigen pA svarighetema att relatera lasformaga till
enbart utbildning.

I flera lander innebar invandring ett tillskott av yrkesverksamma
personer. Nagra av de lander som deltog i IALS undersbkningen har
en stor andel invandrare i aldern 16 65 ar (ungefar 20 procent i Kana-
da) medan andra har mindre an 10 procent invandrare i namnda al-
dersgrupp (Polen, Nederlanderna och Tyskland). I Kanada uppvisar
proportionellt fler invandrare an infocIda invanare en lasformaga mot-
svarande niva 4 och 5. Detta kan mojligen vara en konsekvens av ka-
nadensisk invandringspolitik. Kanada har namligen sedan Lange aktivt
sat invandrare med dokumenterat goda formagor eftersom det an-
setts finnas storre mojligheter att erbjuda dem sysselsattning (s 71-72).
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IALS-UNDERSOICNINGENS SVENSKA DEL

Vid bearbetning av data fran IALS-undersokningens svenska del har
min ambition varit att forsoka kartlagga monster och fOrsoka forsta
faktorer som beskriver forhallandena mellan utbildning, liisformdga
och lasvanor. Jag utgar i min fortsatta redovisning fran modellen som
tidigare presenterats i figurerna 1 och 3, s 5, 32.

I min dataanalys har jag inledningsvis granskat IALS-undersok-
ningens variabler som pa olika salt fokuserar utbildning. Olika utbild-
ningsnivaer har relaterats till alder, fortsatt utbildning /vidareutbild-
ning samt till foraldrars utbildning. (Figur 8)

fi,
,,.1.0..:. .. 1

lderil,,,il4..:;, . .,. ,. ..,..,,,,fortsattvtbildiun
=, fotaldfafs Aitbil i

LASFORMAGA -41 LASVANOR

Figur 8. Modell for bearbetning av utbildningsvariabler

Efter presentation av resultat vad betraffar sjalvbedomd leisfOrmdga och
objektivt bediimd Itisformclga relaterar jag ett urval av undersokningens
lasformagevariabler till alder och utbildning. (Figur 9)
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UTBILDNING -Alder
-fortsatt utbildning
-foraldrars utbildning

LASFORMAGA

-'objektiv, bediinuirrig
;10alaer

hf

- LASVANOR

Figur 9. Modell for bearbetning av Iiisfirmc7gevariabler

Till sist lyfter jag fram variabler som belyser liisvanor och relaterar
dessa till alder, utbildning och lasformaga. (Figur 10)

UTBILDNING -Alder
-fortsatt utbildning
-foraldrars utbildning

LASFORMAGA LASVANOR
-subjektiv bedomning
-objektiv bedomning
-alder
-utbildning

Figur 10. Modell for bearbetning av ldsvanevariabler

IALS- undersokningens svenska deltagare, 3 038 personer, represente-
rar Sveriges befolkning fran 16 ar och uppat. Totalt motsvarar detta 6
700 000 individer. Jag har valt att i min redovisning av IALS- under-
sokningens resultat anvanda varden och procentangivelser som mot-
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svarar forhallandena for hela den svenska befolkningen fran 16 ar och
uppat.

Vid angivelser av uppraknade tal har dessa avrundats till narmas-
te 10 000-tal. En person i den svenska IALS-undersokningen kan i
uppraknade tal motsvara fran 1 391 till 4 011 individer. Detta forhal-
lande grundar sig pa att undersokningsgruppen valdes som ett strati-
fierat urval i vilket varje individ inte har samma sannolikhet att kom-
ma med i urvalet. Motivet till ett stratifierat urval ar bland annat att
smagrupper i urvalet ska kunna bli redovisningsbara. Angivna pro-
centtal har avrundats till narmaste hela eller halva tal. Det finns en
statistisk felmarginal runt varje procentangivelse. Felmarginalen va-
rierar mellan tva och fern procent pa vardera sidan om procentangi-
velsen beroende pa hur stora grupper som procentangivelsen grun-
dar sig pa. Vid en gruppstorlek om 350 personer är felmarginalen fern
pro cent.

Vid min bearbetning av det svenska datamaterialet har jag delat in
dessa 6 700 000 individer i aldersintervall. Aldersintervallen, antalet
individer Mom varje intervall samt procentuell andel av den totala
befolkningsgruppen fran 16 ar och uppat framgar av tabell 2.

En frekvenstabell over aldersfordelningen i den svenska undersok-
ningsgruppen aterfinns i bilaga 1.

Tabell 2. Aldersfordelning och procentuell andel av totalbefolkningen, 16 dr

Alder Frekvens

Procentuell andel av
hela befolkningen
over 16 ar

16-19 At- 440 000 6,5
20-29 1 200 000 18,0
30-39 1 170 000 17,5
40-49 1 110 000 16,5
50-59 950 000 14,0

60-69 900 000 13,5
70-79 770 000 11,5
80- 160 000 2,5

Totalt: 6 700 000 100,0

Mr jag i fortsattningen i mitt arbete riarrmer aldersgrupper, Alders-
fordelning eller aldersintervall ar det fordelningen i tabell 2 som

61

6 7



asyftas. I tabell 3, s 63, har jag emellertid sammanfort aldersintervall
for att Ora tabellen mera overskadlig.

Utbildning

I IALS-undersokningens bakgrundsenkat finns aysnitt dar deltagarna
i undersokningen har svarat pa fragor om utbildningsmangd och ut-
bildningsniva. Fragorna ayser dels grundutbildning och dels fortbild-
ning och vidareutbildning.

Utbildningens omfattning och niva
For att kartlagga omfattning och niva pa utbildning stalldes fragor i
bakgrundsenkaten bade om individens sammanlagda antal studiear
och individens hogsta fullfoljda utbildning.

Vid bearbetning av data dar jainforelser gjordes mellan redovisat
antal studiear och hogsta fullfoljda utbildning framkom motsagelse-
full information. Som exempel kan namnas att drygt en fjardedel av
den svenska befolkningen (28 procent) uppgav en studietid omfattan-
de 11-12 ar medan 19 procent angav teoretiskt gymnasium som hogs-
ta utbildningsniva.

For att fa fram ett sakert antal individer pa olika utbildningsnivaer
har jag i min databearbetning valt att kombinera svaren ayseende an-
tal studiear och hogsta fullfoljda utbildning. Endast dar bada uppgif-
terna stammer overens har jag accepterat informationen.

De fyra olika utbildningsnivaer som jag kommer att anvanda i min
foljande redovisning ar:

1. Skolgang som omfattar upp till och med 8 ar

2. Realskola, enhetsskola och grundskola/9-10 ars skolgang

3. Teoretisk gymnasieutbildning, inkl 2-arig fackskola/11-12 ars
skolgang

4. Universitetsutbildning omfattande minst 3 ar/ 15 ars skolgang
eller mer.

Jag har valt ut dessa fyra utbildningsnivaer ur IALS-undersokningens
material dels for att de är vanligt forekommande i dagens diskus-
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sioner i samband med skola och utbildning och dels for att de repre-
senterar klart urskiljbara nivaer pa utbildning.

Utbildning - alder
I foljande del av min databearbetning redogor jag for hur olika aldrar
fordelar sig Over var och en av de fyra olika utbildningsnivaerna.

Tabell 3. Aldersfordelning pd fyra utbildningsnivder

Utbildningsniva Aldersfordelning i procent

8 Ars skolgang
eller mindre

real-, enhets-
eller grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ning, minst tre Ar

16-39 at. 40-59 ar 60 Ar- Totalt n

3 25 72 100 502

49 36 15 100 320

78 16 6 100 607

44 42 14 100 268

I tabell 3 motsvarar n det faktiska antal undersaningsdeltagare som
representerade de fyra angivna utbildningsnivaerna. Vid summering
av kolumnen n blir resultatet 1 697 individer. Resterande antal under-
saningsdeltagare (1 341) representerar andra utbildningsnivaer an
de jag anvander mig av i min redovisning eller har inte raknats med
eftersom jag har kombinerat tva variabler for att sakra grupper med
fyra olika hogsta utbildningsnivaer.

Resultaten av bearbetningen visar att motsvarande 1 320 000 svenskar
over 16 Ar har en hOgsta fullfolid utbildning omfattande 8 Ars skol-
gang eller mindre. Gruppen domineras av aldre individer som gait i
skola innan den obligatoriska nioAriga grundskolan genomfordes. 72
pro cent av denna grupp (motsvarande 940 000 individer) var Over 60

Ar.

I Aldrama 16-39 Ar var det 3 procent (motsvarande 40 000 indivi-
der) som ej fullfolit en idag obligatorisk nioarig skolgang. I Aldrarna
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40-59 ar var motsvarande andel 25 procent (motsvarande 340 000 in-
divider).

De individer som uppgav att de hade Ott i skola 9 eller 10 ar och
fullfoljt en hogsta utbildning pa real-, enhets- eller grundskoleniva
motsvarar 450 000 av den svenska befolkningen over 16 Ar (6 700 000).
Hela 85 procent av denna grupp var under 60 Ar vilket kan jamforas
med utbildningsnivan ovan dar gruppen under 60 ar motsvara de 28
procent.

Vid en angiven hogsta utbildningsniva omfattande 11 eller 12 ars
skolgAng, teoretisk gymnasieutbildning, framkom en tydlig forskjut-
ning i Aldersfordelningen vid jamforelse med tidigare beskrivna ut-
bildningsnivAer. Hela 78 procent av denna grupp var under 39 ar.

Motsvarande 570 000 individer bade gag i skola i 15 Ar eller mer
och rapporterade universitetsutbildning omfattande mirtst tre ar som
hogsta utbildningsniva. Aldrarna under 60 fir utgjorde 86 procent av
denna grupp.

PA de olika utbildningsnivaerna som jag ovan beskrivit firms en tyd-
lig forskjutning i Aldersfordelningen. PA den lagsta utbildningsnivAn,
8 ars skolgang eller mindre, var andelen aldre individer dominerande
men fran och med real-, enhets- eller grundskola och uppat okade an-
delen yngre individer. (Tabell 3)

Fortsatt utbildning - vidareutbildning
I bakgrundsenkaten stalldes fragor om deltagande i fortsatt utbild-
ning och vidareutbildning under det senaste Aret, vilket innebar ut-
bildning fran och med oktober manad 1993 till undersokningens ge-
nomforande (oktober 1994-januari 1995).

Motsvarande 43 procent av befolkningen i Aldrarna 16 `fir och uppat
bade deltagit i flagon form av utbildning det senaste Aret (oktober
1993-ja nua ri 1995).

Av de 43 procent som deltagit i utbildning var det 71 procent som
hade fatt stud av arbetsgivaren till utbildningen. Vid jamforelser med
officiell statistik är dessa 71 procent en hog procentandel (SCB, 1995).
En orsak till detta skulle kunna vara att undersokningsdeltagarna an-
givit deltagande i statlig arbetsmarknadsutbildning som en arbetsgi-
varunderstodd utbildning. Inriktningen ph den arbetsgivarstodda ut-
bildningen bade endast till 3 procent inriktning mot en allmant kom-
petenshojande grundutbildning. Overvagande delen av de som stude-
ra de med arbetsgivarstOd studerade pa dagtid, 77 procent, medan
knappt 15 procent studerade bade dag- och kvallstid. Dessa arbetsgi-
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varstodda utbildningar varade till 85 procent i 1-5 dagar, med en kraf-
tig dominans av 1-2 dagars utbildning (71 procent).

Av de 43 procent av befolkningen som deltagit i utbildning det se-
naste Aret deltog 28 procent utan arbetsgivarstod. 21 procent av dessa
studerade "av personligt intresse" medan for hela 60 procent av grup-
pen var huvudskalet till utbildningen inte kant. Aven for denna stu-
derandegrupp dominerade en utbildningslangd omfattande 1-5
dagar (62 procent).

Vid en analys av utbildningsdeltagande mot bakgrund av utbild-
ningsniva visade sig en Mar tendens sA tillvida att individer med en
hogre utbildningsniva deltog mera frekvent i fortsatt utbildning an
individer med en lagre utbildningsnivA. (Tabell 4)

Tabell 4. Utbildningsniva och deltagande i fortsatt utbildning

Utbildningsniva Deltagande i fortsatt
utbildning
det senaste aret

8 Ars skolgAng
eller mindre

23%

real-, enhets- eller 38%
grundskola

teoretisk gy-
utbildning

44%

universitetsutbild- 61%
ning, minst tre Ar

utbildning
I bakgrundsenkaten stalldes ocksA fragor till de i studien deltagande
individerna ayseende modems respektive faderns hogsta utbildning.

Har dominerade en hogsta utbildning omfattande 6-8 Ars folkskola
eller motsvarande. 50 procent av modrarna till den svenska befolk-
ningen Over 16 Ar hade 6-8 Ars folkskoleutbildning och motsvarande
siffra for faderna var 47 procent. Nagot fler modrar an fader hade ge-
nomgatt real-, enhets- eller grundskola (9 procent modrar, 6 procent
fader) medan fler fader an modrar hade universitetsutbildning som
hogsta utbildning (7 procent fader, 4 procent modrar).
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Modrars och faders utbildningsniva fir enligt IALS-undersokningens
insamlade data tydligt relaterad till det egna barnets utbildningsniva.
(Tabell 5)

Tabell 5. Utbildningsnivd och faders respektive moders utbildning

UtbildningsnivA

8 Ars skolgang
eller mindre

real-, enhets- eller
grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ring, minst tre dr

Faders utbildn.
8 firs skolgang
eller mindre

Moders utbildn.
8 firs skolgfing
eller mindre

86% 90%

70% 74%

52% 53%

38% 35%

Av de individer som uppgav sin hogsta utbildningsniva till folkskola
eller studier i 8 fir eller mindre, redovisade 86 procent att fadern ocksa
hade denna utbildningsniva som den hogsta. Motsvarande procent-
andel for modern var 90 procent.

Av de individer som uppgav sin egen hogsta utbildningsniva till
universitetsutbildning i minst tre fir rapporterade endast 38 procent
att fadern hade en hogsta utbildningsniva motsvarande 8 ars skol-
gang eller mindre. For moderns del var motsvarande andel 35 pro-
cent. (Tabell 5)

Lasformaga

Sjalvbeclomd lasamag. a

En mycket stor del av den svenska befolkningen i aldrarna fran 16 fir
och uppat bedOrnde, enligt IALS-undersokningen, sin las- och skriv-
formaga som utmarkt eller bra (lasformaga: 96 procent, motsvarande
6 430 000 individer; skrivformaga: 93 procent, 6 200 000 individer).
Endast 3 procent (motsvarande 190 000 individer) tyckte att de laste
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dAligt medan daremot 7 procent (440 000 individer) menade att de
skrev daligt.

Enligt IALS-undersiikningen behovde den svenska befolkningen
fran 16 Ar och uppat sallan hjalp med lasning och skrivning i det dag-
liga livet. De las- och skrivmaterial som dock kunde bereda vissa
problem var informationsmaterial fran myndigheter, foretag eller in-
stitutioner samt ansokningshandlingar och bank- respektive post-
blanketter. 21 procent av befolkningen over 16 Ar (motsvarande
1 380 000 individer) behovde ofta eller ibland hjalp med att lasa infor-
mationsmaterial, medan 16 procent (motsvarande 1 080 000 individer)
behovde hjalp nar det gallde bearbetning av ansokningshandlingar
och blanketter.

He la 95 procent av den svenska befolkningen over 16 Ar (motsva-
rande 6 390 000 individer) ansag sig mycket eller ganska nojd med sin
las- och skrivformaga.

Objektiv bedifouling av lasfiimbigan
Bedomningarna av den egna lasformagan kan jamforas med IALS-
un dersokningens bedomning av den faktiska lasformagan. LasformA-
gan for vart och ett av de tre lasomradena, "prose literacy", "docu-
ment literacy" och "quantitative literacy" har beclOmts med hjalp av
fern lasformagenivaer (se figur 4, s 43). Niva 1 betecknar den lagsta
for magenivan, mycket lag formaga, medan niva 5 betecknar den
hogsta, mycket god formaga. Niva 3 motsvarar ungefar den lasforma-
ga som krays for att, enligt Laroplan for det obligatoriska skolvasen-
det, Lpo 94, uppna mAlen i svenska for Ar 9 i grundskolan.

Lasuppgiftema pa niva 1 staller krav ph att kunna soka och identi-
fiera faktauppgifter i korta och valstrukturerade material, som till
exempel enkla tablaer, anvisningar och skyltar. PA niva 2 klarar indi-
viden att soka och identifiera faktauppgifter i langre informa tionsma-
terial (artiklar, skolbokstexter, minnesanteckningar och redogorelser).
For att klara lasuppgifterna pa niva 3 krays forstaelse och formaga att
dra sammanfattande slutsatser av langre texter (dagstidningar, infor-
mationsmaterial, statistiska sammanstallningar, faktatexter etc). Upp-
gifter pa niva 4 kraver formaga att overblicka ostrukturerade storre
textmangder och formaga att lasa kritiskt och dra slutsatser, vilka for-
fattaren inte lyft fram i texten eller informationsmaterialet. PA niva 5
till sist är ett stort matt av forforstAelse och formaga att sovra infor-
mation nodvandig for att kunna bearbeta lasuppgifterna.
Lasmaterialet som utgor underlag for lasuppgifterna är omfattande,
komplicerat och ostrukturerat.
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I min redovisning av bearbetade data ayseende lasformaga har jag
valt att begransa mig till formagenivaerna 1, 2 och 3.
Formageniva 3 har jag valt mot bakgrund av att den motsvarar den
niva som den obligatoriska grundskolan idag har som mM for sin ut-
bildning, och som ar en grund for aft fungera i dagligt liv i samhallet.

MAI som eleverna skall ha uppnatt i slutet av det nionde skol-
Aret
Eleven skall...

kunna lasa till Aldem avpassad skonlitteratur, saklitteratur
och dagstidningarrias artiklar i allmanna amnen med god
forsthelse sA att innehallet kan aterges sammanhangande,
kunna skriva berattelser, brev, sammanfattningar och redo
gorelser sA aft innehallet framgAr tydligt och darvid tillampa
skriftsprAkets normer for stavning, meningsbyggnad och
bruk av skiljetecken,

(Skolverket, 1996 b, s 78)

Individer som ej uppnar derma niva firmer jag angelaget att fokusera
med tanke pa dagens alit stone krav pa lasformaga bade i arbete och
vardagsliv.

Over en tredjedel av den svenska befolkningen fran och med 16 ar
och uppat War enligt IALS-undersokningens resultat ej upp till forma-
geniva 3 pa "prose literacy"-skalan. Ungefar samma forhallande galler
for "document literacy" och "quantitative literacy". Antalet individer
fordelade pa formagenivaerna 1-2 och niva 3, ayseende lasomradena
"prose literacy","document literacy" och "quantitative literacy" redovi-
sas i tabellerna 6, 7 och 8.

Tabell 6. Befolkningsandel pd formdgenivderna 1-3 inorn
lasomrddet "prose literacy"

Andel av hela
befolkningen

Formageniva Frekvens over 16 ar

1-2 2 460 000 37%

3 2 420 000 36%
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Tabell 7. Befolkningsandel pa ftirmdgeniviierna 1-3 thorn
lasomrlidet "document literacy"

Andel av hela
befolkningen

Formageniva Frekvens over 16 ir

1-2 2 200 000 33%

3 2 470 000 37%

Tabell 8. Befolkningsandel pd Ornulgenivaernal-3 inom
lasomrodet "quantitative literacy"

Andel av hela
befolkningen

Formageniva Frekvens over 16 ar

1-2 2 130 000 32%

3 2 490 000 37%

Ungefar en tredjedel av den svenska befolkningen uppnar alltsa inte
den niva pa lasformagan som krays for att ldara de mal som enligt
Lpo 94 satts for ar 9 i den obligatoriska grundskolan i Sverige. Samti-
digt anser sig 95 procent av befolkningen nojd med sin lasformaga
och 96 procent att de har en utmarkt eller bra lasformaga.

Lasfonnag' a - alder

En narmare analys av hur aldersfordelningen ser ut pa de olika fOr-
magenivaerna Mom lasomradena "prose literacy", "document literacy"
och "quantitative literacy" visar pa en Mar tendens. En betydligt star-
re andel aldre individer an yngre firms representerade pa de lagsta
lasformagenivaerna 1-2. Detta framgar av tabell 9.
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Tabell 9. Befolkningsandel som endast ndr IiisfOrmdgeniviierna 1-2
fordelad pd olika dldersgrupper

Alder LasformAgeniva ( %)

Prose literacy
1-2

Doc. literacy
1-2

Quant. literacy
1-2

16-19 18 19 24
20-29 20 18 20
30-39 23 19 21
40-49 27 26 24
50-59 36 31 36
60-69 58 52 44
70-79 74 64 60
80- 87 85 78

Fran och med lasformageniva 3 är emellertid forhallandet det omvan-
da. Av den yngsta aldersgruppen, 16-19 ar, ligger nastan halften pa
lasformageniva 3. Motsvarande andel individer pa lasformageniva 3
for aldersgruppen 70-79 ar är nagot mer an 20 procent. (Tabell 10)

Tabell 10. Befolkningsandel som ligger pd liisforrnitgenivd 3
fordelad pd olika dldersgrupper

Alder Lasformageniva (%)

Prose literacy
3

Doc. literacy
3

Quant. literacy
3

16-19 47 48 45
20-29 38 36 36
30-39 40 39 38
40-49 42 40 41
50-59 40 42 39
60-69 31 35 40
70-79 21 26 27
80- 11 13 19

Skillnaderna mellan de olika aldersgruppernas procentuella fordel-
ning pa lasformageniva 3 ar betydligt mindre an motsvarande skillna-
der pa lasformageniva 1-2.
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Lasamaga - utbildning
PA lasformagenivaema 1-2 Mom samtliga tre lasomraden, "prose lite-
racy", "document literacy" och "quantitative literacy", firms en stor an-
del individer som har en hogsta utbildningsniva motsvarande 8 ars
skolgang eller mindre. Alit eftersom antalet angivna skolar okar och
hogsta utbildningsniva claimed stiger minskar andelen individer pa
formageniva 1-2. (Tabell 11)

Tabell 11. Andel individer med viss utbildningsnivd som presterar pa
liisfiirmagenivaerna 1-3 Mom samtliga leisomraden

Utbildningsniva Lasformageniva ( %)

8 Ars skolgAng
eller mindre

real-, enhets-
eller grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ning, mint tre Ar

Prose literacy Doc. literacy Quant. literacy
1-2 3 1-2 3 1-2 3

78 18 71 24 66 27

38 47 28 46 31 40

23 44 21 42 21 43

8 34 10 29 7 29

Dessa resultat bekraftar har tidigare redovisade data frail IALSunder-
sokningen (tabell 3, 9 och 10) som visat aft en stone andel av den aid-
re svenska befolkningen har en lagre utbildningsniva och en uppmatt
samre lasformaga an motsvarande andelar av den yngre befolkning-
en.

Som tidigare redovisats bedomde 96 procent av den svenska befolk-
ningen over 16 ar sin lasformaga som utmarkt eller bra. Individer med
en hog utbildning bedomde sin lasformaga nagot oftare som utmarkt
eller bra, an individer med lagre utbildning. De hogutbildade var
ocksa oftare nojda med sin las- och skrivformaga. (Tabell 12)
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Tabell 12. Andel med viss subjektivt bedomd lasfirmtiga per
utbildningsnivd

Utbildnings-
niva

8 ars skolgang
eller mindre

real-, enhets-
eller grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ning, minst tre ar

Sjalvbedomd

utmarkt/bra

Nojd med las-
och skrivform.
mycket/ganska nojd

92% 91%

96% 93%

97% 95%

99% 99%

Lasvanor i vardagslivet

De variabler i IALS-undersiikningens bakgrundsenkat som jag forst
valt ut for att studera individers lasvanor beskriver tidningslasning,
boklasning och bibliotelcsbesok i vardagslivet. Lasning och biblioteks-
besok ar alltsa har ej foranlett av yrkesutovande.

Enligt IALS undersokningens resultat ar svenskarna ett tidningsla-
sande folk. He la 99 procent av befolkningen aver 16 ar (motsvarande
6 600 000 individer) uppgav att de laser dagstidningar, veckotidning-
ar eller tidskrifter dagligen eller atminstone varje vecka. Detta kan
jamforas med att 89 procent av befolkningen over 16 ar (motsvarande
5 950 000 individer) har en egen dagstidning i hemmet och 74 procent
(motsvarande 4 990 000 individer) en veckotidning eller en tidskrift.

Motsvarande procenttal vad betraffar lasning av backer dagligen
eller atminstone varje vecka ar 52 procent, vilket motsvaras av
3 510 000 individer av den svenska befolkningen Over 16 ar. En knapp
tredjedel av befolkningen, 31 procent, uppgav dock att de aldrig eller
endast nagon gang per ar laser backer. Samtidigt redovisas i under
sokningen att 91 procent av den svenska befolkningen innehar fler an
25 backer, 89 procent har ordbocker i hemmet och 82 procent har
egna uppslagsverk.
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Totalt 67 procent av den svenska befolkningen over 16 ar uppgav att
de aldrig eller hogst nagon gang per fir besoker ett bibliotek. Endast
10 procent (motsvarande 670 000 individer) gjorde biblioteksbesiik
dagligen eller varje vecka.

Lasvanor - Alder
6 090 000 svenskar Over 16 ar laser dagligen dagstidningar, veckotid-
ningar eller tidskrifter. De utgor tillsammans 91 procent av den
svenska befolkningen Over 16 ar. Aldersgrupperna fran 50 Sr och
uppat är de flitigaste tidningslasarna. Den procentuella andelen
dagliga tidningslasare varierar for samtliga aldersgrupper mellan 94
och 98 procent. Av samtliga aldersgrupper innehaller den yngsta
gruppen, 16-19 Ar, den procentuellt minsta andelen dagliga
tidningslasare, 81 procent.

Vid jamforelse mellan olika aldersgrupper vad betraffar den procen-
tuella andelen individer som laser Nicker dagligen eller varje vecka
framkommer inga stora skillnader. Den procentuella andelen bokla-
sare har varierar mellan 50 och 55 procent i aldersgrupperna 16-79 ar.
PA samma salt framkommer inte nagra vasentliga skillnader mellan
aldersgrupperna vad galler andelen individer som aldrig laser Nicker
eller endast laser backer flagon eller nagra ganger per ar.

Enligt data fran IALS-undersokningen besoker 10 procent av den
svenska befolkningen Over 16 Sr (motsvarande 670 000 individer) bib-
liotek dagligen eller varje vecka. For aldersgrupperna flirt 20 ar och
upp till och med 79 ar pendlar den procentuella andelen biblioteksbe-
sokare dagligen eller varje vecka mellan 8 och 12 procent. De flitigas-
te biblioteksbesokarna finns i aldersgruppen 16-19 ar, dar nastan en
fjardedel, 23 procent, rapporterade dagliga biblioteksbesOk eller
besok varje vecka.

Lasvanor - utbildning
IALS-undersokningens data Or det mojligt att undersoka individers
lasvanor vad galler tidningslasning, boklasning och biblioteksbesok i
vardagslivet mot bakgrund av olika utbildningsnivaer. Individer pa
de fyra utbildningsnivaerna skiljer sig endast marginellt At vad betraf-
far tidningslfisning dagligen eller varje vecka. Lasning av bicker ar
daremot mer vanligt forekommande bland individer med en hogre
utbildning. (Tabell 13)
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Tabell 13. Andel med viss frelcvens tidnings- respektive bokldsning
pd fritiden per utbildningsnivd

Utbildnings-
niva

8 Ars skolgang
eller mindre

real-, enhets-
eller grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ning, minst tre ar

Tidningslasning
dagligen/varje v

Boklasning
dagligen/varje v
varje man

98% 53%

98% 62%

99% 73%

99% 88%

Resultatet av granskningen av data ayseende frekvensen biblioteksbe-
sok mot bakgrund av olika utbildningsniva visar aft individer med en
hog utbildning oftare besoker bibliotek an individer med en lagre ut-
bildningsniva. (Tabe1114)

Tabell 14. Andel med viss frekvens biblioteksbesok per utbildningsnivd

Utbildningsniva Biblioteksbesok

8 Ars skolgang
eller mindre

real-, enhets- eller
grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ning, minst tre Ar

dagl./varje v/
varje man

ngn/ngra ggr/Ar

18% 82%

28% 72%

29% 71%

48% 52%
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Lasvanor - lasfonnaga

Individers lasvanor som belysts med hjalp av uppgifter om tidnings-
lasning, boldasning och biblioteksbesok varierar pa olika lasformage-
nivaer. Inom vart och ett av de tre lasomradena "prose literacy", "do-
cument literacy" och "quantitative literacy" syns en nagot iikad fre-
kvens av tidningslasning, boklasning och biblioteksbesok pa forma-
geniva 3 i jamforelse med nivaerna 1-2.

Den storsta skillnaden mellan formagenivaema 1-2 och 3 galler las-
ning av bucker. Vad betraffar tidningslasning och biblioteksbesok är
skillnaden dock liten mellan de olika formagenivaerna. (Tabell 15, 16
och 17)

Tabell 15. Liisvanor pa fritiden pii lasfOrmageniveierna 1-3 inorn
Iiisomradet "prose literacy"

Formagenivi Tidnings- Boklasning Biblioteksbesok
lasning

dagl/v v dagl/v v ngn/ngra dagl/v v ngn/ngra
ggr/Ar ggr/Ar

1-2 97% 43% 27% 8% 32%

3 99% 54% 32% 10% 40%

Tabell 16 Liisvanor pa fritiden pd liisformagenivaerna 1-3 inom
Iiisomriidet "document literacy"

FOrmageniva Tidnings- Boklasning Biblioteksbesok
lasning

dagl/v v dagl/v v ngn/ngra dagl/v v ngn/ngra
ggr/Ar ggr/ar

1-2 98% 46% 24% 8% 34%

3 99% 52% 22% 11% 37%
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Tabell 17 Lasvanor pa fritiden pa lasformagenivderna 1-3 inom
Iiisomniclet "quantitative literacy".

Formageniva Tidnings- Boklasning Biblioteksbesok
laming

dagl/v v dagl/v v ngn/ngra dagl/v v ngn/ngra
ggr/Ar ggr/Ar

1-2 97% 46% 26% 7% 34%

3 99% 53% 21% 10% 37%

Vid jamforelser mellan de tre lasomradena och frekvensen boklasning
och biblioteksbesok framkommer den klart storsta skillnaden mellan
fOrmagenivaerna 1-2 och 3 for lasomradet "prose literacy".

Lisvanor i arbetet

Den svenska undersokningsgruppen redovisade storst omfattning av
las- och skrivaktiviteter i samband med yrkesutovande vid jamforelse
med de ovriga deltagande landerna i IALS-undersokningen.

I undersokningens bakgrundsenkat efterfragades frekvensen las-
ning av olika typer av lasmaterial och i tabell 18 framgar lasfrekven-
sen av tre typer, brev eller langre meddelanden, rapporter och artiklar
i tidskrifter samt manualer, handbocker och kataloger.

Tabell 18. Lasvanor och olika typer av lasmaterial i arbetslivet

Lasmaterial

Lasfrekvens

dagl. ngn/ngra ngn/ngra
ggr/v. ggr/man

mkt sallan/
aldrig

ej svar

Brev, langre
meddelanden
(lopande text)

31% 14% 5% 14% 36%

Rapporter,
artiklar i tid-
skrifter

22% 20% 9% 13% 36%

Manualer,
handbocker,
kataloger

14% 17% 15% 18% 36%
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Procentandelen som ej svarat utgors av studerande samt de personer
som vid undersokningstillfallet inte innehade ett arbete.

De olika texttyper som efterfrAgades i bakgrundsenkaten, och lasfre-
kvensen av dessa, kan relateras till individers olika utbildningsni-
Vier. Detta kan ge ytterligare kunskap om olika gruppers lasvanor i
arbetslivet. (Tabell 19)

Tabe1119. Utbildningsnivd, ldsmaterial och liisvanor

Utbildnings-
nivi

8 Ars skolgang
eller mindre

real-, enhets-
eller grundskola

teoretisk gy-
utbildning

universitetsutbild-
ning, mint tre Ar

LasmateriaUlasfrekvens

Brev, medd.

Dagl.,
ngn/ngra ggr/v.

Rapporter,
artiklar
Dagl.,
ngn/ngra ggr/v.

Manualer, hand-
bocker, kataloger
Dagl.,
ngn/ngra ggr/v.

15% 13% 9%

42% 39% 30%

46% 45% 32%

79% 74% 51%

Av tabellen framgar att lasfrekvensen ayseende samtliga tre texttyper
i samband med arbete 'Aar ju hogre utbildningsnivA som redovisas.
Det gar att utlasa en tydlig forandring mellan den har angivna lagsta
utbildningsnivan och real-, enhets- eller grundskoleniva. PA samma
satt dr det en markant skillnad i lasfrekvens mellan utbildningsnivan
teoretisk gymnasieutbildning och universitetsutbildning.
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DEL III

METODPROVANDE PILOTSTUDIE

AVSLUTANDE DISKUSSION



METODPROVANDE PILOTSTUDIE AVSEENDE VUX-
NAS LASVANOR I ARBETSLIV OCH PA FRITIDEN

IALS-undersokningens omfattande datainsamling med hjalp av en
bakgrundsenkat dr standardiserat upplagd for att ge underlag for sta-
tistiska generaliseringar och for att ge tvarsnittsinformation. Resulta-
tet av undersokningen ger en ogonblicksbild av uppfattningar och
forhallanden utifran det urval som gjorts.

Enkatdata ger emellertid en mycket begransad och oversiktlig blld
av processer av olika slag. En sadan viktig processvariabel i IALS -un-
dersokningen dr vuxna individers lasvanor.

Denna del av mitt arbete ska ses som en inledning till en mer om-
fattande komplettering av IALS-undersokningens enkatresultat.
Kompletteringen ar ett forsok att i forsta hand fa fordjupad kunskap
om vuxna individers lasvanor. Jag vill prova om "dagbok" är en me-
tod som kan ge detta okade forklaringsdjup i data om lasvanor.

Dagbok som datainsamlingsmetod

Datainsamling som innebar att undersokningsdeltagare forser forska-
re med information fran en bestamd och begransad tidsperiod grun-
dar sig ofta ph dagboksanteckningar av olika slag (Breakwell och
Wood, 1995, s 293).

Den storsta fordelen med dagbokstekniken dr att den ger informa-
tion om exempelvis foreteelser som tidsmassigt foljer pa varandra.
Den formedlar kunskap om handelsesekvenser, handlingar och tan-
kar over tid, utan forskarens kontinuerliga narvaro i undersolcnings-
miljon. En av nackdelarna med dagbokstekniken dr emellertid be-
gransningen av forskarens mojlighet till kontroll av datainsamling
och darmed ocksh av insamlade datas tillforlitlighet (Breakwell och
Wood, 1995, s 295, 297).

Dagbok names som en av flera datainsamlingstekniker Mom etnogra-
fisk forskning (Sherman och Webb, 1988). Med dagbok ayses inte har
privata dagbocker men val personliga anteckningar om verksamhet
och beteende under en viss tidsperiod. Dagboksskrivandet kan, be-
roende ph forskningsfragan, omfatta alit fran redogorelser for alit
som forekommer Mom en viss tidsrymd till noteringar om kritiska
handelser. Dagboksanteckningarna kan skrivas med lopande text
eller utgoras av noteringar pa fortryckta formular.
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Inom etnografisk forskning dar datainsamling sker pa en mangfald
salt anvands dagboksanteckningar ocksa som underlag for intervjuer.
Genom intervjun kan informationen i dagboken fordjupas och vidgas
men dagboken kan ocksa utgora forskarens redskap for att generera
fragor infor en intervju (Bell, 1993).

Infor dagboksskrivande ar det av storsta vikt att under soknings-
personen är val informerad om syftet med undersokningen och prob-
lem som kan uppsta samt ar villig att delta, detta mycket beroende pa
att dagboksskrivande är en tidskravande aktivitet som inkraktar pa
en individs dagliga verksamhet. Undersaningspersonens installning
till sitt deltagande, att vilja medverka i ett forskningsprojekt eller att
karma sig tvingad att delta, paverkar det grannlaga dagboksskri-
vandet ayseende till exempel arlighet, noggrannhet och omfattning.
En annan viktig faktor aft uppmarksamma i undersokningar dar dag-
backer utgor datamaterial ar representativiteten. Dagboksskrivandet
pagar under en avgransad tidsperiod och fragan galler hur represen-
tativ denna tidsperiod är for undersokningspersonens dagliga liv och
verksamhet (Bell, 1993).

West m fl (1993) menar att en dagboksstudie kan ha hogre reliabilitet
an en intervjustudie alternativt en enkatundersokning. Detta dock
under forutsattning att dagboksstudien genomfors med stor nog-
grannhet och regelbundenhet.

Det firms emellertid problem med dagboksskrivande. For det fors-
ta krays ett fortroendefullt samarbete med de personer som deltar i
studien. Det firms ocksa problem med att undersokningsdeltagarna
forsaker att Ora beskrivningarna i dagboken sa som de tror att mot-
tagaren vill ha dem. For det tredje innebar dagboksskrivande en re-
trospektiv vardering av beteende och aktiviteter vilket är en svar och
grannlaga uppgift (West m fl, 1993, s 36).

Den lasdagbok som anvands i min pilotstudie ar alltsa ett forsok att
metodiskt vidga och fordjupa IALS-undersokningens datainsamling
ayseende lasvanor.

Uppfoljningsintervju

Upplaggningen och genomforandet av en intervju grundar sig pa He-
ra olika forhallanden och faktorer. Vetenskaps- och kunskapsteore-
tiskt synsatt, tidigare kunskapslage och forskningsfragan ar exempel
pa faktorer som paverkar utformningen. Skillnader i en intervjus
struktureringsgrad resulterar i olika typ av erhallen kunskap. I den
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oppna intervjun dar respondenten fritt kan utveckla sina tankar dr det
den subjektiva uppfattningen och forstAelsen som soks. Respondenten
definierar och avgransar ett fenomen och dess kontext. I en struk-
turerad intervju star i forvag definierade begrepp och fenomen i fokus
och intervjuaren bestammer och avgransar kontexten. Respondenten
forvantas har beskriva sin uppfattning om eller installning till be-
greppen, men inte relatera sig sjalv till dessa (Lantz, 1993, s 17-52).

Den intervju som i min pilotstudie foljde efter bearbetningen av las-
dagboken inleddes med ett tippet samtal far att sedan averga i en
strukturerad intervju.

Pilotstudiens instrument

Grunden for min datainsamling i denna pilotstudie av vuxnas lasva-
nor var en lasdagbok. Lasdagboken utgjordes av ett fortryckt formu-
lar. (Bilaga 2) Till formularet fanns skriftliga instruktioner och ocksa
fortydliganden till dessa. (Bilaga 3)

I lasdagboken skulle de i studien deltagande personerna under tva
dygn, ett vardagsdygn och ett helgdygn, markera niir de laste, hur
lange de laste, vad de laste och varfeir de laste.

Utformningen av lasdagboken styrdes av flera faktorer. Jag var
dels angelagen om att deltagarna inte skulle uppleva dagboksskrivan-
det som alltfor betungande, och darfor vine jag tydligt begransa ar-
betsinsatsen genom att ange ramar for dagboksnoteringarna. De ls
vine jag genom utformningen av dagboksunderlaget forsoka undvika
att deltagarna skrev ned den information de trodde att jag som motta
gare efterfragade. Detta bland annat mot bakgrund av att lasning och
lasvanor for martga kan ses som socialt onskvarda aktiviteter i dagens
samhalle. For det tredje var jag intresserad av att viss bestamd infor-
mation kom mig till del genom dagboken, for att sedan kunna Ora
jamforelser med IALS-undersokningens insamlade datamaterial.

For att majliggora en direkt jamforelse med IALS-undersokningens
insamlade data besvarade pilotstudiedeltagarna vid en uppfoljnings-
intervju ett urval av frAgor hamtade ur IALS-undersokningens bak-
grundsenkat. Fragorna var identiska med fragoma i bakgrundsenka-
ten och fokuserade deltagamas utbildning, lasvanor och sjalvbedom-
da lasformaga (Bilaga 4).

Vid intervjutillfallet fick deltagama till sist titta pA fjorton olika ty-
per av texter. (Bilaga 5). Far varje textexempel skulle de to stallning
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till tolv pastaenden. Pastaendena var aysedda att lyfta fram lasvanor
och sjalvbedomd lasformaga och komplettera den information som
gays bade i lasdagboken och genom svaren pa uppfoljningsintervjuns
fragestallningar. (Bilaga 6)

Pilotstudiens genomforande

Som forberedelse till den instrumentprovande pilotstudien genomfor-
des under november manad 1996 en utprovning av lasdagboksunder-
laget samt en uppfoljande intervju dar samtal om dagboksarbetet for-
des. Vid intervjutillfallet provades aven de pastaenden som var un-
derlag for bedomning av ett antal texter. I denna utprovning deltog
tre personer.

Den instrumentprovande pilotstudien genomfordes under december
manad 1996 och januari manad 1997. Jag kontaktade per telefon tva
personalchefer vid tva storre arbetsplatser (4 900-6 000 anstallda) i en
mellansvensk kommun. Vid samtalet presenterade jag mig, samt re-
dogjorde kortfattat for IALS-undersokningen och min bearbetning av
densamma. De fick sa fragan huruvida de var villiga att formedla
kontakt med fyra personer pa respektive arbetsplats, vilka skulle
medverka i min pilotstudie. Personerna skulle representera de fyra
utbildningsnivaer som jag anvant mig av vid den tidigare bearbet-
ningen av det svenska datamaterialet, de skulle vara i aldrarna 25-65
ar och bade kvinnor och man. Efter samtalet oversande jag ett skrift-
ligt fortydligande av mitt arende (bilaga 7) saint IALS-rapporten "Li-
teracy, Economy and Society".

Vid valet av arbetsplatser utgick jag ifran arbetsplatsernas storlek
men ocksa ifran forekomsten av flera olika yrkeskategorier pa respek-
tive arbetsplats. Arbetsplatsemas storlek innebar aven en stor alders-
spridning bland personalen samtidigt som den skapade forutsattning-
ar att firma personer med de olika hogsta utbildningsnivaer som jag
tidigare anvant mig av vid bearbetningen av det svenska datamate-
ria let i IALS-undersokningen.

Personalansvariga pa respektive arbetsplats ansvarade for urvalet av
pilotstudiens deltagare och forberedde kontakten mellan deltagarna
och mig. Jag tog kontakt med varje deltagare per telefon for att be-
stamma tid for ett personligt mote. Vid detta mote presenterade jag
kortfattat IALS-undersokningen, den pilotstudie de skulle medverka i
samt lasdagboken. Tid och plats for uppfoljningsintervjun bestamdes
aven vid detta tillfalle. Deltagarna hade mojlighet att stalla fragor
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bade om undersokningen i stort och om arbetet med dagboken. De
fick ocksa uppgift om hur de kunde komma i kontakt med mig om
fragor skulle uppsta i samband med dagboksskrivandet. Alla dessa
moten agde rum pa deltagarnas respektive arbetsplatser, i tjansterum
eller i samtalsrum.

Efter bearbetningen av lasdagboken genomfordes en intervju. Upp-
foljningsintervjun utformade jag inledningsvis som ett samtal om ar-
betet med lasdagboken. Respondenterna ombads att lyfta fram det
som de ansag angelaget for att mottagaren skulle kunna tolka och for-
sta innehallet i dagboken. De ombads ocksa att beratta om hur sjalva
dagboksskrivandet forflutit. Intervjuns inledande samtal var aysett
att dels fortydliga informationen i lasdagboken och dels att fa kun-
skap om sjalva arbetet med den. Jag efterfragade har respondenternas
subjektiva uppfattning om arbetet med dagboken. En del skriftliga
kompletteringar gjordes av respondenten eller av mig direkt i lasdag-
boken i samband med samtalet.

Intervjun fortsatte darefter med en annan struktureringsgrad i och
med att deltagarna besvarade fragorna hamtade ur IALSundersok-
ningens bakgrundsenkat. Fragorna presenterades muntligt och skrift-
ligt och respondenten noterade sjalv skriftligt sina svar i anslutning
till respektive fraga pa frageformularet. De deltagare som vine ha for-
tydliganden av bakgrundsenkatens fragestallningar fick detta under
bearbetningen av enkaten.

Till sist tog deltagarna stallning till pastaenden om 14 olika typer
av texter. Pastaendena gallde lasvanor och sjalvbedomd lasformaga.
Jag presenterade varje text i den ordning som framgar av bilaga 5 och
innan respondenten tog stallning till de tolv pastaendena till varje
text var jag noga med att tydliggiira att textexemplen representerade
olika typer av lasmaterial. Jag papekade ocksa att respondenten inte
behovde lasa igenom texterna for att kunna to stallning till pastaende-
na. Till varje text fanns en svarsblankett pa vilken respondenten
skriftligt markerade sin installning till pastaendena utefter en skala
fran "instammer helt" till "instammer inte alls".

Uppfoljningsintervjuerna genomfordes pa deltagarnas arbetsplat-
ser och varade mellan 45 och 60 minuter. Under uppfoljningsinter-
vjun antecknade jag skriftligt deltagarnas kommentarer ayseende ar-
betet med lasdagboken.
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GRANSICNING AV PILOTSTUDIENS RESULTAT

Sammanlagt deltog 8 personer i den metodprovande pilotstudien.
Under sokningsgruppen bestod av 4 kvinnor och 4 man i aldrarna 37-
63 ar. De deltagande personerna representerade de fyra utbildnings-
nivaer vilka jag tidigare anvant mig av vid bearbetningen av IALS-
undersokningens svenska datamaterial. Fordelningen mellan kvinnor
och man pa de olika utbildningsnivaerna framgar av tabell 20.

Tabell 20. Fordelning mellan kvinnor och man mot bakgrund av
utbildningsnivd i den metodprovande pilotstudien

Utbildningsniva Antal kvinnor Antal man

8 Ars skolgang 1 1

eller mindre

real-, enhets- 2
eller grundskola

teoretisk gy- 1 1

utbildning

universitetsutbild-
ning, minst
tre Ar

2

Vid granskning och bearbetning av den information som framkom
genom lasdagbocker och uppfoljningsintervjuer har jag fokuserat in-
dividernas lasvanor bade i samband med yrkesutovande och under
fritiden och relaterat dessa till utbildningsniva. Jag har aven relaterat
den subjektivt bedomda lasformagan till utbildningsniva. (Figur 11)
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UTBILDNING/
Sjalvbedomd
LASFORMAGA

LASVANOR
i arbete/pa fritid

-lastid
-lasmaterial

Figur 11. Modell for bearbetning av Iiisvanevariabler i pilotstudien

Vad galler lasvanor har jag lyft fram dels den tid som pilotstudiens
deltagare agnat at lasning och dels den typ av lasmaterial som varit
aktuell vid olika lastillfallen. De forhallanden och fakta ayseende las-
vanor som framkommit genom min pilotstudie och som jag har redo-
visar, galler de 8 personer som deltog i studien och ger spiv fallet inte
nagot underlag for generella tolkningar och slutsatser.

Lastid - utbildningsniva

Den mangd tid som pilotstudiens deltagare aysatte for lasning under
ett vardagsdygn okade tydligt fran den lagsta utbildningsnivan till
den hogsta. Skillnaden i lastid under ett vardagsdygn for personer
med den lagsta respektive den hogsta utbildningsnivan var cirka 5
tim mar.

Vid en narmare granskning av vardagsdygnets lasning var det las-
ning i samband med yrkesutovande som gav derma skillnad. Lasning
som en del av arbetet under en dag varierade fran cirka 15 minuter
fOr en person med deri lagsta utbildningsnivan till nagot mindre an 6
timmar for en person med den hogsta utbildningsnivan. Under var-
dagsdygnets fritid var variationen i lastid inte sa stor. Da laste de 8
deltagarna mellan en och en halv och drygt tva timmar.

Vardagsdygnets fritidslasnirtg kan jamforas med den tid som del-
tagarna agnade at lasaktiviteter under ett helgdygn. Lastiden variera-
de har fran en och en halv timma till fyra timmar. Personer med en
hOgre utbildningsniva agnade mest tid at lasaktiviteter under helg-
dygnet.
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Under uppfoljningsintervjuns inledande samtal var det flera personer
som tog upp fragan om huruvuda de dygn som valts ut for dagboks-
skrivande var representativa for deras lasvanor. Flera personer ansag
att de agnade mer tid at lasning under vinterhalvaret an under som-
maren. En person menade emellertid att lasning upptog en betydligt
storre del av dygnets timmar under sommar- och semestertid an un-
der vintern. En annan person hade under ett tidigare skede i livet last
betydligt mer och uttryckte en tydlig onskan om att kunna aysatta
mer tid for denna aktivitet. Det var de nuvarande livsvillkoren som
smabarnsforalder som kraftigt begransade tiden for lasning.

TvA personer uttryckte sin forvAning over aft yrkesutovandet inne-
bar sA mycket lasning och gjorde foljande uttalanden, "Jag laser ju
jamt!", "Jag kunde inte dromma om att det var sh har mycket!". Dessa
'Ada personer hade en utbildningsniva motsvarande real-, enhets-
eller grundskola respektive teoretisk gymnasieutbildning.

Fyra pilotstudiedeltagare fordelade pa de tre hogsta utbildningsni-
vaerna uttryckte vissa svArigheter med den exakta tidsangivelsen i
lasdagboken for lasning i samband med arbete. Lasning var for flera
av dem den dominerande aktiviteten men denna avbrots korta stun-
der av till exempel telefonsamtal och korta samtal med kollegor. Av-
brotten var ofta sA korta att de var svara att tidsmassigt ange, men
under vissa perioder var de ganska manga.

Lismaterial - utbildningsniva

I pilotstudiens lasdagbocker uppgav deltagarna vilken typ av lasma-
terial som de laste bade i samband med yrkesutovande och pA friti-
den. Under uppfoljningsintervjuns inledande samtal fortydligade och
forklarade de vad de antecknat i dagboken.

Lasmaterial i samband med yrkesutovande sag olika ut beroende
pa personernas utbildningsnivA. De deltagare som representerade
den lagsta utbildningsnivan, 8 Ars skolgAng eller mindre, laste farre
olika typer av lasmaterial i samband med arbete an deltagarna med
hove utbildning. De laste inte mycket material bestSende av langre
sammanhallna texter. Som exempel pA vanligt forekommande lasma-
terial i samband med arbete namrides blanketter, tabeller, datalistor,
broschyrer, fakturor och kortare meddelanden eller brev.

Personer med de tvA hogsta utbildningsnivaerna, teoretiskt gym-
nasium och universitetsstudier om minst tre ar, redovisade mycket
varierande lasmaterial i samband med yrkesutovning och de olika ty-
perna av lasmaterial irmebar ofta lasning av langre sammanhallna
textmassor. De laste rapporter, artiklar, handbocker, forfattningstex-
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ter, cirkular, protokoll och brev. Till skillnad fran personerna med de
lagre utbildningsnivaerna laste de ocksa ofta material pa annat sprak
an svenska.

Samtliga 8 deltagare var flitiga lasare av dagstidningar pa fritiden.
Alla laste dagligen dagstidningar och i lasdagboken framgick att
manga laste dagstidning bade pA morgonen och senare under dagen.
I samband med stallningtaganden till pastaenden om olika texttyper,
(bilaga 5 och 6), framkom att dagstidningarnas nyheter, bade inrikes
och utrikes, lastes ofta av fern av pilotstudiens deltagare. Av dessa
fern personer representerade fyra de tva hOgsta utbildningsnivaerna
och en person den lagsta. Endast en person laste ofta dagstidningar-
nas ledare och denna person representerade den hogsta utbildnings-
nivAn, universitetsstudier tre ar eller mer. Sex av pilotstudiens Atta
deltagare, representerande alla fyra utbildningsnivaerna, uppgav att
de ofta laste dagstidningarnas familjesidor.

Enligt lasdagboken var veckotidningar vanligare lasmaterial far in-
divider med de lagre utbildningsnivaerna medan facktidskrifter fore-
kom mer frekvent pa hogre utbildningsnivaer. Vad betraffade lasning
av skonlitterara backer framkom att personer med de tva hogsta ut-
bildningsnivaerna var de flitigaste boklasarna. Bada dessa resultat av-
seende lasning av veckotidningar och skonlitteratur Eiverensstamde
med resultaten som framkom vid deltagarnas stallningstaganden till
pAstaenden om olika texttyper.

Alla deltagarna uppgav i bakgrundsenkaten att de mycket sallan
eller aldrig besokte ett bibliotek.

Sjalvbeclomd Usfonnaga - utbildningsniva

Deltagarnas subjektiva bedomning av sin lasformaga framkom dels
genom svar pa fragor som var hamtade ur IALS-undersOkningens
bakgrundsenkat (bilaga 4) och dels i samband med stallningstagande
till pastaenden om olika typer av texter (bilaga 5 och 6).

Personer pa de tva hogsta utbildningsnivaerna bedornde sin lasfor-
maga som utmarkt medan personer pa de tva lagsta utbildningsni-
vaerna bedomde den som bra eller ganska bra. PA fragan hur nojda de
allmant sett var med sin formaga pendlade bedomningen mellan
ganska nojd och mycket nojd. Har gick det inte att se nagon overvikt
for det ena eller det andra svarsalternativet mot bakgrund av utbild-
ningsniva, men samtliga kvinnor uttryckte att de var ganska nojda med
sin fOrmaga. En man valde detta svarsalternativ medan de ovriga tre
var mycket nojda.
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Vid bedomningen av de 14 olika texttyperna var det vissa texter som
Hera deltagare, oaysett utbildningsniva, menade kunde bereda svarig-
heter bade att lasa och att forst& Dessa texttyper var instruktioner, ta-
beller och diagram. Instruktioner kunde foranleda svarigheter genom
att antingen vara for kortfattade eller for overtydliga. Diagram be-
domdes ofta vara sa starkt forenklade att svarigheter att tolka dem
uppstod. Ytterligare en texttyp som kunde vara problematisk att lasa
och att forsta var material pa annat sprak an svenska. Aven dagstid-
ningarnas ledare ansags av deltagare med olika utbildningsnivaer
kunna bereda svarigheter.

Dagstidningarnas nyhetsreportage och familjesidor saint veckotid-
ningsartiklar var enligt samtliga atta pilotstudiedeltagare Latta att lasa
och forsta. De skonlitterara texterna bedomdes av de fiesta deltagarna
ocksa som lattlasta och lattforstaeliga. Vid stallningstagandena till pa-
staenden om de skonlitterara texterna kommenterade Hera deltagare
textexemplens forfattare. Uppfattningar om forfattarna kan har ha pa-
verkat stallningstagandena aven om papekanden gjordes for att und-
vika delta.
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DISKUSSION

I min ayslutande diskussion kommer jag att vava samman reflek-
tioner Over de faktiska resultat som framkommit genom bearbetning-
en av IALS-undersokningens datamaterial och genom pilotstudien
med undersaningsmetodiska begransningar och fortjanster. Jag vill i
arbetets ayslutande del forsoka skapa en helhet av mina bada overgri-
pande syften, att granska data och att prova en datainsamlingsmetod.

Lisning, en nodvandig, viktig och i samhallet hogt
varderad aktivitet

I det vasterlandska demokratiska industrisamhallet är en funktionell
lasformaga ett krav men ocksa en medborgerlig rattighet.

Att i tal och skrift kunna anvanda det svenska spraket dr
en forutsattning for att aktivt kunna delta i samhdllslivet.
(Skolverket, 1996 b, s 75)

De svarigheter och personliga problem som uppstar da individen har
en lag niva pa formagan har under en lang tid fortigits. Det är forst
under de senaste decennierna som det har gjorts forsok till aft fora en
mera oppen och allman diskussion om las- och skrivsvarigheter.
Aven om manga grupper, sasom forskare, intresseorganisationer och
for aldraforeningar, idag forsaker att i samtal, diskussioner och debat-
ter fora ut kunskap om lasning och den langa och ibland modo-
samma vagen till en god lasformaga, dr dessa situationer
vardeladdade. Amnet och diskussionerna dr vardeladdade bade for
samhallet och for individen.

Det rader till exempel djup oenighet om hur omfattande problemet
är (Holmberg, 1992; Hoien och Lundberg, 1992). Det rader likasa stor
oenighet om hur allvarligt det är och hur verksamhet for att bearbeta
las- och skrivsvarigheterna ska organiseras. Fragan galler huruvida
individuellt riktade insatser eller en generellt god och forebildlig pe-
dagogik och metodik har de basta effekterna (Myrberg, 1992).

Alla ska ldra sig ldsa. Redan i uppnaendemalen for amnet svenska
for ar 5 i den svenska grundskolan star det i kursplanen att
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Eleven skall
- kunna lasa barn- och ungdomsbocker och faktatexter

skrivna for barn och ungdomar med god forstSelse och
med flyt i lasningen,

- ...kunna lasa en text Mgt infor klassen
(Skolverket, 1996 b, s 77-78)

Lasning är vidare naturligt forknippat med studier. Omfattande stu-
dier leder ofta till yrken med hog ekonomisk ersattning och hog sta-
tus. Detta gar att lasning blir en formaga och en aktivitet som belastas
med ett stort matt av sa kallad social onskvardhet. Det anses naturligt
att som vuxen kunna lasa och samhallet varderar en god lasformaga
hogt. Undersokningar som fokuserar lasning och lasvanor kan darfor,
for den enskilda individen, vara bAde problem- och konfliktfyllda.
Detta kan i sin tur innebara att undersokningsdeltagare tenderar att
Over skaffa omfattningen av sina lasaktiviteter och den egna bedom-
ningen av nivan pa lasformagan.

Den alhnanna uppfattningen om lasning som en nodvandig och
viktig aktivitet kan mojligen till en viss del fOrklara skillnaderna i
IALS-undersOkningens resultat vad betraffar den subjektivt bedomda
och den objektivt uppmatta nivan pa lasformagan.

Bade de internationella och de svenska resultaten visade art indivi-
der med en lag objektivt uppmatt lasformAga inte bedomde att de ha-
de problem med sin lasning och uppgav att de var nojda med forma-
gan. Hela 96 procent av den svenska befolkningen Over 16 Ar be dam-
de sin lasformaga som utmarkt eller bra, samtidigt som en tredjedel
av befolkningen inte uppnadde den lasformageniva som anses nod-
vandig for att fungera i det svenska samhallet och som ar malet for
undervisningen i den obligatoriska svenska grundskolan. Nagon
skillnad mellan hur individema i aldrarna 19-79 ar beclomde sin las-
formaga framkom inte i det svenska datamaterialet. De allra aldsta,
frail 80 Ar och uppat, beclomde dock sin formaga som nagot samre an
de &riga.

Individen valjer och anpassar troligen lasmaterial och krav p5 sin las-
ning utifran den subjektivt upplevda nivan pa formAgan, vilket ocksa
kan medverka till individens upplevelser av att formAgan racker val
och ar utmarkt eller bra.

Som en jarnforelse till vuxnas vardering av sin egen lasformaga
kan nal-arms Taubes (1993, 1994) utvardering av nioAringars lasformA-
ga. Denna utvardering genomfordes i Ar tre i grundskolan i Stock-
holms kommun och visade att eleverna var val medvetna om sin egen
laskapacitet. Elevernas vardering av den egna lasformagan stamde
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val overens med den objektivt uppmatta nivan pa lasformagan. En
forklaring till detta forhallande kan mojligen vara att elever i skolan,
till skillnad frAn vuxna, ofta upplever situationer dar de blir beclorn-
da. Dessa bedomningar ligger sedan till grund far den subjektiva be-
domningen och varderingen av lasformagan.

Det kan har vara av vikt att uppmarksamma hur den subjektiva be-
domningen av lasformagan och av skrivformagan skilde sig At i IALS-
undersokningens svenska resultat. 7 procent av svenskarna Over 16 ar
beclotnde sin skrivformAga som dalig medan motsvarande procenttal
for lasformagan var 3 procent. Funderingar installer sig over
huruvida detta forhallande beror pa omgivningens starre accep tans
vad galler lag niva pa skrivformaga an motsvarande nivA pA lasfor-
maga, eller pa det faktum att skrivande är synligt pa ett mer konkret
och direkt salt och aft det darmed är svarare att dolja nivan pa denna
formaga.

Lasvanor - utbildning, lastid, lasmaterial

Mot bakgrund av har forth diskussioner om lasning som ett varde-
lad dat begrepp och en aktivitet belastad med social onskvardhet
firms det anledning att fundera Over IALS-undersokningens resultat
vad galler individers lasvanor.

Generellt sett visar resultaten att en god lasformaga och en hog ut-
bildning leder till mer frekvent lasning. De internationella resultaten
visar ocksa att frekvensen boklasning, till skillnad fran tidningslas-
ning, dr relaterad till lasformageniva.

Jag har i min bearbetning av det svenska datamaterialet bland an-
nat analyserat lasvanor pa fritiden och.da funnit att boklasning är
mer vanligt forekommande ju hogre utbildning som redovisas. Sam-
ma forhallande galler for frekvensen biblioteksbesa. Nagot sadant
samband gar daremot irate aft utlasa vad betraffar tidningslasning.

Hela 52 procent av den svenska befolkningen over 16 Al. uppgav
att de laste backer dagligen eller flagon till nAgra ganger per vecka.
Funderingar Over hur svensken kommer i kontakt med de backer han
eller hon laser vacks nar man jamfor med till exempel resultatet vad
betraffar frekvensen biblioteksbesok. 67 procent av befolkningen gar
namligen aldrig eller hogst nagon gang per Sr till ett bibliotek. Dar-
emot rapporterade 91 procent att de innehade fler an 25 backer.

Nagon stone skillnad mellan olika Aldersgrupper vad betraffar
frekvensen boklasning gar ej aft finna i det svenska materialet vilket
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kan stallas emot de data som visar att Aldersgruppen 16-19 hr var de
flitigaste biblioteksbesokama. 23 procent av dessa gjorde dagliga bib-
lioteksbestik eller besiik varje vecka. Dessutom var den yngre delen
av befolkningen i stor utstrackning sysselsatta med studier i
grundskola eller pa gymnasium, cla boklasning ar ett naturligt inslag i
dagens aktiviteter.

Orsaken till varfor manniskor besoker ett bibliotek kan sannolikt
variera. Den yngre delen av befolkningen kan mojligen anvanda bib-
lioteket som en samlingsplats och inte bara som en institution for ut-
lAning av 'Docker. Delta kan mojligen forklara de ofta forekommande
bib lioteksbestiken i de yngre aldrama och ocksa att frekvensen bok-
lasning enligt de svenska undersokningsresultaten darmed inte är
hiigre for denna Aldersgrupp. Den aldre delen av befolkningen har
troligen stone mojlighet an den yngre att kopa den litteratur de tins-
kar lasa, i stallet for aft 'Ana pa bibliotek. Trots delta kan fragan stallas
huruvida den angivna frekvensen boklasning for de htigre alders
grupperna har paverkats av omgivningens vardering av lasning som
en nodvandig och viktig aktivitet.

Da fragan i IALS-undersOkningens bakgrundsenkat stalldes ayseende
frekvensen boklasning gays ingen precisering av vad som menades
med "bok" och individens egen uppfattning om vad som kanne teck-
nar en bok efterfragades inte heller. Kataloger och broschyrer kan till
sitt innehall och till sin utformning likna bade skonlitterara ',ticker
och faktabocker och kan ha utgjort underlag for svar om frekvensen
boklasning. PA samma satt kan fragan stallas huruvida de undersok-
ningsdeltagare som bade studier som huvudsaklig sysselsattning vid
undersokningens genomforande betraktade kurslitteratur och laro-
bocker som "bocker", a de angav hur ofta de laste sadana.

Det finns alltsa anledning aft fundera vidare Over bade hur och vad
undersokningsdeltagarna svarat pa nar de i bakgrundsenkaten fick
fragan hur ofta de laste

Min pilotstudie med en lasdagbok som grund for datainsamlingen
var aysedd som ett fork& att komplettera IALS-undersokningens da-
ta vad gallde lasvanor. Genom att i dagboken faktiskt arige den tid
som agnats at lasning gays mojlighet aft komma bort frAn den upp-
skattning av lasfrekvens som forekom i IALS- undersokningens bak-
grundsenkat. PS samma satt kan noteringen i lasdagboken ayseende
typ av lasmaterial fortydliga hur respondenten definierar och skiljer
pa olika lasmaterial. Uppfoljningsintervjun gay dessutom mojlighet
aft stalla kompletterande fragor om bade angiven tid for lasning och
lasmaterialets karaktar.
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I samband med utprovningen av dagboksunderlaget hade jag mojlig-
het att justera detta infOr pilotstudiens genomforande sa att bade in-
struktioner och underlag var latta att forsta och att arbeta med.

Problemet med att lasning som aktivitet varderas Mgt kvarstar
dock. En dagboks tillforlitlighet som instrument har ocksa brister
bland annat pA grund av att forskarens mojlighet till kontroll vid sjal-
va datainsamlingen är begransad.

Genom lasdagboken har bade bekraftelser och kompletteringar av
IALS-undersokningens resultat vad galler vuxna individers lasvartor
framkommit. Liksom i IALS-undersokningen visade det sig att en
hogre utbildningsniva innebar lasaktiviteter i storre omfattning an
som var fallet pa en lagre niva. Genom dagboksanteckningarna gick
det emellertid ocksa att utlasa att for pilotstudiens atta deltagare var
det lasning i samband med yrkesutovande som paverkade denna
skillnad i mangd lastid. Vid bearbetnirtgen av IALS-undersokningens
datamaterial var det inte mojligt att utlasa ett sadant forhallande.

Pilotstudiens resultat vad betraffade bade lasning av dagstidning-
ar och lasning av Nicker overensstamde med resultaten i den svenska
delen av IALS-undersokningen. Oaysett utbildninsniva var lasning
av dagstidningar mycket vanligt forekommande. Lasning av backer
okade i takt med utbildningsniva.

Genom att pilotstudiedeltagarna antecknade den typ av lasmate-
rial som var aktuell vid olika tillfallen blev den stora variationen av
lasmaterial synlig. Vid jamforelse med svaren pa fragorna i IALS-un-
dersokningens bakgrundsenkat, dar respondenten tog stallning till
olika givna typer av lasmaterial, gav pilotstudien kompletterande och
fortydligande information. Mangden olika typer av lasmaterial i sam-
band med yrkesutovning var storre for personer med en hogre utbild-
ningsniva an med en lagre och det var vanligare att personer med en
hogre utbildningsniva laste langre lopande texter i samband med ar-
bete.

Pilotstudiens resultat kan har relateras till Elbros m fl (1991) kons-
taterande att det som har stor betydelse for lasformagans vidareut-
veckling som vuxen ar ofta forekommande lasning av facktexter i
samband med arbete. Elbro m fl tolkade vidare sina undersokningsre-
sultat sa att ju mindre individen laser i samband med yrkesutovande
ju h6gre behover utbildningsnivan vara for att lassvarigheter inte ska
uppsta ju aldre individen blir. Vid granskning av pilotstudiedelta
gamas utbildningsniva och frekvens lasning i arbetet, visade det sig
att de som hade den lagsta utbildningsnivan, 8 ars skolgang eller
mindre, ocksa var de som laste i minst omfattning under yrkesut-
ovandet. Dessa skulle enligt Elbros m fl (1991) tolkningar utgora en
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riskgrupp vad galler framtida mojligheter pa arbetsmarknaden och
per sonliga mojligheter att fungera tillfredsstallande i det dagliga li-
vet, eftersom kraven pa en god lasformaga akar alit mer.

Med all sannolikhet har inte bara mangden lasning, matt i tid, be-
tydelse for lasfOrmagans bevarande eller vidareutveckling utan ocksa
den typ av lasmaterial som individen bearbetar. Lasning i arbetslivet
som innebar att samla information frail en mangd olika textkallor for
att forsta en process, dra slutsatser och fatta beslut, (jfr IALS-under-
sokningens formagenivaer 4 och 5), paverkar troligen lasformagans
utveckling pa ett belt annat satt an rutinmassig avlasning av till
exempel en blankett med korta kommandon som ledning for genom-
forande av ett visst arbetsmoment (jfr IALS-undersokningens forma-
genivaer 1 och 2). Av pilotstudiens atta deltagare var det de hogst
utbildade som laste facktexter for att samla information och ge
underlag for beslutsfattande, medan de lagst utbildade laste texter
dar ofta korrekt avlasning var en tillracklig bearbetning av dessa.

Skillnader i tillfallen och mojligheter att som vuxen utveckla lasfor-
magan kan alltsa vara stor mellan olika yrkesgrupper. Olika utbild-
ningsnivaer leder naturligt till olika yrken och arbetsuppgifter, olika
yrken innebar i sin tur skiftande krav pa och mojligheter till utveck-
ling av lasformagan. For att klyftan mellan individer med en hog
respektive en lag lasformageniva inte ska breddas och djupna finns
det all anledning att dels understryka behovet av och mojligheterna
till aterkommande utbildningstillfallen och dels behovet av kartlagg-
ning och analys av faktiska arbets- och lasuppgifter Mom olika yrkes-
omraden.

Lasvanor - en foljd av tvang eller stimulans

Vid granskningen av bade IALS-undersokningens datamaterial och
pilotstudiens data framkom det att individer med en hogre utbild-
ningsniva generellt sett redovisade mer omfattande lasaktiviteter an
individer pa en lagre utbildningsniva. Aven typen av lasmaterial skil-
de sig At mot bakgrund av olika utbildningsnivaer.

Jag har inte haft som syfte med foreliggande arbete att kartlagga
orsakssamband mellan de variabler som jag fokuserat. Jag firmer det
dock angelaget att diskutera paverkansriktningar mellan aktuella va-
riabler for att darigenom generera nya fragestallningar infor fortsatta
forskningsinsatser. De funderingar jag har vill lyfta fram dr huruvida
en hogre utbildningsniva och darmed ofta mer kravande arbetsupp-
gifter tvingar fram mer frekventa lasvanor som vuxen eller huruvida
per sonliga lasvanor som grundlagts i barndomen stimulerar individen
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till hogre utbildning, kvalificerade arbetsuppgifter och som en foljd
harav fortsatt frekvent lasning. Med storsta sannolikhet sker paver-
kan i bada fallen men individens egen grundinstallning till lasning,
lasaktiviteter och lasvanor, tvang eller egen onskan, kan troligen ock-
sa paverka individens fortsatta lasutveckling som vuxen i en positiv
eller negativ riktning. I en framtida studie om lasvanor ser jag det
som intressant och angelaget att till exempel stalla fragan: Laste mam-
ma och pappa kicker for dig nar du var liten?

Det kan har vara intressant att lyfta fram en tendens som var tyd-
lig i de stallningstaganden till olika texttyper som ingick i min metod-
provande pilotstudie. De texter som deltagarna markerade att de las-
te ofta, var ocksa de texter som de garna laste och sannolikt aven var
intresserade ay. Frekvent lasning av en viss texttyp utvecklar en god
fOrforstaelse, en kannedom om aktuella begrepp och termer och inne-
bar sakerhet och trygghet i lassituationen.

Lasformagenivans paverkan pa individens lasvanor och utbild-
ningsambitioner är aven viktig att vidare analysera.

Lasfiimtaga - alder

IALS-undersokningens resultat visade att oberoende av utbildning
var lasformagan relaterad till alder. Aldre individer pa alla utbild-
ningsnivaer uppvisade generellt en nagot lagre niva pa sin formaga
an yngre.

Vid bearbetning av IALS-undersokningens svenska datamaterial
visade det sig att andelen aldre individer var stone pa formageniva-
erna 1-2 an pa formageniva 3 inom samtliga tre lasomraden, "prose li-
teracy", "document literacy" och "quantitative literacy" (se s 71 f).

En stor andel av den aldre svenska befolkningen hade en hogsta
utbildningsniva motsvarande 8 ars skolgang eller mindre och mot
bakgrund av tidigare redovisade samband mellan utbildning och las-
fOrmaga, (tabell 11), kan detta forhallande med all sannolikhet vara en
forklaring till de aldres objektivt uppmatta lagre niva pa formagan.
MOjligheter till aterkommande utbildning och vidareutbildning har
Okat under senare tid och den aldre delen av befolkningen har inte
haft motsvarande tillfallen att i verksam alder hoja sin grundutbild-
ningsniva och darmed utveckla lasformagan. Den aldsta deltagande
gruppen i den svenska delen av IALS-undersokningen (75-94 ar) gick
ut folkskolan mellan aren 1913 och 1932. En stor andel av dessa var
pensionarer nar vuxenutbildnirtgsreformen kern for cirka 20 ar sedan.
Bland deras foraldrar var en markbar andel analfabeter (Myrberg,
1981, s 19).
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Arbetslivets krav pA lasformagan har forandrats betydligt i och med
den industriella utvecklingen och informationssamhallets framvaxt.
Tillfallena till lasning har okat i omfattning och ocksa forandrats till
sin karaktar (OECD, 1992, 1995). De aldre undersokningsdeltagarna
har troligen inte paverkats av dessa forandringar i samma utstrack-
ning som dagens yrkesverksamma deltagare och eftersom lasning i
samband med yrkesutovande, enligt har presenterade studier, ut-
vecklar formagan kan detta vara ytterligare en forklaring till den lag-
re formigenivin.

Aterigen vill jag understryka vikten av aterkommande utbild-
ningstillfallen och varierande och stimulerande arbetsuppgifter, oav-
sett individens Alder, for att motverka en negativ utveckling av lasfor-
mAgan. Livslangt larande ar en forutsattning for att fungera i dagens
och framtidens samhalle.

Avslutande kommentarer

Min ambition med detta arbete har varit att med hjalp av delar av ett
omfattande datamaterial forsoka kartlagga monster och beskriva
samband mellan variablerna utbildning, Idsformdga och Idsvanor. Jag
har inte haft for aysikt att utreda orsakssamband eller att Ora en hel-
tackande beskrivning av alla de faktorer som kan piverka dessa sam-
band i olika riktningar.

Nar jag paborjade arbetet och startade bearbetningen av data ut-
ifrin den modell jag presenterade i inledningsaysnittet (figur 1, s 5),
forestallde jag mig ett, om inte tydligt, sa dock urskiljbart monster av
samband. Under arbetets ging har detta monster blivit alit mera
komplicerat och mojliga sambandsvagar och paverkansfaktorer har
blivit alit fler. Hela mitt arbete skulle kunna liknas vid en oriente-
ringsovning efter en karta som ritades alit eftersom vagen trampades.
Detta forhallande är i sig inte unikt for en forskare som utifrin hypo-
teser experimenterar och provar for att fa kunskap. Mitt arbete har
emellertid inneburit upptackter och kartritning med hjalp av unika
data. IALS-undersokningens datamaterial ar det forsta systematiskt
insamlade och internationellt jamforbara datamaterialet ayseende
vuxna individers lasformAga och lasvanor och ar darmed historiskt.
Fiir fOrsta gingen var det mojligt att fa omfattande kunskap om vux-
nas situation vad betraffar lasaktiviteter och lasformaga.

Forskning om vuxenlasning är av ett mycket sent datum och dar-
med ocksi av begransad omfattning. Detta forhallande blev tydligt
di jag sate en teoretisk grund for mitt arbete och paverkade forut-
sattningama for att rita den teoretiska kartan. For att mota informa-
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tionssamhallets krav pa medborgarnas lasformaga ar vidare forsk-
ning nodvandig bade vad galley utveckling och forandring av grund-
laggande utbildning och fortsatt utbildning. Lasning och lasvanor i
skolan ar alltfor daligt kopplade till den lasning och de lasvanor som
krays i ett nutida yrkesverksamt liv. Forskningen bOr aven i stor om-
fattning inriktas pa vuxenlasningens kontext, innehall och kray.

Utveckling av metoder for att undersoka lasvanor bade hos barn och
vuxna är av storsta betydelse i det forsatta forskningsarbetet. Dagbok,
i form av en lasdagbok, anser jag vara en metod att utveckla vidare i
detta sammanhang. Det som jag ser som dagbokens fiirdelar ar fram-
forallt mojligheten till tydliga uppgifter ayseende:

lasningens omfattning i tid och fordelning over dygnets
timmar och
lasmaterialets variation samt
orsaken till lasaktiviteten.

Till skillnad fran enlcatdata ayseende lasvanor goy individen i dagbo-
ken ingen uppskattning av sina vanor utan beskriver efter basta for-
maga faktiska forhallanden. Genom att kombinera data fran en las-
dagbok med intervjudata kan sakerheten i data ytterligare starkas.

Det som jag ser som problem med dagboksmetoden är bland annat
fragor som ror datas representativitet. Undersokningstidens omfatt-
ning, informanternas egna val av lamplig tid for dagboksanteckning-
ar eller undersokningsledarens angivelser av vissa bestamda tidpunk-
ter ar exempel pa sadana fragor. Ytterligare problem som sjalvfallet
behover beaktas och bearbetas ar dagboksdatas trovardighet mot bak-
grund av informanternas motivation, noggrannhet och arlighet.

Under arbetet med granskningen och bearbetningen av bade IALS-
undersokningens datamaterial och data fran min egen metodprovan-
de pilotstudie har det blivit alltmer tydligt att de tre variabler som
varit min utgangspunkt, utbildning, lasformaga och leisvanor, ar starkt
fOrbundna med varandra. Jag menar att ingen av de tre variablerna
har nagon overordnad funktion utan de utgor likvardiga delar i ett
cirkulart samband. Paverkan pa eller forandring av nagon av delarna
kan Leda till en positiv eller en negativ utvecklingsspiral, och det som
Stanovich (1986) beskriver som Matteuseffekten blir uppenbar. Gynn-
samma betingelser i nagot ayseende skapar forutsattningar for positiv
utveckling i andra ayseenden. (Figur 12)
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Figur 12. Positiv utvecklingsspiral ayseende sambandet utbildning,
Iiisformdga och ldsvanor

Den positiva utvecklingsspiralen skulle givetvis kunna presenteras i
motsatt riktning dar negativa fOrutsattningar och ogynnsamma be-
tingelser paverkar sa att utveckling inte kommer till stand.

Den mest gynnsamma situationen for en positiv lasutveckling är
sjalvfallet goda betingelser och forutsattningar vad betraffar alla de
tre variabler som jag lyft fram i mitt arbete, lasvanor, utbildning och
lasformaga. Skapas de goda forutsattningarna under individens fors-
ta levnadsar ges dessutom den positiva utvecklingen mojlighet att pa-
ga under en Lang tid. Jag menar emellertid att mojligheter till utveck-
ling inte far avta alit eftersom individens alder iikar. Jag anser ocksa
att beroende pa individens situation och personlighet ska vilken som
heist av de tre delarna i den positiva utvecklingsspiralen kunna vara
"oppningen" for vidare utveckling ayseende lasformagan (figur 12).
Detta irmebar, som jag ser det, stora utmaningar for den pedagogiska
forskningen att Oka kunskapen om hur dessa "oppningar" ska stimu-
lera till och skapa behov av standig utveckling av lasformagan.

c 4
100



REFERENSER

Adams, M.J. (1990). Beginning to Read. Thinking and Learning about
Print. Cambridge, Mass. London: The MIT Press.

Adams, M.J. (1994). Learning to Read: Modelling the Reader versus
Modelling the Learner. I: Reading Development and Dyslexia, C.
Hulme, M. Snow ling (Eds.), 3-17. London: Whurr Publishers Ltd.

Baydar, N., Brooks-Gunn, J., Furstenberg, F.F. (1993). Early Warning
Signs of Functional Illiteracy: Predictors in Childhood and
Adolescense. Child Development, 64(3), 815-829.

Bell, J. (1993). Introduktion till forskningsmetodik. Lund:
Studentlitteratur.

Breakwell, G.M. & Wood, P. (1995). Diary Techniques. I:Research
Methods in Psychology, Breawell, G.M., Hammond, S., Fife- Schaw,
C. (Eds.), s 293-326. London: Sage Publications.

Burstein, L. (1988). Units of Analysis. I: Educational Research,
Methodology, and Measurement. An International Handbook, J.P.
Keeves (Ed.), 775-781. New York: Pergamon Press.

Carroll, J.B. (1988). Future Developments in Educational
Measurement. I: Educational Research, Methodology, and
Measurement. An International Handbook, J.P. Keeves (Ed.), 247-253.
New York: Pergamon Press.

Dalby, M.A., Elbro, C., Jansen, M., Krogh, T., Plogh Christensen, W.
(1983). Bogen oml,rsning I forudsxtninger og status. Kobenhavn:
Munksgaard/Danmarks Pdagogiske Institut.

Elbro, C., Moller, S., Munck Nielsen, E. (1991). Danskernes
lxsefxrdigheter. En undersogelse of 18 67-iiriges lxsning of dagligdags
tekster. Kobenhavn: Undervisningsministeriet og Projekt Lsnirig.

Elley, W.B. (1992). How in the World Do Students Read? Hamburg: IEA,
The International Association for the Evaluation of Educational
Achievement.

101 1 G5



Fah len, R-M. (1994). Perspektiv pa las- och skrivinlarning.
Licentiatavhandling. Institutionen for pedagogik och psykologi,
Linkopings universitet.

Francis, H. (1982). Learning to Read. London: Billing and Sons Ltd.

Garton, A. & Pratt, C. (1989). Learning to Be Literate. The Development of
Spoken and Written Language. Oxford: Blackwell Publishers.

Gjessing, H-J., (1978). Specifika las- och skrivsvarigheter, dyslexi.
Stockholm: Almqvist & Wiksell For lag AB.

Grundin, H.U. (1977). Las- och skrivfardigheter hos vuxna.
Utbildningsforskning 29. Stockholm: Skoloverstyrelsen och Liber
Laromedel/Utbildningsforlaget.

Holmberg, L. (1992). Analfabeter i Sverige? Stockholm: Skolverket,
rapport nr 3.

Huey, E.B. (1908/1968). The Psychology and Pedagogy of Reading.
Cambridge MA: MIT Press.

Hulme, C. & Snow ling, M. Eds. (1994). Reading Development and
Dyslexia. London: Whurr Publishers Ltd.

Husen, T. (1988). Research Paradigms in Education. I: Educational
Research, Methodology, and Measurement. An International Handbook,
J.P. Keeves (Ed.), 17-20. New York: Pergamon Press.

Heien, T. & Lundberg, I. (1992). Dyslexi. Stockholm: Natur och kultur.

Johansson, E. (1977). Ar vi pa vag mot en ny analfabetism? Forskning
om utbildning, Hafte nr 2, 6-17.

Johansson, E. (1982). Laser och forstar. Tvarsnitt, Hafte 1, 3-8.

Keeves, J.P. (1988) a. Preface. I: Educational Research, Methodology, and
Measurement. An International Handbook, J.P. Keeves (Ed.), xv-xxi.
New York: Pergamon Press.

c 6
102



Keeves, J.P. (1988) b. Introduction. The Improvement of Measurement
for Educational Research. I: Educational Research, Methodology, and
Measurement. An International Handbook, J.P. Keeves (Ed.), 241-246.
New York: Pergamon Press.

Kirsch, I.S. & Mosenthal, P.B. (1990). Exploring Document Literacy:
Variables Underlying the Performance of Young Adults. Reading
Research Quarterly, Vol. 25:1, 5-30.

Kirsch, I.S. & Murray, S.T. Eds.(1997). Technical Report of the First
International Adult Literacy Survey. Ottawa Ontario: Statistics
Canada; Princeton New Jersey: Educational Testing Service.

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.

Lennerstrand, G., Ygge, J., Rydberg, A. (1994). Binocular Control in
Normally Reading Children and Dyslexics. I: Eye Movements and
Reading, Ygge, J. & Lennerstrand, G. (Eds.), 305-313. New York:
Pergamon Press.

Lord, F.M. & Stocking, M.L. (1988). Item Response Theory. I:
Educational Research, Methodology, and Measurement. An International
Handbook, J.P. Keeves (Ed.), 269-272. New York: Pergamon Press.

Lundberg, I. (1984). Sprak och lasning. Stockholm: Liber Forlag.

Mikulecky, L. & Drew, R. (1991). Basic Literacy Skills in the
Workplace. Handbook of Reading Research, Vol II, Part three, 669-689.

Mikulecky, L. & Winchester, D. (1983). Job Literacy and Job
Performance Among Nurses at Varying Employment Levels.
Adult Education Quarterly, Volume 34, Number 1, 1-15.

Mody, M., Studdert-Kennedy, M., Brady, S. (1997). Speech Perception
Deficits in Poor Readers: Auditory Processing or Phonological
Coding? Journal of Experimental Child Psychology 64, Article No.
CH962343, 1-33.

Myrberg, M. (1981). Studieorganisation och elevstrommar. En forsknings
rapport fran gymnasieutredningen. SOU 1981:98. Myrberg, M. (1992).
Dyslexi, las- och skrivsvarigheter och las- och skrivformaga.
Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 1992:4, s 195-207.

103



Myrberg, M. (1997). The Matthew Effect in Adult Literacy. I: Wer
schreibt, der bleibt! Und wer nicht schreibt? Konferensrapport
1996 11 27-29, W. Stark & T. Fitzner (Eds.). Evangelische Akademie
Bad Boll.

Nationalencyklopedin NE (1992). Nionde bandet. Hoganas: Bokforlaget
Bra Bucker AB.

Nationalencyklopedin NE (1993). Tolfte bandet. Hogands: Bokforlaget
Bra Nicker AB.

Nordberg, J. & Nylof, G. (1990). Kulturbarometern i detalj: Tema
litteratur och bibliotek. Stockholm: Sveriges Radios publik- och
programforskning och Staten kulturrad.

Norton, M. & Falk, I. (1992). Adults and Reading Diasability: A New
Field of Inquiry. International Journal of Disability, Development and
Education, Vol. 39, No 3, 185-196.

OECD (1992). Adult Literacy and Economic Performance. Paris: Head of
Publication Service, OECD.

OECD (1995). Literacy, Economy and Society . Paris: Head of Publication
Service, OECD.

Persson, U-B. (1994). Reading for Understanding. An empirical
contribution to the metacognition of reading comprehension. Akademisk
avhandling. Institutionen for pedagogik och psykologi,
Linkopings universitet.

Purcell-Gates, V. (1996). Stories, Coupons and the TV Guide:
Relationships Between Home Literacy Experiences and Emergent
Literacy Knowledge. Reading Research Quarterly, Vol. 31:4, 406-428.

Rydenstam, K. (1991). I tid och otid.
Orebro:

undersokning om kvinnors och
mans tidsanviindning 1990/1991. Orebro: Statistiska Centralbyran,
Levnadsforhallanden Rapport 79.

Sherman, R.R. & Webb, R.B., Ed. (1988). Qualitative Research in
Education: Focus and Methods. London: The Falmer Press.

Skolverket (1996) a. Grunden for fortsatt ltirande. Red. M. Myrberg.
Rapport 115. Stockholm: Liber Distribution Publikationstjanst.

1 r:i 6 104



Skolverket (1996) b. Grundskolan Kursplaner Betygskriterier.
Stockholm: Skolverket och CE Fritzes AB.

Smith, S.D., Pennington, B.F., Kimberling, W.J., Fain, P.R., Ing, P.F.,
Lubs, H.A. (1986). Genetic Heterogenity in Specific Reading
Disability. American Journal of Human Genetics, 39:A,169.

Snowling, M. (1987). Dyslexia. Oxford: Blackwell Publishers.

Snowling, M. & Thomson, M. (1991). Dyslexia. Integrating Theory and
Practice. London: Whurr Publishers Ltd.

SCB (1995). Statistisk arsbok 1996. Stockholm: Statistiska Centralbyran.

Stanovich, K.E. (1985). Spreading Activation, Expectancy and
Modularity. Child Development, 56(6), 1418-1428.

Stanovich, K.E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some
Consequences of Individual Differences in the Acquisition of
Literacy. Reading Research Quarterly, Vol. 21:4, 360-407.

Stanovich, K.E. (1988). Explaining the Differences Between the
Dyslexic and the Garden-Variety Poor Reader: The Phonological-
Core Variable-Difference Model. Journal of Learning Disabilities,
Vol.21:10, 590-604.

Stanovich, K.E., West, R.F. (1989). Exposure to Print and Ortho
graphic Processing. Reading Research Quarterly, Vol. 24:4, 402-433.

Stanovich, K.E. (1992). Predicting Growth in Reading Ability from
Children's Exposure to Print. Journal of Experimental Child
Developement, Vol. 54, 74-89.

Sticht, T. (1988). Adult Literacy Education. Review of Research in
Education 15, 59-96.

Taube, K. (1995). Hur i all vbirlden laser svenska elever? Skolverkets
rapport nr 78. Stockholm: Liber Publikationstjanst.

Taube, K. (1993). Lasfcirmagan hos 5 325 nioaringar i Stockholm.
Stockholm: Stockholms skolor, Central Forvaltning. Informations
enheten 1993:8.

105 r,



Taube, K. (1994). LeisfOrmagan hos 5 873 nioaringar i Stockholm.
Stockholm: Stockholms skolor, Central Forvaltning. Informations
enheten 1994:11.

Taube, K. (1987). Lasinlarning och sjiilvfortroende. Kristianstad:
Raben & Sjogren.

Thomson, M. & Watkins, B. (1990). Dyslexia, a Teaching Handbook.
London: Whurr Publishers Ltd.

Weinstein, T. & Walberg, H.J. (1993). Practical Literacy of Young
Adults: Educational Antecedents and Influences. Journal of Research
in Reading, 16(1), 3-19.

West, R.F., Stanovich, K.E., Mitchell, H.R. (1993). Reading in the Real
World and Its Correlates. Reading Research Quarterly, Vol. 28:1, 35-

50.

Ygge, J., Lennerstrand, G., Axelsson I., Rydberg, A. (1993). Visual
Functions in a Swedish Population of Dyslexic and Normally
Reading Children. Acta Ophthalmologica, 71, 1-9.

110
, 106



FIGURFORTECKNING

Figur 1 Modell for bearbetning av undersokningsvariabler.... 5

Figur 2. Sambanden mellan olika delprocesser vid lashing
(efter Adams, 1994, s 10) 11

Figur 3. Modell for bearbetning av undersokningsvariabler... 32

Figur 4. Literacy-skalomas indelning i formagenivaer 44

Figur 5. "Prose literacy"-uppgifternas placering pa
literacy-skalan 45

Figur 6. "Document literacy"-uppgifternas placering pa
literacy-skalan 47

Figur 7. "Quantitative literacy"-uppgiftemas placering
pa literacy-skalan 48

Figur 8. Modell for bearbetning av utbildningsvariabler 61

Figur 9. Modell for bearbetning av lasformagevariabler 62

Figur 10. Modell fOr bearbetning av lasvanevariabler 62

Figur 11. Modell for bearbetning av lasvanevariabler i
pilotstudien 90

Figur 12. Positiv utvecklingsspiral ayseende sambandet
utbildning, lasformaga och lasvanor 104

107



TABELLFORTECKNING

Tabell 1. Deltagande 'Ander, testsprak och antal under-
sOlcningsdeltagare i International Adult
Literacy Survey (OECD, 1995, s 15) 50

Tabell 2. Aldersfordelning och procentuell andel av
totalbefolkningen, 16 Ar 63

Tabell 3. Aldersfordelning pa fyra utbildningsnivaer 64

Tabell 4. Utbildningsniva och deltagande i
fortsatt utbildning 67

Tabell 5. Utbildningsniva och faders respektive moders
utbildning 68

Tabell 6. Befolkningsandel pa formagenivaerna 1-3 Mom
lasomradet "prose literacy" 70

Tabell 7. Befolkningsandel pa formagenivaerna 1-3 Mom
lasomradet "document literacy" 71

Tabell 8. Befolkningsandel pa formagenivaernal-3 Mom
lasomradet "quantitative literacy" 71

Tabell 9. Befolkningsandel som endast nAr lasformage-
nivaema 1-2 fordelad pa olika aldersgrupper 72

Tabell 10. Befolkningsandel som ligger pa lasformage-
niva 3 fordelad pa olika Aldersgrupper 72

Tabell 11. Andel individer med viss utbildningsnivA som
presterar pa lasfOrmagenivaerna 1-3 Mom
samtliga lasomraden 73

Tabell 12. Andel med viss subjektivt bedomd lasformaga
per utbildningsnivA 74

Tabell 13. Andel med viss frekvens tidnings- respektive
boklasning pa fritiden per utbildningsniva 76

108



Tabell 14. Andel med viss frekvens biblioteksbesiik per
utbildningsniva 76

Tabell 15. Lasvanor pa fritiden pa lasformagenivaer-
na 1-3 Mom lasomradet "prose literacy" 77

Tabell 16 Lasvanor pa fritiden pa lasformagenivaer-
na 1-3 Mom lasomradet "document literacy"...

Tabell 17 Lasvanor pa fritiden pa lasformagenivaerna
1-3 room lasomradet "quantitative literacy"....

77

78

Tabell 18. Lasvanor och olika typer av lasmaterial
i arbetslivet 78

Tabell 19. Utbildningsniva, lasmaterial och lasvanor 79

Tabell 20. Fordelning mellan kvinnor och man mot bak-
grund av utbildningsniva i den metodprovande
pilotstudien 89

I 13
109



BILAGOR

114
111



Bilaga 1

Frekvenstabell over aldersfordelningen i den
svenska unders8kningsgruppen i IALS-
undersokningen

Alder Frekvens Procentuell andel av
den svenska under-
sokningsgruppen

16-19 ar 211 7

20-29 590 19

30-39 564 19

40-49 566 19

50-59 498 16

60-69 334 11

70-79 227 7

80- 48 2

Totalt: 3 038 100
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Bilaga 3:1

Ins truktioner till
LASDAGBOK

1/ Valj tvd dygn, ett vardagsdygn och ett helgdygn, da Du ska fora
lasdagbok!

2/ Ange tidpunkt for Din lasaktivitet utifran de pa forhand
utskrivna klockslagen.

3/ Under rubriken "Tid for lasaktiviteten" anger Du hur lange Du
laser vid varje lastillfalle.

4/ Anteckna vad det är Du laser under rubriken "Lasmaterial". Det
kan till exempel vara tidningar, broschyrer, backer, tidtabeller,
kassabocker, recept, rapporter, blanketter, kartor, kataloger o.s.v.

5/ Notera till sist valor Du laser genom att under rubriken "Orsak
till lasningen" satta ett kryss i nagon av kolumnerna "personligt
val", "arbete" eller "studier".

Vill Du kommentera Ditt lasdygn i nagot ayseende firms det plats
att Ora det efter dygnets sist angivna klockslag!

Stort tack for Din medverkan!



Bilaga 3:2

FOrtydligande instruktion till
LASDAGBOKEN

Under rubriken "Tid for lasaktiviteten" finns tva kolumner med
beteckningarna obruten lasning och liisning som del av aktivitet.
Med obruten liisning ayses att lasningen sker koncentrerat och är
huvudsysselsattning medan lasning som del av aktivitet innebar
att lasaktiviteten pagar under korta tidspass under en langre
period, som en del av till exempel uforande av praktiskt arbete.
Vid angivande av tid i langd for lasning som del av aktivitet kan
man med fordel markera tidsintervallet for aktiviteten med en
klammer och sedan ange den sammanlagda tiden for de korta
laspassen.

Under rubriken "Orsak till lasningen" finns tre kolumner med
beteckningarna personligt val, arbete och studier.
Under kolumnen arbete ska sadan lasning redovisas som dr
nodvandig for att genomfora arbetet.
Lasning av till exempel facklitteratur som innebar en forkovran
inom ett yrke men som lases av eget intresse redovisas under
kolumnen personligt val.



UPPFOLJNINGSINTERVJU Bilaga 4

UTBILDNING
LASVANOR
SJALVBEDOMD FORMAGA

Fragorna är hamtade ur IALS-studiens bakgrundsenkat
(IALS-studiens beteckning pa fragorna har angivits Mom parentes
vid varje fraga)

UTBILDNING
1/ Hur manga ar har Du sammanlagt studerat?
(A 7)5

2/ Vilken är den hogsta utbildning Du fullfoljt?
(A 8) 6 ingen

hogst 5 ar

6 Ar

7-8 Ar

real- / enhets- / grundskola

yrkesskola

gymnasium/inkl 2-Arig facksk.

yrkesutb. pa gymnasieniva

gir nu p5 gymnasiet

folkhogskola

hogskoleutbildning, mi a 3 ar

universitetsutbildning, me a 3 ar

annan utbildning



LASVANOR

3/ Nedan anges ett antal aktiviteter. Ange hur ofta Du Or
dem utanfor Din arbetstid

(G 1) 36
Dagl. Varje v. Varje man. Ngn/ngra

ggr /Ar

Aldrig

Gar till
biblioteket

Skriver brev
eller annat
(mint 1 s)

Deltar i foreningar,
frivillig- eller
intresseorganisationer

Laser dagstidning,
veckotidning eller
tidskrift .

Laser backer

Anvander dator for
ord-, textbehandling

i 2

2 (5)



4/ Hur ofta laser Du eller anvander nagot av
foljande typer av information i vardagslivet?

G 7 39
Dagl. Ngn/ngra

ggr/v
Ngn/ngra
ggr/mar

Mycket sal-
lan/aldrig

Brev eller langre
minnesanteckningar

Veckotidningar, tid-
skrifter, artiklar,
rappoter

Handbocker, bruks-
anvisningar, telefon-
katalogen eller
andra kataloger

Diagram eller
schema

Rakningar, fakturor,
budgettablaer eller
tabeller

Material pa annat
sprak an svenska

Anvisningar eller
instruktioner for
medicin, recept eller
liknande

12 1
3 (5)



5/ Hur ofta laser/laste Du nagot av foljande som
en del av Ditt arbete?

(E1A) 22
Dagl. Ngn/ngra

ggr/v
Ngn/ngra
ggr/mar

Mycket sal-
lan/aldrig

Brev, langre med-
delanden
(lopande text)

Rapporter, artiklar
i tidskrifter

Manualer, handbocker,
kataloger

Diagram, scheman

Rakningar, fakturor,
tablier,
budgetuppgifter

Material pa
frammartde sprak

Anvisningar om
sakerhetsforeskrifter,
halsa och arbetsmiljo

4 (5)



SJALVBEDOMD FORMAGA

lit:markt Bra DAlig Har ingen
uppfattning

6/ Hur bedomer Du
Din fOrmaga att lasa?
(G11) 43

7/ Hur bedomer Du
Din torn-4a att
skriva?
(G12) 44

Mycket
nojd

Ganska
nojd

Ganska
missnojd

Mycket
missnojd

Har ingen
uppfattning

8/ Hur nojd dr Du
allmant sett med Din
formaga att lasa
och skriva?
(G 15) 46

5 (5)



Bilaga 5

Hiifte med textexempel

SKONLITTERATUR
* Kenza-Buro Oe
* Lidman, Sara

Tid for fotboll
Din tjanare hor

TIDNINGSARTIKEL (veckotidning)
* Aret runt

TIDNINGSARTIKLAR (dagstidning)
* ledare
* nyhetsreportage
* sportreportage
* familjesida

SERIER
* serietidning

BRUKSANVISNING
* bruksanvisning for telefon

DIAGRAM
* tre diagram hamtade ur dagstidning

TABELLER
* busstidtabell
* dagsvarde pa allemansfonder

MATERIAL PA ANNAT SPRAK AN SVENSKA
* bruksanvisning for radio pa engelska

INFORMATION / INSTRUKTION
* information om medicin
* kommunens information om sjukvard

124



FRAGOR TILL TEXTER
(vid uppfoljningsintervju)

Bilaga 6

Instarnmer Instammer
helt inte ails

Detta dr en text som jag laser ofta I I I I

som jag garna laser 1 1 I I

som jag tycker dr intressant I 1 I I J

som jag tycker dr viktig I I 1 J

som dr Ian att lasa I I I j

som dr Ida att forsta I I I I

som jag har nytta av att lasa I I I I

som jag anser dr nodvandig att lasa I I I I

som jag tycker dr ointressant I I 1 I

som dr svar att forst:a
1 I 1 1

som jag sallan laser I I I I

som jag aldrig laser
I I I I

125
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Bilaga 7

Undertecknad tjanstgor som universitetsadjunkt vid Linkopings universitet och en
del av min tjanst innebar egen kompetens-utveckling och forskning. Mitt forsk-
ningsintresse är liisning och jag arbetar nu med en studie dar fokus ar riktat mot
vuxna manniskors lasvanor.
UtgAngspunkten for min studie ar en stor internationell under-sokning av vuxna
manniskors lasning, International Adult Literacy Survey IALS, i vilken Sverige var
ett av de deltagande landema. Studien genomfordes 1994/1995. Docent Mats
Myrberg var ansvarig for den svenska delen av IALS studien och han är ocksa min
forskningshandledare.

Jag ayser nu att under november och december mAnad 1996 genomfora en pilotstu-
die ayseende vuxnas lasvanor, i arbete och pA fritiden, och skulle clarfOr vilja kom-
ma i kontakt med fyra personer med skiftande Alder och utbildningsbakgrund.
Jag soker fyra personer, tva man och tva kvinnor, i Aldrarna 25-65 Ar. Dessa personer
ska representera fyra utbildningsnivfier

* 8 Ars skolgang eller mindre
* real-, enhets- eller grundskola
* teoretisk gymnasieutbildning
* universitetsutbildning omfattande minst 3 an

Dessa nivaer ska utgora de olika personernas hogsta utbildnings-niva.

Personemas medverkan innebar att fOra en lasdagbok under tva dygn med en be-
raknad tidsAtgang per dygn om cirka 30 minuter. Jag kommer att ge en kort instruk-
tion till dagboken vid ett personligt mote. Efter arbetet med dagboken kommer jag
att RAO upp detta med en intervju. Intervjun bet-Arias i tid till ungefar 60 minuter.
Alit undersokningsmaterial, dagbocker och intervjuanteckningar, kommer att be-
handlas konfidentiellt.

Jag yore mycket tacksam for Din hjalp att formedla kontakt med lampliga personer.
Har Du frAgor angaende min studie kan Du na mig pA telefon

* 013 - 28 20 47 arb
* 013 - 15 12 44 bost.

Vanliga halsningar

Anna-Lena E-Gustaysson
universitetsadjunkt

Adress: Hjulsbrovagen 93 B
589 35 Linkiiping

.4.orb
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Reading-
-a need, a requirement, a necessity

This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS,
the first international comparative study of reading ability and reading habits among
adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America
during 1994 och 1995. It was conducted by Statistics Canada, in cooperation with
Educational Testing Service in USA, and OECD in Paris, France. The aim was to bring
to a focus the relations between individuals' reading ability, educational level and
occupation, and economic growth and development in society. A second aim was to
identify groups of individuals who may suffer, socially as well as economically,
because of a low level of reading ability.

The National Agency for Education was responsible for the Swedish participation in
the study. A representative sample of the population, 16 years of age and older, have
taken part in the study, which was conducted by means of interviews and objective tests
of reading ability.

The results demonstrate that there are substantial differences in reading ability
among the population both within the country and in comparison with other countries.
Education lays the ground for the development of reading ability, but work-related
reading and leisure reading both have an impact on further development of the ability.

In analysing the Swedish data focus has been on three variables, education, reading
ability and reading habits. Individuals with a high educational level demonstrated better
reading ability and more frequent reading activities, both at work and in leisure, than
did individuals with a lower educational level. Individuals with higher education read
more books, visited a library more often and read much more in relation to work than
did individuals with lower education.

According to the IALS survey, however, approximately one third of the Swedish
16+ population did not reach the level of reading ability that is set in the national
curriculum (Lpo 94) as a goal for the end of grade 9 in the Swedish compulsory school.

This thesis also contains a pilot study, the aim of which is to test a method of
researching adults' reading habits in depth. In the pilot study data were collected by
means of reading-diaries. From the diaries it appeared that the time individuals reserved
for reading during week days increased substantially from the lowest to the highest
level of education. It was the time spent with reading in relation to work that made all
the difference. It was also evident that the variation of reading materials was much
larger for individuals with a high educational level than for those with a low educational
level.

The opportunities and possibilities for adults to improve their reading ability vary a
great deal. There is every reason to emphasize the need for increased opportunities of
recurrent education, in order to avoid a wider and deeper gap between individuals with
high and low levels of reading ability. Further research about the context and
requirements of adult reading in the future society is also needed.

Keywords; IALS, international comparative study, adults reading ability, adults reading
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