«Jeg foretrekker jo
egentlig å snakke»
– en analyse av lese- og skriveutfordringer

«Jeg foretrekker jo egentlig å snakke …»
– en analyse av lese- og skriveutfordringer
Kathrine Lønvik og Kaja Winsnes

Vox 2010
ISBN 978-82-7724-191-3
Grafisk produksjon: Månelyst as

«JEG FORETREKKER JO EGENTLIG Å SNAKKE»

1

Innhold
1. Innledning................................................................................................................................................................................................................................2
Hovedfunn i rapporten.........................................................................................................................................................................................................2
Bakgrunn.................................................................................................................................................................................................................................... 3
Problemstilling og gjennomføring.................................................................................................................................................................................... 3
Utvalget...................................................................................................................................................................................................................................... 3
2. Utgangspunktet....................................................................................................................................................................................................................4
3. Utfordringer og strategier...............................................................................................................................................................................................6
Lesing..........................................................................................................................................................................................................................................6
Skriving....................................................................................................................................................................................................................................... 7
Digital og muntlig kompetanse......................................................................................................................................................................................... 7
Andre strategier...................................................................................................................................................................................................................... 7
4. Arenaer.....................................................................................................................................................................................................................................9
Arbeidslivet...............................................................................................................................................................................................................................9
Andre arenaer..........................................................................................................................................................................................................................9
5. Opplæring............................................................................................................................................................................................................................... 11
6. Lesing og skriving i samfunnet.................................................................................................................................................................................... 12
7. Borgerperspektivet: Plikter og rettigheter............................................................................................................................................................13
8. Sosial endring...................................................................................................................................................................................................................... 14
9. Oppsummering.................................................................................................................................................................................................................... 16

1

1 Innledning

Rapporten «Jeg foretrekker jo egentlig å snakke …» er en
analyse av lese- og skriveutfordringer blant et utvalg av
voksenbefolkningen i Norge.
Undersøkelsen ble gjennomført våren 2010. Gjennom
fokusgrupper og dybdeintervjuer belyses hverdagen i et
stadig mer skriftbasert samfunn, slik et utvalg voksne som
leser og skriver lite, opplever den. Funnene i rapporten gir
nyttige innspill til videre satsninger mot denne målgruppen.
Prosjektet har vært ledet av Kathrine Lønvik ved Vox, i tett
samarbeid med Kaja Winsnes. Pia Ianke var ansvarlig for
den innledende fasen av prosjektet.

Hovedfunn i rapporten
• Informantene oppgir at de leser og skriver lite, både
på jobb og privat. Dette forklarer de først og fremst
med manglende interesse, ikke svake ferdigheter. De
ser på lesing og skriving som formålsrettede handlinger
som først og fremst er knyttet til ulike arbeidsoppgaver.
• De opplever i stor grad å mestre de lese- og skrive-

kravene de møter i hverdagen. Arenaene og tekstene de
forholder seg til, er for det meste rutinemessige og
kjente, og de har derfor oversikt og kunnskap om hva
som kreves for å mestre disse oppgavene.
• I situasjoner der de opplever at lese- og skrivekompetansen deres ikke er tilstrekkelig, benytter de bevisst
andre innarbeidede strategier, blant annet skumlesing,
kladding, hjelp fra andre og muntlig kommunikasjon.
• Innsatsen og strategiene blir brukt på arenaer der de
opplever et krav om og et ansvar for å kunne lese og
skrive. Arbeidsplassen og familien peker seg ut, og
yrkesstolthet og foreldreansvar er viktige motivasjonsfaktorer.
• I rollene som forbruker og samfunnsborger uttrykker
informantene en forventning om at samfunnet, og ikke
dem selv, skal «ordne opp» og sørge for at kravene til
lesing og skriving ikke virker ekskluderende. Informantene definerer dermed et todelt ansvar for utfordringene
som knytter seg til et mer skriftbasert samfunn.
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• Lesing oppleves som den viktigste grunnleggende
ferdigheten, etterfulgt av skriving. Dette er derfor store
barrierer, og informantene omtaler det som flaut å
innrømme svakheter i lesing og skriving. De gir verken
for egen del, eller på vegne av mer utsatte grupper,
uttrykk for et ønske om opplæring, og det kommer
frem at det er naturlig å late som man mestrer dette. Det
er vesentlig større aksept for å innrømme problemer
med andre grunnleggende ferdigheter som regning og
digital kompetanse.
• Organiserte kurs som er knyttet til konkrete arbeidsoppgaver, kan være motiverende for å delta i opplæring.
Det samme kan økt lønn og mer ansvar.

Bakgrunn
Rapporten handler om lesing og skriving i den norske voksenbefolkningen. Mer spesifikt tar den for seg norske voksne
som oppgir at de leser og skriver lite i hverdagen. Rapporten
fokuserer på denne gruppens vaner, holdninger, opplevelser
av mestring og eventuelle utfordringer.
Bakgrunnen for prosjektet er de økte kravene til lesing
og skriving, både i arbeidslivet og samfunnet generelt. De
siste årene har det blitt innført flere rapporteringsrutiner
og dokumentasjonsoppgaver, også i tradisjonelt praktisk
rettede yrker. En undersøkelse fra 2008 viste at 47 prosent
av virksomhetslederne mente at krav til lesing og skriving hadde økt de siste to årene, og 56 prosent mente at
kravene til fagkompetanse hadde økt i samme periode. I tillegg gjør utviklingen mot et stadig mer skriftbasert samfunn
det viktigere å ha god lese- og skrivekompetanse (Vox,
2008).
Flere undersøkelser viser at en stor andel norske voksne
har bekymringsverdig svake leseferdigheter (Lesesenteret i
Stavanger , 2005). Stadig økende krav til lesing kan i ytterste konsekvens føre til at denne gruppen kan bli ekskludert
fra arbeidslivet.
En slik utvikling vil kunne gi utfordringer, både på samfunns- og individnivå. De det gjelder ser imidlertid ikke
ut til å bekymre seg så mye om dette. Tidligere undersøkelser viser at det ikke er samsvar mellom det målte
ferdighetsnivået og hvordan personene selv vurderer sin
kompetanse. En undersøkelse som ble gjennomført av Vox
i 2006, viser at størsteparten av den norske voksenbefolkningen er fornøyd med sine grunnleggende ferdigheter,
både på jobb (90 %) og på fritiden (88 %). Kun 16 prosent
mener at de har behov for opplæring i lesing og skriving
(Vox, 2006).
Man kan dermed spørre seg: Hvor problematisk er svake
lese- og skriveferdigheter, og for hvem er det en utfordring?
Dette er spørsmål som blir belyst i denne rapporten.
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Problemstilling og gjennomføring
Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan håndterer de som
leser og skriver lite, de kravene de blir stilt overfor i arbeidslivet, som forelder, forbruker og samfunnsmedlem? I hvilken
grad knytter de det at de leser og skriver lite, til opplevde
utfordringer i hverdagen? Siden formålet var å få frem individperspektivet, synspunktene til de som leser og skriver lite,
har vi brukt kvalitativ tilnærming i undersøkelsen.
Prosjektet er gjennomført med to fokusgrupper à seks
personer. Den ene gruppen besto av kvinner, den andre av
menn. Det ble også gjennomført supplerende dybdeintervjuer med to menn, blant annet fordi denne fokusgruppen
hadde noen grad av feilrekruttering.
Datainnsamlingen ble gjennomført i Synovates lokaler. Lene
Thorsen (Synovate) var moderator for fokusgruppene, og
Kathrine Lønvik (Vox) gjennomførte dybdeintervjuene.

Utvalget
Blant de som skårer dårligst på lesetestene, har et flertall
lav utdannelse og jobber som tradisjonelt har krevd lite
lesing og skriving (Gabrielsen mfl., 2005). Dette var derfor
utvalgskriterier for deltakelse i undersøkelsen.
«Voksne» er definert som norske menn og kvinner i alderen
25–49 år, med enten grunnskole eller videregående
yrkesfaglig studieretning som høyeste fullførte utdanning.
De som var i jobb, var tilknyttet bransjene helse og sosial,
bygg og anlegg, transport, varehandel og industri. For å
være med i undersøkelsen måtte de i tillegg oppgi å lese og
skrive «lite» eller «vært lite», både på jobb og privat. Utvalget
utgjorde dermed en gruppe som man, ut fra hva statistikken viser, kunne antas å ha en hverdag med opplevde leseog skriveutfordringer.
Siden prosjektet er kvalitativt, kan vi ikke generalisere
over funnene eller kartlegge tendenser. Undersøkelsen
gir innsikt i lese- og skrivehverdagene til de 14 utvalgte
informantene. Historiene de fortalte, kan gi god og viktig
informasjon om temaet, men både vi og informantene har
vært bevisste den kvalitative tilnærmingen:
Alle mennesker har en utfordring, men dere lager en utfordring av seks personer, og gjør det om til én person …
Utvalget består altså ikke av en homogen gruppe, men et
sett av individer med forskjellige lese- og skrivehverdager.
¨Det å lese og skrive lite kan forstås på flere måter, blant
annet knyttet til hyppighet, tekstmengde og hvilke typer
tekster man leser. Vi hadde ikke forhåndsdefinert dette,
siden vi var interessert i informantenes egne definisjoner.
På den måten ville vi kunne få frem konteksten de øvrige
funnene må ses i lys av.

kap 1
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2 Utgangspunktet
Selv om informantene utgjorde en sammensatt gruppe,
hadde de en nokså lik forståelse av hva de mente med at
de leste og skrev «lite» eller «svært lite». Siden samtlige leste
hver dag, hadde det lite med hyppighet å gjøre. De relaterte det i større grad til tekstmengde og sjanger:

nen til at de leste lite. De hadde valgt praktisk rettede yrker,
og prioriterte andre aktiviteter på fritiden. Ferdigheter viste
seg imidlertid også å spille en rolle. Mens noen uttrykte:
«Jeg leser jo bra. Det har aldri vært noen problemer», var
det andre som ikke var så tilfredse:

Jeg leser ikke så mye bøker.

Jeg klarer ikke å konsentrere meg om å lese en bok. Det går
ikke. Tankene flyr i helt andre retninger… Jeg kan lese 30
sider uten å ha visst hva jeg har lest …

Graden av boklesing så ut til å være definerende for informantenes syn på om man leser mye eller lite. Dette utdypet
de i beskrivelsen av de som leser mye, som de i stor grad
knyttet til personer med kontorjobb og folk som leste litteratur på fritiden.
Informantenes egne lesevaner var først og fremst knyttet
til jobbmessige arbeidsoppgaver som det å lese og skrive
e-poster, rapporter og brev til kunder, altså pålagte handlinger. Flere understreket dette med utsagn som: «Jeg leser
bare det jeg må», og at dette ikke var noe de trivdes særlig
godt med.
Informantene oppga manglende interesse som hovedgrun-

Jeg er ikke dårlig til å lese, men å sitte og lese sånn som folk
gjør … sitte med en lærebok … da bruker jeg innmari lang
tid, for jeg har dårlig trening …
Utfordringene ser først og fremst ut til å komme i møter med
lengre tekster, igjen representert ved bøker. Som utsagnet
over viser, opplever ikke denne informanten å være dårlig
til å lese til sitt bruk, og han uttrykker stor grad av tilfredshet
med de oppgavene han gjør i hverdagen. Når han likevel
gir uttrykk for ikke å være i stand til å «lese sånn som folk
gjør», refererer han til en begrensning i ferdighetene sine.
På samme måte som bøker virker definerende for om man
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leser mye eller lite, ser det ut til å oppleves som en sentral
faktor i vurdering av ferdigheter. Selv om gode lesere ikke
er så interessert i bøker, er poenget her at de kan hvis de vil,
i motsetning til informanten. Dette skillet mellom «oss» og
«de andre» viser at informanten i enkelte situasjoner føler seg
som en del av et mindretall og opplever å ikke ha kapasitet
til å tilhøre gruppen «folk flest».
Også skriving ble av mange beskrevet som en formålsrettet
aktivitet, fortrinnsvis utført i jobbsammenheng. Som med
lesing dreide dette seg i hovedsak om e-poster, brev og
rapporter, altså pålagte oppgaver.
Selv om alle informantene oppga å skrive lite, var det et
par av dem som både skrev dagbok og sangtekster jevnlig,
altså frivillige handlinger. Dette ble imidlertid ikke omtalt
som «skriving», men «skribling». Dette skillet handlet først og
fremst om hvem som var mottaker av teksten. Skriblingen
var tekster til eget bruk, og ble beskrevet som impulshandlinger, uten tanke på verken grammatikk, riktig form eller
innhold. Tekster med «skrive»-status var henvendelser til
andre, enten på jobb eller privat, og ble beskrevet som mer
planlagte og tidkrevende handlinger.
Informantene skilte altså mellom ulike skrifthandlinger, og
de opplevde også store forskjeller mellom dem.
Det beste er ting som bare kommer i nuet … for da er det
bare sånn helt, ikke noe tension på forhånd …
Mens skribling foregikk på en trygg arena, der informantene bare hadde seg selv som mottaker, var skriving mer
krevende. Siden skriving dreier seg om en interaksjonshandling, en toveiskommunikasjon, er den mer eksponerende enn både skribling og lesing. Flere av informantene
opplevde det som «vanskelig» og «skremmende» å uttrykke
seg skriftlig, da de var redde for å bli «avslørt» eller «misforstått». Dette gjorde seg spesielt gjeldende for tekster til mottakere de ikke kjenner så godt. Selv om flere kunne grue
seg på forhånd, oppga de likevel i stor grad at de gjennomførte oppgavene på en tilfredsstillende måte.
Selv om informantene uttrykte liten interesse for både
lesing og skriving, så de fleste gevinster med å mestre det:
Jeg tror man får veldig bra ordforråd også hvis man leser
bøker.
Utdanningsmuligheter ble av flere også nevnt som en positiv faktor, men det var ikke noe de selv relaterte seg til eller
ble motivert av. Med utsagn som: «Jeg er en praktiker» sa
de implisitt at det var de som leste og skrev mye, som ville
tilstrebe et bedre ordforråd.
Generelt ble de som leste og skrev lite eller mye, beskrevet som likestilte, der det som skiller dem, i hovedsak er
yrkesvalg og interesse for litteratur. Noen hadde imidlertid
opplevd situasjoner der de følte seg underlegne:
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Jeg har en svigerinne som er norskfrøken, og når jeg står og
snakker med henne, da er jeg livredd for å si induksjonstopp
… altså at jeg sier det feil … Jeg får prestasjonsangst …
Svigerinnen beskrives altså som «norskfrøken» heller enn
som familiemedlem. Det synes som om hun i kraft av sitt
yrke skaper «prestasjonsangst», ikke bare for å lese eller
skrive riktig, men også for å formulere seg korrekt muntlig.
«Norskfrøken» oppfattes her som en slags ekspert, en som
kan «avsi dom» over hvorvidt noe er riktig eller ikke, og
viser at informantene kan oppleve et visst maktaspekt mellom dem selv og de som leser og skriver mye.

kap 2
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3 Utfordringer og strategier

Lesing
Til tross for at flere hadde opplevd utfordrende lesesituasjoner, ble det i liten grad knyttet problemer til det å lese
generelt. En årsak til det kan være at de stort sett utførte
vanemessige og kjente leseoppgaver, for det meste kortere
tekster. Det var liten variasjon utover jobbrapporter, brev og
e-poster, og informantene ble i liten grad utfordret, verken
på andre arenaer eller på type tekster. Det hadde gitt dem
god kjennskap til hvordan de daglige lese- og skriveoppgavene skulle utføres.
I de tilfellene der de opplevde utfordringer, handlet det i
stor grad om lengre tekster. Som vist ovenfor er lesing av
bøker umotiverende for flere, og den umiddelbare barrieren ser ut til å være antall sider:

forsikringspapirer, papiraviser, brev fra NAV og offentlige
søknadspapirer nevnes som utfordrende, og i motsetning til
bøker, som i stor grad velges bort, er dette tekster de ikke
kan la være å forholde seg til:
Fra offentlige greier, for det er veldig viktig. Det kan få store
konsekvenser hvis du leser feil eller misforstår noen av de
papirene …
Motivasjonen for å gå i gang med disse er at informantene
er bevisste hvilke konsekvenser det motsatte kan føre til.
Økonomi ble trukket frem av flere, som oppga at de sjekket selvangivelsen for å få riktig skatteoppgjør. De gjør
derfor en innsats for å få det til, og en strategi som ofte
brukes, er å skumlese:
Fordi det står alt for mye der for eksempel …

Jeg hadde omskolering selv i jobben og fikk da en bok som
var så tykk … 200 sider i den … Oransje og stygg …
Konsentrasjonen som kreves for å lese lengre tekster, ser
ut til å virke begrensende på leseaktiviteten. Skjemaer,

Flere forklarte at i stedet for å lese all teksten i dokumentene, leste de heller det som stod i uthevet skrift, eller kun
første og siste avsnitt. I tillegg til at dette ikke kvalifiserer
for skumlesing i tradisjonell forstand, er det ikke en strategi
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de alltid lykkes med. Noen oppga å «begynne i feil ende»,
overse eller ikke få med seg sentrale elementer, som når og
hvor de skal møte opp til en avtale, og flere omtalte dette
som «slurv». Det kan tyde på at de ikke behersker skumlesingsteknikken, og at prosessen dermed blir mer tidkrevende enn effektiv. Dette var likevel en strategi som syntes
å fungere godt nok til at de ville fortsette med den.

Skriving
Som nevnt blir skriving, i motsetning til skribling, forstått
som å henvende seg til en ekstern mottaker. Eksponeringen
og interaksjonen dette innebærer, synes å gjøre skriving
mer sårbart enn lesing, og informantene uttrykte større
usikkerhet i disse situasjonene. Jo mer formell mottakeren
er, jo tydeligere kommer frykten for å gjøre feil til uttrykk:
Jeg bruker veldig lang tid hvis det er noen jeg ikke kjenner så
godt, som jeg skal gi en beskjed til …
Når de skriver, er de ikke bare opptatt av at tekstene skal
være grammatisk korrekte. Vel så viktig er det å beherske
de ulike sjangrene, slik at både formelle brev, rapporter og
mer personlige tekster fremstår i riktig form. For å redusere
faren for misforståelser er kladding en utbredt strategi:
Alt skal kladdes, julekort òg …
Da kladder jeg, og så skriver dem [sekretærene] brevene for
meg … Det går ikke like raskt med meg. De bruker en tiendedel av det jeg hadde gjort …
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fremfor å skrive for hånd er en strategi disse informantene
bruker.
Noen av informantene opplever det motsatt og oppgir den
økte digitaliseringen som en ekstra barriere:
Jeg synes jeg faller mellom to stoler fordi jeg kan ikke det
datagreiene …
Disse informantene bruker PC i mer begrenset omfang,
oftest når de ikke har andre alternativer, og gjerne i kombinasjon med andre kommunikasjonsformer de føler seg tryggere på. Å finne frem til informasjon på offentlige nettsider
nevnes som en utfordring av flere, og en strategi som går
igjen, er å gjøre som denne informanten:
Stort sett for å finne et telefonnummer slik at jeg kan snakke
med dem
Det er verdt å merke seg at disse informantene uttrykker
liten interesse for å forbedre sin digitale kompetanse. Siden
de kan velge andre kommunikasjonsformer, og ikke trives
med bruk av PC og mobiltelefon, er det lite uttrykt motivasjon for opplæring.
Uansett digitalt ferdighetsnivå var de fleste enige om at
det er den muntlige kommunikasjonen de behersker best.
Tryggheten på den muntlige interaksjonen viser de også
tydelig gjennom hvordan de behersker intervjusituasjonen.
Ikke overraskende er dette også den foretrukne kommunikasjonsformen:

Her slurves det altså ikke, fordi de ønsker at resultatet
skal bli bedre enn om de hadde brukt kortere tid. Flere
uttrykker en respekt for mottakeren og et ønske om å bli
oppfattet som høflig, som gjør det verdt den ekstra tiden
det tar. Siden strategien blir brukt både til jobbdokumenter
og tekster av mer privat karakter, kan det virke som om
informantene generelt sett ser på skrifthandlinger som noe
som har en annen status og krever en annen type innsats,
enn det som formidles verbalt. Strategien synes også å
fungere, da de i liten grad forteller om at det har oppstått
misforståelser.

Jeg foretrekker jo egentlig å snakke, jeg da, for jeg syns det
er veldig vanskelig, nettopp med det at jeg blir sittende sånn
og er redd for at motparten skal synes at det er uhøflig på en
måte eller …

Digital og muntlig kompetanse

Andre strategier

En annen viktig strategi for mange er å ta i bruk digitale
verktøy som PC og mobiltelefon. Samtlige har tilgang til og
benytter disse kommunikasjonsformene, men det er varierer hvor mye nytte de opplever av dem. De mest erfarne
oppgir at PC og mobiltelefon er til stor hjelp, både til lesing
og skriving. Rettskrivningsprogrammer og det å slippe å
skrive for hånd nevnes som positivt. I tillegg oppgir flere
at det er lettere å lese tekster som er skrevet på PC, både
fordi skriften er lettere å forstå, og fordi oppsettet kan virke
ryddigere enn et håndskrevet dokument. Det å ta i bruk PC

Andre måter å håndtere kravene til lesing og skriving på er
å nedprioritere alt som ikke har umiddelbare konsekvenser.
Selv om flere påpeker at «alt jeg skal skrive min signatur på,
bør man lese ordentlig igjennom», er det ikke alltid dette
blir fulgt opp:

Utsagnet viser at selve lese- og skrivesituasjonen er like
utfordrende som grammatikk og tekstforståelse. Usikkerheten de opplever i situasjoner der skriftlig kommunikasjon
er påkrevd, gjør at flere kunne tenke seg samtaler med
saksbehandlere fremfor å måtte sende inn for eksempel
søknader, skademeldinger eller angrefristskjemaer.

Jeg er ikke god på papirer og sånn, så jeg legger bare ting
bort. Regninger og sånn tar jeg, viktige papirer fra skolen og
sånn, men ellers så lar jeg egentlig bare ting, stoler jeg på
mennesker, at alt er i orden …

kap 3

kap 3
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Det foregår altså en nøye prioritering av tekster. Selv om
utfylling av skademeldinger og angrefristskjemaer kan føre
til økonomisk gevinst, er det ikke alltid de blir fylt ut og
sendt inn. Flere av informantene oppga å foreta nøye avveininger for om gevinsten var verdt innsatsen:
Det var ikke verdt å drive å fylle ut det [forsikrings]skjemaet
… Selv om jeg kunne fått igjen 3500 for det …
Hadde det kosta under 500 spenn tror jeg ikke jeg hadde
giddet å bytta det hvis det var veldig stress …
Det er altså ikke økonomisk gevinst i seg selv som motiverer, men størrelsen på beløpet. Konsekvensene kunne imidlertid også handle om ikke-materielle ting. Mange nevnte
frykten for «å falle utenfor» og «bli dum», noe som gjorde at
de prioriterte å lese avisen.
I tillegg til «å legge ting bort» og «stole på mennesker»,
oppga flere av informantene å be familie og venner om
hjelp eller å ta kontakt muntlig når de møtte tekster de ikke
mestret.
Disse strategiene gjelder først og fremst dokumenter som
angår dem som privatpersoner, og flere mener det er lettere
å spørre om hjelp i slike sammenhenger enn på jobb:
Tror det er verre på en arbeidsplass å si fra … Til en saksbehandler på kontor er det enklere … Det er ikke så personlig
…
Her skiller informantene altså ikke bare mellom ulike tekster, men også ulike arenaer. Som vist over oppleves også
tekster på hjemmebane som mer selvvalgte enn tekster som
er knyttet til jobb. Det kan derfor virke som om de er mer
avslappede og mindre engstelige for å bli avslørt her, noe
som gjør dem friere til å velge alternative strategier.

4

FELT ELLER BILDE, DENNE TEKST TAS BORT

4 Arenaer
Arbeidslivet

For de fleste informantene er arbeidslivet den mest sentrale
arenaen for lesing og skriving. Samtlige hadde jobber som
tradisjonelt har krevd lite av lesing og skriving, men flere
oppga at dette har endret seg de siste årene:
Det er ikke sånn som i gamle dager, hvor du kunne få en
gammel sjømann. Nå er det håndverkere innen tekniske
byggfag som har kompetanse på det som skal gjøres …
[vaktmester]
Yrkesstolthet synes å være en viktig og sentral motivasjonsfaktor for både lesing og skriving. Gjennom tilegnelse av
teknisk kompetanse blir de i stand til å mestre det «sjømannen» ikke kan, noe som virker viktig for selvtilliten. De
er opptatt av at arbeidsoppgavene blir gjennomført på en
tilfredsstillende måte, og de er bevisst hva det motsatte kan
føre til:
Det blir store konsekvenser hvis man ikke har lest …

Hvis det kommer et nytt produkt, så må jeg lese meg opp før
jeg selger det, så jeg vet hva jeg selger.
Den jobbmessige identiteten er altså viktig, og informantene oppga å innfri de kravene som ble stilt til dem. Mestringsfølelsen det gir å gjøre en god jobb, synes å motivere
dem til å gjøre en innsats, selv når dette tar lang tid.

Andre arenaer
Som nevnt leser og skriver informantene lite på fritiden. I
den grad de gjør det, er det formålsrettede tekster knyttet til
hobbyer de har, og organisasjonsdeltakelse. I tillegg så de
det som en sentral del av foreldrerollen.
De færreste leste bøker for barna, men de var opptatt av å
følge opp skolearbeidet deres. Flere hadde kjøpt bøker for
å kunne hjelpe til med leksene, og et par av informantene
hadde også innført tiltak som daglig høytlesning for å gi
barna bedre trening og muligheter for å kunne forbedre seg.
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Til tross for at informantene selv ikke viste større interesse
for lesing og skriving, var de altså opptatt av at barna skulle
få gode vaner. De ønsket å formidle positive holdninger til
lesing og skriving, og var opptatt av hvilke muligheter det
kan gi dem:
Jeg har lyst til at han skal kunne lese … At han skal kunne
lese for å klare seg godt videre i livet … Det er det det dreier
seg om …
Mange hadde altså utviklet strategier for å bedre barnas
lese- og skriveferdigheter, og var mer ambisiøse på deres
vegne enn for seg selv. Selv om de selv oppga «å legge ting
vekk» eller «slurve», var ikke dette holdninger de ønsket å
overføre til barna sine. Dette kom blant annet frem i deres
refleksjoner rundt økte krav til lesing og skriving i samfunnet. Informantene ser barnas lese- og skrivekompetanse
som essensielt for «å klare seg godt videre i livet». Betydningen av gode lese- og skriveferdigheter har økt vesentlig siden de selv gikk på skolen, og de uttrykte at denne
kompetansen er viktigere nå enn før for «å klare seg». Det
kan synes som om engasjementet de har for barnas lese- og
skriveferdigheter, handler om at de ser større muligheter for
sosial mobilitet for dem enn for seg selv.

5
5 Opplæring

Selv om informantene opplever barrierer knyttet til opplæring i lesing og skriving på arbeidsplassen, er det likevel
noen som mener at det kunne være nyttig for dem:

et kollektivt anliggende. Flere av informantene mener at
opplæring sammen med kollegaer kan bidra til å dempe
barrierene:

Hvis jeg hadde fått den hjelpen jeg trenger til å lære å lese
og skrive bedre, og ikke måtte gjemme meg bak en skjerm,
kanskje de har et program som gjør det bedre. Så lenge vi
ikke skjønner det i barneskolen, så må du plukke det opp
senere …

Hadde vi vært to, så hadde det vært mye mer motiverende,
for da kunne hun eller han hjelpe meg, og jeg kunne gjøre
det samme …

Det er altså ikke bare fagspråk eller lange dokumenter
som oppleves utfordrende, men følelsen av ikke å kunne
det man burde ha lært på barneskolen. Utsagnet illustrerer
også hvilket sensitivt tema svake lese- og skriveferdigheter
er, og at man for å unngå stigmatisering bør gjøre det til

… i stedet for at det er flaut, at du dekker over litt, at dette
tar vi alle …
Konteksten opplæringen foregår i, er av stor betydning.
Fokuset på sosiale faktorer som samarbeid og fellesskap
viser at opplæringssituasjonen ikke bare handler om lesing
og skriving, men om totalopplevelsen og ufarliggjøringen.

6

6 Lesing og skriving i samfunnet
Når informantene fokuserer lite på kompetanseheving på
egne vegne, kan det ha sammenheng med hvilken status
de opplever at voksne med lese- og skrivevansker har i
samfunnet:

Lesing har altså en spesiell posisjon blant de grunnleggende ferdighetene. Det kom ytterligere frem da noen av
informantene snakket om regning og tallforståelse, som ble
ansett som vesentlig mindre viktig å mestre:

Det er noen ting, liksom … Det er svømming og lesing, og
ja eller mindre skriving … Men lesing og svømming, det er
sånn … Flaut å ikke kunne, da, i vårt samfunn …

Det er hvert fall ikke flaut å ikke kunne matte, der har man
jo kalkulator og sånne hjelpemidler. Hvem er det som egentlig kan matte lenger, da? Det er jo de som liker matte, da, og
all ære for det …

For informantene handler manglende mestring ikke bare
om å misforstå en beskjed, formulere seg feil eller å ha vanskeligheter med å konsentrere seg. Siden lesing og skriving
oppleves å ha en så grunnleggende plass i samfunnet, og
slik antatt flauhet over ikke å mestre det, mente flere at
det naturlige å gjøre i slike situasjoner, var å late som man
kan. I stedet for å innrømme svakheter eller å ta opplæring
dekker man over og kamuflerer problemene. Det flaue i å
erkjenne problemene opplevdes som sterkere enn konsekvensene av å late som.

Siden matematikk ikke var noe tema i prosjektet, har vi
ikke belyst dette nærmere. Sammenligningen er likevel
interessant, fordi den viser at informantene opplever at det
finnes forskjeller i status mellom de ulike grunnleggende
ferdighetene.
Rangeringen er også et viktig innspill til hvordan man kan
møte utfordringen med at et stadig økende antall voksne
har lese- og skriveproblemer.

7

7 Borgerperspektivet: Plikter og
rettigheter

Å lese, forstå tekst og formulere seg riktig handler for informantene ikke bare om å innfri kravene om korrekt rapportering eller om å gi barna lesetrening. I et større perspektiv
handler det også om betydningen av å passe inn, og å få til
det «de andre» kan. Det er ofte behovet for tilhørighet til et
fellesskap og bekreftelse av egen identitet som er avgjørende for informantenes motivasjon til å lære.
Dette samfunnsperspektivet på lesing og skriving skiller
seg i stor grad fra samfunnsperspektivet som lå til grunn
for undersøkelsen. Informantene ble spurt om hvordan de
håndterte og innfridde kravene som ble stilt til dem som
samfunnsmedlemmer. Den opprinnelige tilnærmingen
handlet altså om deres forpliktelser overfor samfunnet.
Informantene var imidlertid vel så opptatt av samfunnets
ansvar overfor dem:
Jeg er veldig for kommunen og sånne ting … At noen ordner
for oss …

Informantene var villige til å strekke seg for å oppfylle fellesskapets forventninger og krav, men de forventet også at
samfunnet skulle tilpasse seg deres ferdigheter. Mange var
opptatt av bedre tilrettelegging, blant annet med forenklede
skjemaer og mer lettfattelig språk.
Lesing og skriving som del av det å være samfunnsborger
handlet altså ikke bare om hva de opplever at de bør og
må kunne lese og skrive i hverdagen. Det handler også om
hvilke rettigheter de har, og på hvilke områder samfunnet
forventes å forplikte seg. Det er altså ikke alle oppgaver og
arenaer informantene opplever å ha «hovedansvaret» for, og
i disse situasjonene oppfattes tilkortkommenhet heller ikke
som noe stort problem. Hva de vil oppfatte som relevant og
passende hjelp og kompetansetiltak, vil derfor variere med
hvorvidt problemene de har i møte med teksten, oppleves
som deres eget eller samfunnets ansvar. Motivasjon for å
bedre egne lese- og skriveferdigheter avhenger med andre
ord av at de opplever å «bli møtt på halvveien».

8
8 Sosial endring

Til tross for utfordrende situasjoner opplever altså samtlige
informanter at de i stor grad mestrer lesingen og skrivingen
de er pålagt i dag. Strategiene som tas i bruk for å mestre,
er godt innarbeidet, enten de gjennomfører oppgavene selv
eller får hjelp av andre. Siden lese- og skrivekravene stadig
økes, var det interessant for oss å få kjennskap til hva som
skjer når oppgavene og kravene på de ulike arenaene
endres: Hvor omstillingsdyktige er de, og i hvilken grad
takler de nye lese- og skrivesituasjoner?
Noen av informantene hadde allerede erfaringer med dette.
De hadde opplevd å bli permittert eller uføretrygdet, og
kom inn i NAV-systemet, der de møtte andre krav til lesing
og skriving. Dette forløp ikke uten problemer, og de oppga
blant annet egne ferdigheter som en medvirkende årsak:
Jeg er utdannet tømrer og da hadde jeg ikke så mye bruk for
å lese og skrive når jeg snekret. Jeg visste ikke hva en mus
var på en datamaskin før jeg ble dårlig …
Når livet ditt blir forandret, og jeg har hatt et sant helvete
med NAV og alt dette her på grunn av misforståelser og dette
med skriving …

De nye situasjonene hadde ikke bare ført til endrede krav,
men begrenset også deres mulighet til å bruke strategier de
mestret og trivdes med. Det siste utsagnet viser også til at
det har skjedd en overgang fra opplevd mestring til «et sant
helvete».
Utfordringene bestod fortrinnsvis i å forstå skjemaer, lese
lengre dokumenter og søke informasjon om hva den nye
situasjonen innebar og krevde av dem. Det var i de faktiske
situasjonene, det vil si når de må fylle ut papirer, gjennomføre dataopplæring eller sende meldekort, at de ble bevisste sitt eget ferdighetsnivå.
Tidligere har vi sett at de færreste informantene opplever
noen fare for utstøting av arbeidslivet eller andre former
for marginalisering. Mange har imidlertid en forestilling
om hvem som kan falle utenfor; «de over 50». De begrunner dette med at disse er eldre og mer vant til rent praktisk
arbeid, og at de derfor antas å få problemer med økte leseog skrivekrav:
Jeg tror han får skikkelig problemer og begynner å se seg
om etter noe annet å gjøre. Han føler at han får det presset
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på seg, og tenker at hvis han misforstår, så kan det ha store
konsekvenser …
Selv om informantene ikke plasserer seg selv i «risikosonen», har de altså umiddelbare tanker om og holdninger til
hvordan slike utfordringer oppleves og blir løst. Selv om
de ikke direkte omtaler endrede krav som problematisk
for dem selv, har de en klar bevissthet om hva som kan
være problematisk, og hvilke strategier som vil være den
naturlige løsningen. Samtidig uttrykker de liten fleksibilitet
knyttet til omstillinger:
Vil ikke ha en jobb hvor jeg må lese og skrive masse …
Informantene har refleksjoner rundt de økte kravene til
rapportering og dokumentasjon, og gir dessuten uttrykk for
erfaringer med dette. Likevel kan det se ut til at de ikke tar
inn over seg i hvilken grad deres egne valgmuligheter blir
begrenset av lese- og skriveferdighetene. Det kan tyde på
at fremtidsperspektivet og utfordringer med økende leseog skrivekrav ikke er noe de reflekterer over før de er i
konkrete situasjoner og merker ferdighetsnivået sitt.
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9 Oppsummering

• Samtlige informanter opplever at de i stor grad mestrer
og håndterer de lese- og skrivekravene som stilles til
dem i hverdagen.
• Selv om de har liten interesse for både lesing og skriving, og har foretatt praktisk rettede yrkes- og interessevalg, har de en kjennskap til hvilken lese- og skriveinnsats som kreves i de ulike rollene de innehar. De gjennomfører oppgavene deretter, enten på egen hånd eller
med hjelp fra andre.
• Tidligere erfaringer har gjort dem bevisste på ferdighetsnivået sitt, og flere omtalte seg som «praktikere». De
var derfor klar over sine begrensninger, både i forhold til boklesing og utfylling av skjemaer, og har
etablert strategier for mestring som de bruker når egen
kompetanse kommer til kort.
• Kravene de møter, blir tolket og håndtert ulikt, avhengig
av hvilken arena de er på. De blir også gjennomført
med forskjellige strategier. Krav de møter i jobben, og
oppfølging av barnas skolearbeid blir prioritert høyt

fordi yrkesstolthet og foreldrerollen er viktige deler av
identiteten deres. Det motiverer dem til å gjennomføre
de aktuelle lese- og skriveoppgavene, selv om det kan
være vanskelig og ta tid.
• Som forbruker og i møte med det offentlige er motivasjonen svakere. Kontakt med NAV, utfylling av skjemaer
og offentlige papirer er områder der informantene heller
tar i bruk strategier som å unngå, velge andre kommunikasjonskanaler, og overlate det til andre. Når informantene ikke blir motivert i slike situasjoner, er det
blant annet fordi de opplever at det er «samfunnet», og
ikke de selv, som har ansvaret for å tilrettelegge for
større egeninnsats.
• Motivasjonen for forbedring av lese- og skrivekompetanse varierer sterkt og kan være vanskelig å fange.
Erkjennelsen av egne utfordringer skjer ofte i situasjoner
der de ikke har mulighet til å velge noen av strategiene
de har etablert. Dette er imidlertid ofte situasjoner de
opplever at samfunnet har ansvar for, og som det derfor
ikke er deres oppgave å lære og mestre bedre.
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• Siden de i stor grad opplever å mestre dagens lese- og
skrivekrav, reflekterer informantene lite over eventuelle
fremtidige endringer. Behovet for opplæring og forståelsen for å måtte lese og skrive mer vil sannsynligvis
komme i konkrete og aktuelle situasjoner. Så lenge
dagens situasjon fungerer godt, reflekterer informantene
lite over hva som kan skje fremover.
Den største utfordringen med dagens situasjon er altså ikke
at de ikke mestrer samfunnsrollene sine. Lav selvtillit er
fremtredende, og informantene gir gjennomgående uttrykk
for utrygghet og prestasjonsangst i situasjoner der de er
nødt til å skrive. De kan grue seg lang tid i forveien og ha
en underliggende frykt for å bli «avslørt». Dette viser at det
eksisterer en lang rekke barrierer knyttet til svake lese- og
skriveferdigheter.
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«Jeg foretrekker jo egentlig å snakke …» handler om norske voksne som oppgir at
de leser og skriver lite i hverdagen.
Rapporten tar utgangspunkt i kvalitative intervjuer med et utvalg av denne gruppen
for å få innsikt i deres vaner, holdninger, opplevelser av mestring og eventuelle
utfordringer i et samfunn som blir stadig mer skriftbasert.
Bakgrunnen for prosjektet er de økte kravene til lesing og skriving i arbeidslivet
og samfunnet generelt. Det stilles stadig større krav til skriftlig rapportering og
dokumentasjon – også i praktisk rettede yrker – noe som øker viktigheten av å
ha god lese- og skrivekompetanse (Vox-speilet 2008).
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