
 





Forbedring af læse-, skrive- 
og IT-færdigheder for kort-
uddannede voksne 
En nordisk forundersøgelse 
 
Anna Steenberg Gellert et al  
Center for Læseforskning ved Københavns Universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TemaNord 2007:549 



Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne 
En nordisk forundersøgelse 
 
TemaNord 2007:549  
© Nordisk Ministerråd, København 2007 

ISBN 978-92-893-1528-9 

Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter 
Oplag: Fås kun som print-on-demand 
Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. 

 

Publikationen kan bestilles på www.norden.org/order. Flere publikationer på  
www.norden.org/publikationer 
 
Printed in Denmark 
 
 
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd 
Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 
1255 København K 1255 København K 
Telefon (+45) 3396 0200 Telefon (+45) 3396 0400  
Fax (+45) 3396 0202 Fax (+45) 3311 1870 

www.norden.org 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det nordiske samarbejde  

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet 
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland 
og Åland.  

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i 
det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et 
stærkt Europa.  

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omver-
den. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest inno-
vative og konkurrencedygtige regioner. 
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Forord 

Gode leseferdigheter er en avgjørende faktor for at mennesker i en stadig 
mer kunnskapsbasert verden med rask endringstakt skal kunne delta ak-
tivt både i samfunns- og arbeidsliv. Internasjonale leseundersøkelser viser 
at de nordiske landene i ulik grad har store utfordringer når det gjelder 
voksens leseferdigheter. I løpet av de siste årene har Nordisk Ministerråds 
rådgivningsgruppe for nordisk Samarbeid om Voksnes Læring (SVL), på 
oppfordring fra de nordiske utdannings- og forskningsministrene, igang-
satt en forskningsbaserte forstudie om voksnes leseferdigheter innen ram-
men for kvalitet i utdanningen.  

Formålet med forstudien har i første omgang vært å skaffe innblikk i 
utfordringer man står overfor knyttet til voksnes leseferdigheter, samt 
skissere mulige problemstillinger for ytterligere nordisk innsats for å styr-
ke området. Studien har avdekket at 

 
• det er ulike kriterier for, og forståelse av, hva som kjennetegnes 

leseferdigheter hos kortidsutdannede 
• omfanget av hvor mange som har utilstrekkelige ferdigheter varier 

eksempelvis mellom 20 og 75 % avhengig av hvilken målemetode 
som legges til grunn 

• det er svak kunnskap om av effekten av tiltak for å bedre lese- og 
skriveferdighetene 

 
Derfor har forfatterne foreslått å følge opp forstudien med et prosjekt som 
skal styrke kunnskapsgrunnlaget om hva som virker når det gjelder tiltak 
for bedre lese- og skriveferdigheter hos kortidsutdannede voksne. Dess-
uten foreslås også et prosjekt som skal utvikle retningslinjer for hvordan 
man skal identifisere lese- og skrivekrav og kunne identifisere de perso-
ner som har vansker med å leve opp til kravene.  

Med bakgrunn i forstudiens anbefalinger vil Nordisk Ministerråds råd-
givningsgruppe for nordisk Samarbeid om Voksnes Læring (SVL), arbei-
de videre med området og beslutte eventuell ytterligere nordisk innsats 
for å styrke voksnes leseferdigheter.  

København den 11.06.07 

 
Gard Titlestad 
Avdelingssjef, Nordisk Ministerråd 



 



Forfatterens forord 

Denne rapport er udarbejdet som led i projektet „Forbedring af læse-, 
skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne – en nordisk forun-
dersøgelse“. Projektet er igangsat og finansieret af Styregruppen for 
Voksnes Læring (SVL) under Nordisk Ministerråd. 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem fagpersoner inden for 
læseområdet fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. 

Projektledelsen er blevet varetaget af undertegnede (Anna Steenberg 
Gellert) i samarbejde med Carsten Elbro fra Center for Læseforskning 
ved Københavns Universitet. Jeg har endvidere stået for indsamling af 
data fra Danmark, bearbejdning, redaktion og supplering af de indsamle-
de oplysninger fra de øvrige fire nordiske lande samt udarbejdelse af den 
samlede rapport til Nordisk Ministerråd. Karina Brunsgaard Bek og Kir-
stine Bagger Iversen fra Center for Læseforskning har assisteret med 
praktisk arbejde. 

Egil Gabrielsen, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, har stået 
for indsamling af data i Norge. 

Ingrid Lavås, LäSa-projektet ved Mittuniversitetet i Härnösand, har 
stået for indsamling af data i Sverige. Andreas Skoglund har assisteret 
med litteratursøgning. 

Rannveig Lund, Lestrarsetur Rannveigar Lund i Reykjavik, har stået 
for indsamling af data i Island med assistance fra Thora Kristinsdóttir. 

Emma Ojanen, Niilo Mäki Instituttet ved Universitetet i Jyväskylä, 
har stået for indsamling af data i Finland. 

Hovedparten af arbejdet med forprojektet er gennemført i 2006. Den 
samlede rapport blev i slutningen af januar 2007 sendt til gennemsyn og 
kommentering hos de samarbejdspartnere, som har stået for indsamlingen 
af data i de enkelte nordiske lande. Som følge af samarbejdspartnernes 
kommentarer er der foretaget enkelte ændringer i rapporten. Efter aftale 
med repræsentanter for Styregruppen for Voksnes Læring (SVL) er der 
endvidere efterfølgende foretaget nogle mindre ændringer inden offent-
liggørelsen af rapporten. 
 
7. maj 2007 
Anna Steenberg Gellert 





1. Sammenfatning af rapportens 
indhold 

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet „Forbedring af 
læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne – en nordisk 
forundersøgelse“. Rapporten indeholder resultater fra undersøgelsen og 
bidrager med en indledende klarlægning inden for tre områder samt for-
slag til kommende projekter. 

1.1 Indledende klarlægning af omfanget af læsevanskelig-
heder blandt kortuddannede voksne i Norden 

Indledende klarlægning af omfanget af læsevanskeligheder blandt kort-
uddannede voksne i Norden – med særligt henblik på vanskeligheder i 
forbindelse med arbejde og videreuddannelse inden for fag og erhverv, 
der tiltrækker mennesker med begrænsede læse- og stavefærdigheder. 

Der rapporteres for hvert af de fem nordiske lande Danmark, Norge, 
Sverige, Finland og Island resultater fra undersøgelser, der kan belyse 
spørgsmålet om omfanget af læse- og skrivevanskeligheder blandt kort-
uddannede voksne med særligt henblik på arbejds- og uddannelsesrelate-
rede forhold (jf. kapitel 3). Undersøgelserne viser entydigt, at der generelt 
er en meget stærk sammenhæng mellem læsefærdigheder og uddannel-
sesniveau, og at der er langt flere dårligere læsere blandt kortuddannede 
end blandt andre voksne. 

Imidlertid er der betydelig variation i undersøgelsernes kriterier for, 
hvad en person skal kunne klare af læseopgaver for at kunne siges at have 
tilstrækkelige læsefærdigheder. Det er derfor ikke overraskende, at der på 
basis af undersøgelserne er givet vidt forskellige bud på, hvor mange der 
har utilstrækkelige læsefærdigheder.  

Eksempelvis har en dansk undersøgelse fundet, at cirka 21 % af kort-
uddannede i arbejde har vanskeligheder med helt dagligdags tekster som 
fx en artikel fra et formiddagsblad. De tekster, som indgik i denne under-
søgelse, er næppe vanskeligere end det læsestof, kortuddannede møder i 
deres arbejde og efter al sandsynlighed lettere end det materiale, de kan 
møde i kursus- og uddannelsessammenhæng inden for deres arbejdsom-
råde.  

I flere internationale læseundersøgelser, blandt andet OECD-
undersøgelsen (Second) International Adult Literacy Survey, lægges der 
op til, at personer for at kunne siges at have en funktionel læsefærdighed 
skal være i stand til at bruge læsning som led i en personlig udvikling, fx 
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i uddannelsessammenhænge, hvor der typisk skal læses relativt svære 
tekster. I tråd hermed er hovedparten af de anvendte tekster og opgaver i 
OECD-undersøgelsen væsentligt vanskeligere end dem, der indgik i den 
ovenfor nævnte danske undersøgelse. OECD-undersøgelsen finder tegn 
på, at mellem halvdelen og tre fjerdedele af de kortuddannede voksne i 
Danmark, Norge, Finland og Sverige har utilstrækkelige læsefærdighe-
der.  

Det er vanskeligt at fastslå omfanget af læsevanskeligheder blandt 
kortuddannede i arbejdssammenhæng, hvilket hænger sammen med, at 
sådanne eventuelle vanskeligheder må afhænge af de læsekrav, som de 
kortuddannede faktisk møder. Der findes kun ganske få nordiske under-
søgelser, der fokuserer på de læsekrav, der stilles til kortuddannede voks-
ne i arbejds- og uddannelsessammenhænge. Et bud på omfanget af læse-
vanskeligheder blandt kortuddannede i Norden må derfor nødvendigvis 
være forbundet med stor usikkerhed, men det forekommer rimeligt på 
basis af den omtalte undersøgelse af danskeres læsefærdigheder at fastslå 
et mindstetal på omkring 20 %. Det faktiske tal kan meget vel være væ-
sentligt højere, især hvis man, som den omtalte OECD-undersøgelse læg-
ger op til, også kræver, at kortuddannede skal kunne bruge læsning som 
led i en personlig udvikling, fx i kursus- og uddannelsessammenhænge. 

Da der som nævnt kun er foretaget relativt få nordiske undersøgelser 
af læse- og skrivekrav i arbejde og uddannelse, er der i rapporten også 
inddraget resultater fra undersøgelser gennemført uden for Norden (jf. 
kapitel 6). I arbejdssammenhæng er læse- og skrivekravene blandt andet 
blevet undersøgt gennem observationer af arbejdssituationer, medarbejde-
res egne notater vedrørende omfanget og karakteren af deres læsning og 
skrivning samt interviews med ledere og medarbejdere. Endvidere er der 
foretaget indsamlinger og analyser af de materialer, som blev anvendt på 
de undersøgte arbejdspladser. Sådanne undersøgelser viser, at voksne 
med praktisk betonet arbejde ofte kun læser kort tid ad gangen i forbin-
delse med udførelsen af arbejdsfunktionerne. Tekster bruges typisk til at 
slå enkelte oplysninger op i, mens skrivning ofte foregår i korte sætnin-
ger, enkelte ord og koder. Derudover kan der indgå mere omfattende 
læsning og skrivning i forbindelse med fx dokumentation af det udførte 
arbejde, mødedeltagelse, planlægning af arbejdsprocesser og kvalitets-
kontrol. Betydningen af læsning og skrivning varierer betydeligt mellem 
forskellige jobs, men specielt krav om skriftlig dokumentation synes at 
spille en stadig større rolle, også i en række jobs, der ikke forudsætter 
noget højt uddannelsesniveau.  

I uddannelsessammenhæng er der i tidligere undersøgelser med hen-
blik på afdækning af kravene til læsning og skrivning blandt andet gen-
nemført observationer af undervisningssituationer, indsamlinger og ana-
lyser af de materialer, som indgik i undervisningen, samt interviews med 
undervisere og deltagere. Disse undersøgelser tyder på, at der i mange 
praktisk orienterede uddannelser indgår en del relativt tungt læsestof. 
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Imidlertid er der store forskelle med hensyn til, hvor vigtig en rolle læs-
ning spiller for deltagernes tilegnelse af faglig viden. På nogle uddannel-
ser er læsning af fagtekster således en vigtig kilde til faglig indsigt, mens 
denne indsigt på andre uddannelser til en vis grad kan tilegnes på anden 
vis. Ligeledes lægges der på nogle praktisk orienterede uddannelser stor 
vægt på dokumentation af faglig viden gennem opgaveskrivning, hvor-
imod skrivning ikke spiller så stor en rolle i andre uddannelser. 

1.2 Indledende klarlægning af art og omfang af tilbud og 
tiltag for voksne med utilstrækkelige læse-, stave- og 
skrivefærdigheder  

Der er i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island indsamlet data om 
følgende typer af tilbud og tiltag:  
 
• Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge for voksne med 

læse-, stave- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde. 
• Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge for personer med 

læse-, skrive- og stavevanskeligheder (med særligt henblik på 
foranstaltninger i formelt kompetencegivende uddannelser, som er 
praktisk orienterede og/eller rettede mod kortuddannede voksne). 

• Særlige tilbud for indvandrere m.fl. (med særligt henblik på tilbud, 
som specifikt sigter mod at forbedre læse-, skrive- og IT-færdigheder 
hos personer med et andet modersmål end majoriteten i landet). 

 
Inden for disse områder beskrives en række forskellige tilbud og tiltag i de 
enkelte nordiske lande (jf. kapitel 4). Det påpeges, at der i mange tilfælde 
ikke foreligger overbevisende dokumentation for effekten af de beskrevne 
tiltag. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om de forskellige tiltag med 
fordel kan efterlignes og implementeres i andre sammenhænge.  

1.3 Indledende klarlægning: Udvalgte nordiske eksempler 
på læse-skrivekurser for voksne 

I forbindelse med forprojektet er der indsamlet data fra nogle eksempler 
på tiltag, der sigter mod at reducere læse- og skrivevanskeligheder blandt 
voksne (jf. kapitel 5). Det ene eksempel er et dansk forløb i forberedende 
voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling 
for medarbejdere i en kommunal døgnpleje og køkken/service-afdeling. 
Det andet eksempel er et norsk læse- og skrivekursus inden for Arbeider-
nes Opplysningsforbund (AOF). Det tredje eksempel er et tilbud om indi-
viduelt tilrettelagt læse- og skriveundervisning på virksomheden Volvo i 
Sverige.  
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De tre indsamlede eksempler på tiltag beskrives og vurderes. I alle de 
rapporterede tiltag indgår der elementer, der sandsynligvis vil kunne in-
spirere andre udbydere og undervisere, men det påpeges, at det er vanske-
ligt at vide med sikkerhed, om de beskrevne tiltag faktisk er bedre end så 
mange andre tiltag og således værd at kopiere. Dette skyldes blandt andet, 
at der ikke ud fra beskrivelserne er noget pålideligt grundlag for at vurde-
re, om de anvendte metoder gavner voksne deltagere mere end andre 
metoder. Hvis man vil vide, om anvendelse af bestemte metoder inden for 
læse- og skriveundervisning fører til bedre resultater end andre metoder, 
er gennemførelse af egentlige effektundersøgelser den mest sikre vej til at 
opnå denne viden.  

1.4 Forslag til kommende projekter 

På basis af resultaterne af forprojektet fremsættes der afslutningsvis i 
rapporten to forslag til kommende projekter (jf. kapitel 7).  

Som nævnt ovenfor savnes der undersøgelser af virkningen af forskelli-
ge typer af læse- og skriveundervisning. På denne baggrund fremsættes der 
et forslag, som har til formål at undersøge effekten af et særligt tilrettelagt 
læse- og skriveundervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i de krav, 
deltagerne møder i deres arbejde eller uddannelse (projektforslag I).  

Der savnes endvidere retningslinjer for, hvordan læse- og skrivekrav 
kan afdækkes og synliggøres på en systematisk måde, lige som der er 
brug for velafprøvede metoder til at identificere de personer, der har van-
skeligheder med at leve op til disse krav. Der fremsættes derfor et forslag 
til et projekt, som kan bidrage til udvikling af sådanne retningslinjer og 
metoder i uddannelsessammenhæng (projektforslag II). 
 



2. Forprojektets baggrund,  
formål og metode 

2.1 Baggrund 

Unges og voksnes læsefærdigheder er under pres i Norden. Dels er der 
sket en betydelig bogliggørelse af alle uddannelserne i de traditionelt 
„håndværksmæssige“ eller „praktiske“ fag. Det gælder såvel for de er-
hvervsfaglige grunduddannelser som for arbejdsmarkedsuddannelserne. 
Dels har automatisering, strammere kvalitetsprocedurer og outsourcing af 
ufaglært arbejde reduceret andelen af jobs med beskedne krav til læse-
færdighederne og medført markant voksende læsekrav i arbejdsfunktio-
ner, som ikke tidligere krævede megen læsning. 

En international undersøgelse har fundet, at en relativt stor del af de 
voksne i Norden havde vanskeligheder med at læse tekster.1 Således kla-
rede omkring en tredjedel af deltagerne i de nordiske lande sig under det 
niveau, som i undersøgelsen blev fastlagt som minimumskriterium. Om-
fanget af kortuddannedes vanskeligheder med læsning i forbindelse med 
arbejde og uddannelse er imidlertid stadig dårligt belyst. Dette skyldes 
især, at eventuelle læsevanskeligheders omfang er ganske afhængigt af 
læsekravene, og disse krav varierer stærkt mellem uddannelser og mellem 
arbejdsfunktioner. 

I de nordiske lande findes der mange forskellige tilbud og tiltag, der 
retter sig mod voksne med læsevanskeligheder. Der findes imidlertid ikke 
noget nordisk overblik over disse tilbud og tiltag. Endvidere er der kun 
gennemført få undersøgelser af undervisningstilbuddenes effekt. 

2.2 Sigte og mål 

Forprojektet skal bidrage med en indledende klarlægning på følgende tre 
områder: 
 
1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i 

Norden – med særligt henblik på vanskeligheder i forbindelse med 
arbejde og videreuddannelse inden for fag og erhverv, der tiltrækker 
mennesker med begrænsede læse- og stavefærdigheder. Målet med 
forprojektet er at indsamle, vurdere og sammenfatte eksisterende 

                                                 
1 OECD (2000). Literacy in the Information Age: Final Report of the International Adult Liter-

acy Survey. Paris: OECD. 
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dokumentation fra alle de nordiske lande. Desuden er det målet at 
udforme retningslinjer for en fremgangsmåde ved kvantificering af 
specifikke læsekrav i en given uddannelse eller arbejdsfunktion. 
Kvantificeringen skal indebære en undersøgelse af mulighederne for 
brobygning til allerede eksisterende læse-stavetest. 

2 Art og omfang af private og offentlige tilbud om screening af læse-
stavefærdigheder og læse-staveundervisning. Målet med forprojektet 
er at indsamle og sammenfatte den eksisterende dokumentation af de 
offentlige tilbud i de nordiske lande – og eksempler på initiativer i 
private virksomheder eller organisationer. 

3 Effektive tiltag, der kan reducere eventuelle læse- og stavevanskelig-
heder. Målet med forprojektet er at indsamle, vurdere og sammenfatte 
et lovende eksempel fra hvert af mindst tre af de nordiske lande. 
Blandt andet vil det være ønskeligt at kunne bidrage med eksempler 
på løsning af rekrutteringsproblemet – dvs. at mennesker med læse-
vanskeligheder undviger tilbud om læsekrævende kurser og uddan-
nelse, og med eksempler på læse-staveundervisning, der er integreret 
i den faglige undervisning og som fx tilbyder læseundervisning i 
netop de tekster og det ordforråd, der hører til et givet fag eller en 
given jobfunktion. 

2.3 Metode 

Projektledelsen i Danmark har udvalgt samarbejdspartnere i de nordiske 
lande og udformet guidelines for indsamling af oplysninger inden for 
hvert af de ovenfor beskrevne områder. Samarbejdspartnerne har så vidt 
muligt indsamlet og rapporteret de ønskede oplysninger. Hovedindsam-
lingen af oplysningerne er af praktiske grunde tidsmæssigt blevet gen-
nemført en smule forskudt i de enkelte lande: 
 
• I Danmark i perioden maj 2006–januar 2007 
• I Norge i april 2006–juni 2006 
• I Island i maj 2006–juni 2006 
• I Finland i april 2006–oktober 2006 
• I Sverige august 2006–december 2006. 
 
De indsamlede oplysninger er af projektledelsen blevet kontrolleret, be-
arbejdet og suppleret gennem yderligere forespørgsler, litteratursøgning 
m.v.. Der er i litteratursøgningen lagt vægt på at finde frem til beskrivel-
ser af relevante nordiske tilbud, initiativer og projekter. Derudover har 
projektledelsen valgt at inddrage resultater fra flere ikke-nordiske forsk-
nings- og udviklingsprojekter, som vurderes som relevante i forhold til de 
problemstillinger, som behandles i forbindelse med forprojektet.  
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De indsamlede oplysninger afrapporteres i bearbejdet form i denne 
rapport. Fremstillingen af oplysningerne om de enkelte lande er inden 
afleveringen af rapporten til Styregruppen for Voksnes Læring i februar 
2007 blevet ajourført, kommenteret og godkendt af de personer, der har 
været ansvarlige for indsamlingen. 
 



 



3. Læse- og skrivevanskeligheder 
blandt kortuddannede i Norden 

3.1 Indledning  

Forprojektet skal bidrage med en indledende afklaring af omfanget af 
læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i Norden – 
med særligt henblik på vanskeligheder i forbindelse med arbejde og vide-
reuddannelse inden for fag og erhverv, der tiltrækker mennesker med 
begrænsede læse- og stavefærdigheder. Målet med forprojektet er at ind-
samle, vurdere og sammenfatte eksisterende dokumentation fra alle de 
nordiske lande.  

Der rapporteres i det følgende for hvert af de fem nordiske lande re-
sultater fra undersøgelser, der kan belyse spørgsmålet om omfanget af 
læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede voksne med særligt 
henblik på arbejds- og uddannelsesrelaterede forhold. Indledningsvis 
gives der for hvert land en sammenfatning af de vigtigste resultater af de 
undersøgelser, som er gennemført i det pågældende land. Derefter gives 
der en mere grundig beskrivelse af resultaterne, idet undersøgelserne 
gennemgås tematisk under følgende overskrifter:  

 
• Undersøgelser af kortuddannedes læse-, stave- og skrivefærdigheder 
• Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 

arbejdssammenhæng 
• Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelses- og 

kursussammenhæng 
 
I undersøgelserne af læsning og skrivning i uddannelses- og kursussam-
menhæng fokuseres der på uddannelser og kurser, der er praktisk oriente-
rede og/eller rettede mod kortuddannede voksne. 

I de tilfælde, hvor der foreligger flere undersøgelser inden for samme 
delområde, rapporteres den nyeste undersøgelse først og derefter de ældre 
undersøgelser. 

På basis af undersøgelserne er det ikke altid muligt at skelne mellem 
data fra voksne over 18 og unge under 18 år, da nogle undersøgelser om-
fatter begge grupper. Derfor indgår der i beskrivelsen af nogle af under-
søgelserne ikke kun data fra voksne, men også data fra unge under myn-
dighedsalderen.  

For alle de beskrevne undersøgelser gælder det, at de rapporterede re-
sultater bør tages med forbehold. Dels kan der være metodiske problemer 
i undersøgelserne, dels kan forhold som befolkningssammensætning og 



20 – en nordisk forundersøgelse 

organisering af de undersøgte uddannelsestilbud have ændret sig siden 
gennemførslen af de rapporterede undersøgelser. Nogle af disse proble-
mer behandles i diskussionsafsnittet 3.7, der afrunder kapitlet om under-
søgelser af læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede i Norden. 

3.2 Danmark 

3.2.1 Sammenfatning af resultater af undersøgelser vedrørende omfanget 
af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Danmark 

I OECD’s undersøgelse Second International Adult Literacy Survey 
(SIALS) blev der indsamlet data fra Danmark i 1998 (jf. afsnit 3.2.2.1). 
De ufaglærte var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i den 
danske del af SIALS. Således placerede omkring 79 % af denne gruppe 
sig på en test af læsning under det kompetenceniveau, som ifølge OECD 
er nødvendigt for at kunne „bruge trykt og skreven information med hen-
blik på at fungere i samfundet, opnå sine mål, udvikle sin viden og sit 
potentiale og deltage i samfundet“. Til sammenligning befandt „kun“  
46 % af de undersøgte danskere sig som helhed under dette niveau.  

På basis af en national undersøgelse af danskernes læsefærdigheder 
blev det i 1991 vurderet, at omkring 21 % af de ufaglærte, som var i ar-
bejde, ikke læste godt nok til at kunne klare almindelige, lette dagligdags 
tekster (jf. afsnit 3.2.2.2). Det var væsentligt flere end de 12 % blandt alle 
deltagerne i undersøgelsen og godt tre gange så mange som blandt andre i 
arbejde. De ufaglærte var således også i denne undersøgelse stærkt over-
repræsenterede blandt de dårlige læsere, men den estimerede andel af 
personer med vanskeligheder var væsentligt lavere end i OECD-
undersøgelsen, hvad angår såvel voksenbefolkningen som helhed som de 
ufaglærte i særdeleshed. De store forskelle i tallene kan skyldes flere 
forhold, men især, at kriterierne for, hvad en person skal kunne klare af 
læseopgaver, er vidt forskellige i de beskrevne undersøgelser. Denne 
problemstilling behandles nærmere i diskussionsafsnittet 3.7. 

Der er gennemført flere undersøgelser, der på forskellig vis kan belyse 
kortuddannede danskeres læsning og skrivning i arbejdssammenhænge. 
Det fremgår af disse undersøgelser, at ufaglærte danskere generelt læser 
og skriver relativt lidt på jobbet i sammenligning med personer, der har 
afsluttet en uddannelse efter grundskolen (jf. afsnit 3.2.3.2), lige som 
denne gruppe i mindre omfang bruger computer i deres arbejde (jf. 
3.2.3.1). Adspurgt oplyser relativt få af de ufaglærte, at de oplever van-
skeligheder med at læse og skrive på jobbet (jf. 3.2.3.1. og 3.2.3.3).  

En interviewundersøgelse blandt arbejdsgivere inden for handels-, 
transport- og serviceerhvervene har vist, at 66 % af de adspurgte opleve-
de, at der i deres virksomhed var medarbejdere med læse- og/eller stave-
problemer. Blandt de arbejdsgivere, der mente, at de havde medarbejdere 
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med sådanne problemer, oplevede de 29 %, at dette medfører vanskelig-
heder i det daglige arbejde.  

I uddannelsessammenhænge er der gennemført flere danske undersø-
gelser af læse- og stavefærdighederne blandt kortuddannede deltagere. 
Eksempelvis viste en undersøgelse blandt kursister i den almene voksen-
uddannelse (AVU), at der var en relativt stærk sammenhæng mellem 
kursisternes læsefærdigheder og deres eksamenskarakterer (jf. 3.2.4.2). 
Især de kursister, som lå blandt de dårligste 10 % på en test af læseforstå-
else, fik generelt meget lave karakterer i skriftsprogstunge fag. En anden 
undersøgelse blandt deltagere i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser 
viste, at omkring 40 % af de undersøgte havde læse- og stavefærdigheder, 
der højst svarede til gennemsnittet for skoleelever midt i 5. klasse (jf. 
3.2.4.4).  

For en diskussion af de ovenfor sammenfattede resultater og temaer 
henvises til afsnit 3.7. 

3.2.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse-, stave- og 
skrivefærdigheder 

3.2.2.1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne danskere med 
særligt fokus på ufaglærte – belyst ved delresultater fra Second 
International Adult Literacy Survey (SIALS) 

A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed 
Konsortiet bag (S)IALS har opstillet fem læsefærdighedsniveauer, hvor 
niveau 3 antages at angive det minimumsniveau af færdigheder, der er 
nødvendige for at kunne klare de krav, der stilles på arbejde og i daglig-
dagen. For en beskrivelse af de krævede færdigheder på de forskellige 
niveauer henvises der til afsnit 6.4.1.3 i nærværende rapport samt til 
OECD’s rapporter om (S)IALS.2  

I alt 3.028 personer mellem 16 og 66 år deltog i den danske del af 
SIALS, som blev gennemført i 1998.3 På en test af læsning af fortløbende 
tekster som avisartikler og brochurer („prose literacy“) klarede knap halv-
delen (46 %) af de danske deltagere sig så ringe, at de ikke levede op til 
det af OECD fastsatte minimumskriterium. Således opnåede 9,6 % af de 
danske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det laveste af 
OECD’s fem niveauer, mens 36,4 % af deltagerne befandt sig på niveau 
2. På en test af forståelse af dokumenttekster som fx tidstabeller, dia-
grammer, kort og blanketter („document literacy“) klarede de danske 
deltagere sig relativt bedre, idet „kun“ 32 % her scorede under OECD’s 
minimumskriterium. Således befandt 7,8 % sig ifølge denne test på ni-

                                                 
2 Fx: OECD (2000). Literacy in the Information Age: Final Report of the International Adult Lit-

eracy Survey. Paris: OECD. 
3 Jensen, T.P. & Holm, A. (2000). Danskernes læse-regne-færdigheder – i et internationalt lys. 

København: AKF Forlaget.  
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veau 1 og 24,2 % på niveau 2. Blandt deltagerne på de laveste færdig-
hedsniveauer var der forholdsvis mange, der var pensionister og hjemme-
gående og således stod uden for arbejdsmarkedet. Jensen & Holm (2000) 
har på basis af de danske data fra SIALS beregnet, at mellem 0,8 og 1,3 
millioner danskere på undersøgelsestidspunktet befandt sig på de to lave-
ste færdighedsniveauer, hvis der sås bort fra de pensionerede og hjemme-
gående. De tilsvarende tal for det laveste færdighedsniveau var mellem 
150.000 og 200.000 danskere. 

Det bemærkes, at Trepartsudvalget på basis af de danske resultater fra 
SIALS har givet et estimat af antallet af danskere med utilstrækkelige 
læsefærdigheder i 2006.4 Dette udvalg er nedsat af den danske regering 
med henblik på at tilvejebringe grundlaget for videre drøftelser mellem 
regeringen og arbejdsmarkedets parter om mulighederne for at fremme 
målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle. Udval-
get vurderer, at OECD’s krav til basale færdigheder er sat relativt højt, og 
påpeger, at uddannelsesniveauet og befolkningssammensætningen er 
ændret siden Danmarks deltagelse i SIALS i 1998. På denne baggrund 
skønner Trepartsudvalget, at antallet af danskere med utilstrækkelige 
læsefærdigheder i 2006 kan nedskrives til omkring 800.000 på de to lave-
ste niveauer og 150.000 personer på det laveste niveau.  

B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt ufaglærte 
På grundlag af data fra den ovenfor omtalte danske del af SIALS foretog 
Jensen, Andersen & Halgreen (2001) en række særskilte analyser med 
fokus på ufaglærte (det vil sige personer, som ikke har afsluttet nogen 
kompetencegivende uddannelse efter grundskolen).5 Analyserne viste, at 
de ufaglærte var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i den 
danske del af SIALS. 

Således befandt 28 % af de ufaglærte sig på niveau 1 på testen af læs-
ning af fortløbende tekster („prose literacy“), mens 51 % af de ufaglærte 
var på niveau 2. Sammenlagt lå i alt 79 % af de ufaglærte på denne læse-
test under det kompetenceniveau, som ifølge OECD er nødvendigt. Til 
sammenligning befandt omkring 52 % af deltagerne med en erhvervsfag-
lig uddannelse sig under det af OECD fastlagte minimumskriterium, idet 
cirka 8 % af deltagerne fra denne gruppe klarede sig på niveau 1 og cirka 
45 % på niveau 2. Blandt deltagerne med en videregående uddannelse 
(universitetsuddannelse eller lignende) befandt cirka 2 % sig på niveau 1 
og cirka 17 % sig på niveau 2.6  

                                                 
4 Trepartsudvalget (2006). Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – 

rapport fra Trepartsudvalget – Bind 1: Den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats. Køben-
havn: Finansministeriet. (http://www.fm.dk/1024/visPublikationesForside.asp?artikelID=8112) 

5 Jensen, T.P., Andersen, A. & Halgreen, T. (2001). Læsefærdigheder og deltagelse i samfundsli-
vet. København: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut & Specialarbejderforbundet i Dan-
mark. 

6 Det bemærkes, at de angivne tal for deltagere med erhvervsfaglig og videregående uddannelse 
er omtrentlige, idet de ikke fremgår entydigt af rapporten, men har måttet aflæses skønsmæssigt på 
basis af diagrammer i rapporten. 

http://www.fm.dk/1024/visPublikationesForside.asp?artikelID=8112
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Ifølge Jensen et al. gjorde den samme tendens sig gældende med hen-
syn til de ufaglærtes resultater på testen af dokumentforståelse („docu-
ment literacy“), idet der også her var langt flere blandt de ufaglærte end 
de uddannede, som klarede sig dårligt. 

Analyserne viste endvidere, at gruppen af ufaglærte gennemsnitligt i 
mindre omfang deltog i kurser med et erhvervsmæssigt/fagligt formål end 
personer med en uddannelse ud over grundskolen. Dette gjaldt i særlig 
grad for de ufaglærte med ringe læsefærdigheder; således havde kun cirka 
20 % af de ufaglærte med færdigheder på niveau 1 deltaget i voksen- og 
efteruddannelse inden for det sidste år, hvorimod cirka 75 % af personer-
ne med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse med et tilsvarende 
færdighedsniveau havde deltaget i sådanne aktiviteter. Derimod var ufag-
lærte med læsefærdigheder på niveau 4/5 næsten lige så kursusaktive som 
personer med uddannelse. 

3.2.2.2 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne danskere med 
særligt fokus på ufaglærte i arbejde - belyst ved resultater fra national 
undersøgelse af voksne danskeres læsefærdigheder  

A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed 
Elbro, Møller & Nielsen (1991) gennemførte en undersøgelse af omfan-
get af læsevanskeligheder med dagligdags tekster i den voksne befolk-
ning mellem 18 og 67 år.7 1124 repræsentativt udvalgte voksne i denne 
aldersgruppe besvarede spørgsmål om læsefærdigheder og læsevaner. 
Endvidere deltog 445 af de interviewede i en test af læsning af følgende 
dagligdags tekster:  
 
1 fortællende tekster (artikel fra formiddagsbladet B.T.) 
2 informerende tekster (pjece om brand + skat) 
3 opslagstekster (bykort + pristabel fra rejsebureau) 
4 udfyldningstekster (postblanket). 
 
Til hver af teksterne blev der stillet opgaver, som dækker, hvad teksterne 
normalt bruges til. Forfatterne vurderede på grundlag af undersøgelsens 
resultater, at omkring 12 % af de voksne kunne betegnes som dårlige 
læsere, idet de havde markante vanskeligheder med mindst halvdelen af 
de dagligdags tekster, som indgik i undersøgelsen. 

B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt ufaglærte 
På basis af data fra den ovenfor beskrevne undersøgelse gennemførte 
Møller & Elbro (1992) en supplerende analyse af ufaglærte arbejderes 

                                                 
7 Elbro, C., Møller, S. & Nielsen, E. M. (1991). Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse 

af 18 – 67-åriges læsning af dagligdags tekster. København: Projekt Læsning og Undervisningsmini-
steriet. 
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læsning set i relation til andre voksne danskeres læsning.8 Forfatterne 
vurderede, at omkring 21 % af de ufaglærte, som var i arbejde, ikke læste 
godt nok til at kunne klare almindelige dagligdags tekster. Det var væ-
sentligt flere end de 12 % blandt alle deltagerne i undersøgelsen og godt 
tre gange så mange som blandt andre i arbejde. De ufaglærte arbejdere 
var således stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere.  

De ufaglærte, som på grundlag af deres præstationer på læseprøven 
blev defineret som dårlige læsere, vurderede deres egne læsefærdigheder 
signifikant lavere end andre grupper, som også var dårlige læsere. Der var 
faktisk i undersøgelsen ingen anden gruppe, som på trods af læsefærdig-
heder på omtrent samme niveau vurderede sig selv så lavt som de ufag-
lærte. De grupper, de ufaglærte blev sammenlignet med, var: selvstændi-
ge, funktionærer/tjenestemænd, faglærte, husmødre, pensionister, arbejds-
løse. 3.2.3. Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejds-
sammenhæng 

3.2.3.1 Kortuddannede danskeres læsning, skrivning og brug af IT i ar-
bejdssammenhæng – belyst ved resultater fra „Det Nationale Kompeten-
ceregnskab“ 
Undervisningsministeriet (2005) har gennemført og beskrevet et udvik-
lingsprojekt med overskriften „Det Nationale Kompetenceregnskab“.9 I 
projektet er voksne danskeres kompetencer blevet kortlagt inden for en 
række nøgleområder, herunder læsning og skrivning. Undersøgelsen blev 
gennemført telefonisk ved hjælp af et individbaseret spørgeskema. Et 
repræsentativt udsnit af befolkningen på 7954 personer er blevet kontak-
tet med henblik på at besvare en række spørgsmål, der gør det muligt at 
analysere og beskrive danskernes nøglekompetencer. Danmarks Statistik 
stod for den tekniske side af undersøgelsen, som blev gennemført i vinte-
ren 2003–04. I det følgende gengives nogle resultater fra „Det Nationale 
Kompetenceregnskab“ af relevans for det nordiske forprojekt om kortud-
dannede voksnes læsning. 

Deltagerne i undersøgelsen blev blandt andet spurgt om, hvor svært 
eller let de havde ved at læse det, de skulle i forbindelse med deres arbej-
de. Som tabellen nedenfor viser, svarede langt hovedparten af de ad-
spurgte, at de fandt det let eller meget let, mens kun relativt få fandt det 
svært eller meget svært. Blandt de ufaglærte arbejdere og specialarbejde-
re oplyste i alt cirka 94 %, at de fandt det let eller meget let at læse det, de 
skulle i forbindelse med deres arbejde, mens kun cirka 5 % fandt det 
svært eller meget svært. Procentvis var andelen af ufaglærte og specialar-
bejdere, der fandt det let eller meget let at læse det, de skulle, faktisk 
højere end blandt andre grupper som fx faglærte arbejdere og funktionæ-

                                                 
8 Møller, S. & Elbro, C. (1992). Ufaglærtes læsning. En undersøgelse af ufaglærte arbejderes 

læsning set i relation til andre voksnes læsning. København: Specialarbejderforbundet i Danmark 
(SID). 

9 Undervisningsministeriet (2005). Det Nationale Kompetenceregnskab – Hovedrapport. Køben-
havn: Undervisningsministeriet. (http://pub.uvm.dk/2005/NKRrapport/) 

http://pub.uvm.dk/2005/NKRrapport/
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rer. Tilsvarende var andelen af ufaglærte og specialarbejdere, der fandt det 
svært eller meget svært, relativt lav. Forfatterne til rapporten vurderer, at 
dette formodentlig hænger sammen med, at mange af de kortuddannede har 
jobs, som ikke stiller særlig store krav til deres færdigheder i læsning. 

Tabel 1: Vurdering af sværhedsgraden af arbejdsrelaterede læseopgaver blandt un-
dersøgelsesdeltagere i „Det Nationale Kompetenceregnskab“ 10  

Hvor svært eller let er det for dig at læse det, du skal i forbindelse med dit arbejde?   

Stilling Meget 
let 

Let Svært Meget 
svært 

Hoved-
total 

Ikke faglært arbejder/ specialarbejder 28 % 66 % 3 % 2 % 100 % 

Faglært arbejder 22 % 69 % 9 % 0 % 100 % 

Funktionær/ tjenestemand i øvrigt 21 % 68 % 10 % 1 % 100 % 

Ledende funktionær el. ledende tjenestemand 31 % 64 % 4 % 1 % 100 % 

Andet arbejde 23 % 77 % 0 % 0 % 100 % 

Selvstændig 25 % 67 % 7 % 1 % 100 % 

Hovedtotal 24 % 68 % 8 % 1 % 100 % 

 
Endvidere blev deltagerne i undersøgelsen spurgt om, hvor ofte de skulle 
bruge computer som led i deres arbejde. Som det fremgår af tabellen ne-
denfor, skulle personer uden nogen uddannelse ud over folkeskolen i 
mindre grad anvende computere i arbejdssammenhæng end andre grup-
per. Således skulle 45 % af deltagerne med folkeskolen som højeste ud-
dannelsesniveau slet ikke bruge computer, mens dette eksempelvis kun 
gjaldt for 26 % af deltagerne med en erhvervsfaglig uddannelse og 18 % af 
deltagerne med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau. 

Tabel 2: Brug af computer i arbejdssammenhæng blandt undersøgelsesdeltagere i 
„Det Nationale Kompetenceregnskab“ 11  

Hvor ofte skal du bruge computer som led i dit arbejde?     

Uddannelse Dagligt Ugentligt Sjældnere 
end 

ugentligt 

Skal slet ikke 
bruge 

computer 
som en del af 

mit arbejde 

Hoved-
total 

Lang videregående uddannelse  
(over 4 år) 

94 % 4 % 1 % 1 % 100 % 

Mellemlang videregående uddannelse  
(3–4 år) 

77 % 12 % 5 % 6 % 100 % 

Kort videregående uddannelse 
(under 3 år) 

85 % 4 % 1 % 10 % 100 % 

Studentereksamen/hf/hh/htx/hhx 74 % 5 % 4 % 18 % 100 % 
Folkeskole til og med 10. klasse 45 % 4 % 7 % 45 % 100 % 

Erhvervsfaglig uddannelse 64 % 6 % 4 % 26 % 100 % 

Hovedtotal 69 % 6 % 4 % 20 % 100 % 

                                                 
10 Bilag til: Undervisningsministeriet (2005). Det Nationale Kompetenceregnskab – Hovedrap-

port. København: Undervisningsministeriet. (http://pub.uvm.dk/2005/NKRresume/a.xls)    
11 Bilag til: Undervisningsministeriet (2005). Det Nationale Kompetenceregnskab – Hovedrap-

port. København: Undervisningsministeriet. (http://pub.uvm.dk/2005/NKRresume/a.xls)    

http://pub.uvm.dk/2005/NKRresume/a.xls
http://pub.uvm.dk/2005/NKRresume/a.xls
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3.2.3.2 Kortuddannede danskeres læsning og skrivning i arbejdssam-
menhæng – belyst ved delresultater fra Second International Adult 
Literacy Survey (SIALS)  
I en analyse af danske delresultater fra SIALS sammenlignede Jensen, 
Andersen & Halgreen (2001) oplysninger om anvendelsen af skriftligt 
materiale i arbejdssammenhæng blandt grupper med forskellig uddannel-
sesbaggrund.12 Analysen viste, at ufaglærte, som havde været i arbejde 
inden for det sidste år, i mindre udstrækning anvendte skriftligt materiale 
i deres arbejde end andre grupper. Som det fremgår af tabellen nedenfor, 
læste og skrev ufaglærte gennemgående ikke så ofte som personer med fx 
en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse. 

Tabel 3: Læsning og skrivning på jobbet blandt personer med forskellig uddannel-
sesbaggrund. 13  

Skal eller skulle hver dag udføre følgende opgaver på arbejdet Ufaglærte 
personer 

Personer med 
erhvervsfaglig 

uddannelse 

Personer med 
videregående 

uddannelse 

Læse eller anvende oplysninger fra breve og notater 45 % 61 % 77 % 

Læse eller anvende oplysninger fra rapporter, artikler, 
magasiner eller tidsskrifter 

19 % 28 % 46 % 

Læse eller anvende oplysninger fra manualer, bruger-
håndbøger eller opslagsværker 

14 % 25 % 31 % 

Læse eller anvende oplysninger fra diagrammer eller 
skemaer 

17 % 22 % 30 % 

Læse eller anvende oplysninger fra regninger, fakturaer, 
regneark eller budgetskemaer 

18 % 31 % 31 % 

Læse eller anvende oplysninger fra skriftligt materiale på et 
andet sprog end dansk 

6 % 13 % 23 % 

Skrive breve eller længere notater 35 % 50 % 63 % 

 
Ifølge Jensen et al. oplyste 14 % af de ufaglærte endvidere, at de aldrig 
læste breve og notater på arbejdet, mens 27 % af dem læste aldrig rappor-
ter, artikler, magasiner eller tidsskrifter. Omkring halvdelen af de ufag-
lærte læste aldrig tekster på en computerskærm, og halvdelen læste aldrig 
fremmedsproget materiale. For alle disse teksttyper gjaldt det ifølge Jen-
sen et al., at der var omkring dobbelt så mange ufaglærte som personer 
med en erhvervsfaglig uddannelse, der aldrig læste den pågældende tekst-
type på arbejdet. I forhold til personer med videregående uddannelse var 
der omkring fem gange så mange ufaglærte, der ikke læste de nævnte 
teksttyper. 

Jensen et al. gennemførte en række analyser af variationen i deltager-
nes brug af skriftligt materiale, hvor der samtidig blev taget højde for 
                                                 

12 Jensen, T.P., Andersen, A. & Halgreen, T. (2001). Læsefærdigheder og deltagelse i sam-
fundslivet. København: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut & Specialarbejderforbundet i 
Danmark. 

13 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra Jensen et al. (2001). Læsefærdigheder og deltagelse 
i samfundslivet (pp.  30–41). København: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut & Special-
arbejderforbundet i Danmark. Det bemærkes, at de angivne tal for deltagere med erhvervsfaglig og 
videregående uddannelse er omtrentlige, idet de i mange tilfælde ikke fremgår entydigt af rapporten, 
men har måttet aflæses skønsmæssigt på basis af diagrammer i rapporten. 
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forskelle i deltagernes læsefærdigheder, uddannelsesbaggrund, erhverv 
og alder. Hvis man sammenlignede personer, som havde det samme læse-
færdighedsniveau, men forskellig uddannelsesbaggrund, viste det sig, at 
personer, som var ufaglærte eller havde en erhvervsfaglig uddannelse, 
læste mindre end andre på arbejde. Samlet forholder det sig ifølge Jensen 
et al. således, at jo ringere læsefærdigheder man har, jo mindre skal man 
anvende skriftligt materiale på sit arbejde. Har man derudover ingen ud-
dannelse efter grundskolen, forstærkes denne tendens. En blandt flere 
forklaringer på dette er ifølge Jensen et al., at de ufaglærte typisk er be-
skæftiget i erhverv, hvor brugen af skriftligt materiale er mindre alminde-
lig end i andre erhverv. 

Af de ufaglærte personer, som havde været beskæftiget inden for de 
seneste 12 måneder, oplevede 17 %, at deres læsefærdigheder var be-
grænsende for deres muligheder på arbejdsmarkedet, hvilket var over 
dobbelt så mange som blandt personer med en erhvervsfaglig uddannelse 
og fem gange så mange som blandt personer med en videregående ud-
dannelse.  

3.2.3.3 Kortuddannede danskeres læsning i arbejdssammenhæng – belyst 
ved resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i arbejdsmar-
kedsuddannelser (AMU)  
Munch-Hansen & Albæk (1994)14 gennemførte en spørgeskemaundersø-
gelse blandt 136 kursister inden for forskellige arbejdsmarkedsuddannel-
ser (forkortes på dansk normalt til AMU). Undersøgelsen viste, at over 70 
% af kursisterne jævnligt eller af og til på arbejdet havde skullet læse 
blandt andet opslag på opslagstavle, etiketter på beholdere, betjeningsvej-
ledninger og sikkerhedsregler og havde skullet udfylde arbejdssedler og 
skrive beskeder. Langt hovedparten oplevede således, at læsning og 
skrivning indgik som en del af deres jobfunktion. 

Endvidere blev 206 AMU-kursister spurgt, om de oplevede at have 
vanskeligheder med forskellige typer af hverdagstekster, fx brugsanvis-
ninger, køreplaner og bykort. Generelt var der kun relativt få deltagere, 
der angav at have vanskeligheder med de forskellige teksttyper. Det var 
dog bemærkelsesværdigt, at det primært var kursister fra landstransport-
området (dvs. bus- og lastbilchauffører), der angav at have vanskelighe-
der med køreplaner. Således angav 14 % af deltagerne fra landtransport-
området, at de oplevede vanskeligheder med læsning af køreplaner, mens 
dette gennemsnitligt kun gjaldt for 7 % af hele gruppen. Forklaringen 
skal ifølge rapportens forfattere søges i det fravalg af vanskelig læsning, 
som mange voksne bevidst eller ubevidst foretager. Kursister fra andre 
brancher end landtransportområdet møder køreplaner som almindelige 
borgere, og de bruger dem i den udstrækning, de synes, at køreplanerne 

                                                 
14 Munch-Hansen, T. & Albæk, K. (1994). Faglæs – et analyse- og udviklingsprojekt om læse-

svage i arbejdsmarkedsuddannelserne. København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 



28 – en nordisk forundersøgelse 

hjælper dem. Og kan de ikke finde ud af det, søger de hjælp andetsteds, 
blandt andet ved at spørge chaufføren! 

3.2.3.4 Arbejdsgiveres vurdering af medarbejderes læse- og skrivefærdig-
heder – belyst ved resultater fra dansk interviewundersøgelse blandt 
arbejdsgivere inden for Handels-, Transport- og Serviceerhvervene 
I 2003 blev der gennemført en telefonisk interviewundersøgelse blandt 
medlemmer af Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Arbejdsgiver-
forening.15 I alt deltog repræsentanter for 751 virksomheder. Undersøgel-
sen viste blandt andet, at 66 % af de interviewede arbejdsgivere oplevede, 
at der var medarbejdere i deres virksomhed med læse- og/eller stavepro-
blemer. Blandt de arbejdsgivere, der mente, at de havde medarbejdere 
med sådanne problemer, angav de 29 %, at dette medførte vanskeligheder 
i det daglige arbejde.  

3.2.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelses- og 
kursussammenhæng 

3.2.4.1. Undersøgelse af tosprogedes læse- og skrivevanskeligheder ved 
overgang fra sprogcenterundervisning til deltagelse i erhvervsrettede 
uddannelser  
Lund, Bertelsen & Sørensen (2006) har på baggrund af blandt andet ob-
servationer af undervisning og eksaminer, interviews og analyser af an-
vendte skriftlige materialer gennemført en undersøgelse af kravene til 
mundtlige og skriftsproglige færdigheder i udvalgte erhvervsuddannelser 
(EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).16 Disse krav er blevet 
sammenholdt med de krav, der stilles i undervisningen og ved de afslut-
tende prøver på sprogcentrenes Danskuddannelse 2 (DU2), som er rettet 
mod indvandrere med kort uddannelse fra hjemlandet. Bestået DU2 giver 
formelt adgang til AMU og EUD. Undersøgelsen viser, at der indgår 
omfattende krav til læsning og skrivning på AMU og i endnu højere grad 
på EUD. Med hensyn til læsning viser undersøgelsen blandt andet: 
 
• Læsestrategien omhyggelig globallæsning, altså at kunne nærlæse og 

forstå en tekst med det formål at få fat i tekstens hovedindhold, er 
påkrævet i forhold til at læse og forstå skriftlige instruktioner til 
opgaver. 

• Skilte og forskrifter ophængt i læringsrummet kræver skimme- og 
scannelæsning, altså hurtigt at kunne overse en hel tekst og finde 

                                                 
15 Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening & Institut for Konjunktur-

Analyse (2004). Det rummelige Arbejdsmarked. Tiltrække, fastholde, udvikle. København: Handels-, 
Transport- og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening. 

16 Lund, K., Bertelsen, E. & Sørensen, M.S. (2006). Muligheder og barrierer – en undersøgelse 
af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. København: Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration. 
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relevante oplysninger, med henblik på hurtigt at kunne respondere 
adækvat på de relevante anvisninger og instruktioner. 

• Læsestrategien omhyggelig global og lokal læsning, altså at nærlæse 
en tekst og dele af teksten for flere betydningslag, er nødvendig at 
beherske i forhold til fagtekster og skønlitterære tekster. 

 
Med hensyn til skrivning viser undersøgelsen blandt andet: 
 
• På AMU er skrivning kun i mindre grad nødvendig og anvendes 

primært til besvarelse af kontrolspørgsmål og udfyldning af skemaer. 
• På EUD forekommer skriftlige opgaver i flere fag, fx dansk og 

matematik. 
• På EUD indgår den beskrivende, fortællende skriftlige fremstilling 

desuden i form af rapportskrivning, og i nogle uddannelser også som 
logbogsskrivning. 

• På EUD til eksamen i dansk indgår fremlæggelse af portfolio med 
forskellige eksempler på skriftlige arbejder hvor eleven skal 
reflektere over egen skriftlighed. 

 
Forfatterne vurderer på basis af analyser af de mundtlige og skriftlige 
prøver fra DU2-eksamen, at den gennemsnitlige prøvedeltagers læsefær-
digheder rækker til at finde faktuelle oplysninger i en kortere informeren-
de tekst, fx en informerende brochure hvor informationstætheden er for-
holdsvis lav, sproget enkelt, og temaet kendt. Færdighederne rækker også 
til at læse og forstå hovedindholdet af en fortællende eller beskrivende 
tekst, der handler om dagligdags emner, fx en kort ugebladsartikel, men 
ikke til at forstå indholdet af fx tekstbogen til et AMU-kursus i fødevare-
hygiejne eller i rengøring. Prøvedeltageren kan skriftligt genbruge formu-
leringer fra tekster, men kan i de fleste tilfælde ikke selv formulere pas-
sende og præcise svar eller kombinere oplysninger præsenteret flere ste-
der i teksten. Han/hun vil altså ikke kunne opfylde kravene til fx rapport-
skrivning på mange erhvervsuddannelser.  

Forfatterne konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at den typiske 
kursist fra DU2 ikke vil have læsefærdigheder på dansk, der gør det mu-
ligt at tilegne sig det centrale faglige stof på hverken AMU eller EUD 
gennem læsning. Forfatterne vurderer, at for de fleste af de DU2-
kursister, der kommer direkte fra sprogskolen, vil videre uddannelse in-
den for AMU eller EUD kræve en særlig tilrettelagt undervisning i dansk 
som andetsprog.  

3.2.4.2. Sammenhænge mellem læsefærdigheder og faglige præstationer 
blandt deltagere i tekniske erhvervsuddannelser og almen voksenuddan-
nelse  
Arnbak & Elbro (1999) gennemførte en undersøgelse blandt 773 unge og 
voksne fra følgende fem kurser og uddannelser: tekniske erhvervsuddan-



30 – en nordisk forundersøgelse 

nelser, gymnasiet, almen voksenuddannelse, læsekurser for voksne og 
kurser for voksne ordblinde.17 Ved kursernes eller uddannelsernes start 
blev der gennemført en undersøgelse af deltagernes færdigheder i afkod-
ning og læseforståelse af forskellige typer dagligdags tekster (opslagstek-
ster, informerende tekster og fortællende tekster). Undersøgelsen viste 
blandt andet, at der blandt de 167 unge i de tekniske erhvervsuddannelser 
var relativt stærke sammenhænge mellem deres præstationer på læsete-
stene og de afsluttende karakterer i skriftsprogstunge discipliner som 
mundtlig og skriftlig dansk samt skriftlig engelsk. Der blev således fundet 
korrelationer mellem deltagernes læseresultater og karakterer i størrelses-
ordenen 0,42–0,54 (p < 0,01). 

På basis af resultaterne fra den ovenfor nævnte undersøgelse har Arn-
bak (2004) foretaget en nærmere analyse af sammenhængen mellem læ-
sefærdigheder og eksamenskarakterer blandt 194 kursister i den almene 
voksenundervisning (AVU).18 Denne undervisning fører frem til folke-
skolens afgangsniveau og retter sig mod voksne med kort skolegang. 
AVU-kursisternes resultater på testene af færdigheder i afkodning og 
læseforståelse blev sammenholdt med oplysninger om de eksamenskarak-
ter, som kursisterne nogle måneder senere opnåede. Undersøgelsen viste, 
at de kursister, som lå blandt de dårligste 10 % på læseforståelsestesten, 
generelt udviste tegn på afkodningsvanskeligheder og fik meget lave 
karakterer i skriftsprogstunge fag. Dette tolkes af forfatterne som et ud-
tryk for, at disse kursister havde så store læsevanskeligheder, at det gav 
dem problemer med at opfylde kravene i de skriftsprogstunge fag i den 
almene voksenundervisning. Selv om der var en større spredning i eksa-
menskaraktererne blandt de kursister, som lå mellem 10- og 25-
percentilen på læseforståelsestesten, klarede også mange af disse sig dår-
ligt i de skriftsprogstunge fag og fik som oftest karakterer under middel. 

3.2.4.3. Undersøgelse af omfanget af vanskeligheder med faglig læsning 
blandt deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser  
Arnbak (1999) gennemførte en undersøgelse af læsefærdigheder blandt 
251 deltagere i et grundkursus, som blev afholdt på forskellige arbejds-
markedsuddannelsescentre (AMU-centre).19 Deltagernes færdigheder i at 
læse hverdagstekster blev afdækket med en læseforståelsestest, som tidli-
gere var blevet afprøvet på deltagere fra andre kurser og uddannelser (jf. 
den ovenfor omtalte undersøgelse af Arnbak & Elbro, 1999). Endvidere 
blev der gennemført en faglig læseprøve, som skulle afdække deltagernes 
færdigheder i at læse tekster fra den grundbog, som blev anvendt på kur-
                                                 

17 Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes 
funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: 
Center for Læseforskning, Københavns Universitet. 

18 Arnbak, E. (2004). When are poor reading skills a threat to educational achievement? Reading 
and Writing: An Interdisciplinary Journal, 17, 459–482. 

19 Arnbak, E. (1999). Faglig læsning i AMU – en undersøgelse af sammenhængen mellem 
AMU-deltageres funktionelle læsefærdighed og deres faglige læsning. København: Arbejdsmarkeds-
styrelsen. 
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set. Den faglige læseprøves første del bestod af en række spørgsmål til 
uddrag af grundbogsteksten, mens den anden del bestod af en cloze-test, 
hvor deltagerne skulle indsætte manglende ord i en tekst fra grundbogen. 
På basis af resultaterne på den faglige læseprøve blev det vurderet, at 6 % 
af deltagerne kunne karakteriseres som svage læsere, idet de havde besva-
ret mindre end halvdelen af opgaverne korrekt. Det blev endvidere vurde-
ret, at 33 % af deltagerne udgjorde en risikogruppe, idet de i den ene del 
af prøven besvarede mindre end 75 % af opgaverne korrekt. 

Undersøgelsen viste, at en relativt stor del af deltagerne også havde 
vanskeligheder med at læse og forstå hverdagstekster, og at deltagerne i 
gennemsnit læste på niveau med kursister på amtslige læsekurser for 
voksne. Der var en stærk sammenhæng mellem deltagernes færdigheder i 
læsning af hhv. hverdagstekster og kursusrelaterede tekster. Således kla-
rede de deltagere, som på basis af den faglige læseprøve var blevet katego-
riseret som svage læsere eller som værende i risikogruppe, sig gennemsnit-
ligt signifikant ringere på hverdagslæseprøven end de øvrige deltagere. 

3.2.4.4. Undersøgelse af omfanget af læse- og stavevanskeligheder blandt 
deltagere i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser  
Grønborg, Madsen, Nielsen & Sørensen (1994) gennemførte en undersø-
gelse af læse- og stavestandpunktet hos i alt 457 deltagere i arbejdsmar-
keds- og erhvervsuddannelser. 20 310 af de undersøgte deltog i arbejds-
markedsuddannelser på AMU-skolen i Odense. Gennemsnitsalderen for 
denne gruppe var 32,3 år. De resterende 149 deltagere var førsteårselever 
på Teknisk Skole i Odense og var gennemsnitligt 19,1 år gamle. Delta-
gernes læsefærdighed blev testet med læseforståelsestesten S50, som er 
en sætningslæseprøve, hvor deltagerne i en række opgaver skal afgøre, 
hvilke af flere mulige billeder der bedst illustrerer en given sætning. 
Denne test er oprindelig udviklet til og afprøvet på børn i 2.–5. klasse. 
Deltagernes stavefærdighed blev testet med stavetesten ST5, som oprin-
delig er udviklet til skoleelever i 5. klasse. Undersøgelsen viste, at knap 
40 % af de undersøgte havde stavefærdigheder, der højst svarede til gen-
nemsnittet for skoleelever midt i 5. klasse. På læsetesten scorede godt 40 
% af deltagerne scorede ringere end gennemsnittet for elever i 5. klasse. 
På denne baggrund vurderede forfatterne til rapporten om undersøgelsen, 
at godt 40 % af de undersøgte havde så ringe læsefærdigheder, at det 
medfører store problemer i uddannelsessammenhæng på arbejdsmarkeds- 
og erhvervsuddannelser.  

                                                 
20 Grønborg, A. Madsen, P. Nielsen, B. & Sørensen, H. (1994). Incidensundersøgelse. En under-

søgelse af læse- og stavestandpunktet blandt elever på teknisk Skole og AMU-skolen i Odense 
foretaget i foråret 1994. Odense: Fyns Amts Tale- og Høreinstitut. 
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3.3 Norge 

3.3.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af 
læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Norge 

Norge har i 2003 som det eneste nordiske land deltaget i den internationa-
le OECD-undersøgelse ALL. Desuden har Norge i lighed med Danmark, 
Sverige og Finland tidligere deltaget i SIALS. Ifølge resultaterne fra både 
ALL og SIALS befandt lidt over 60 % af de undersøgte nordmænd uden 
nogen uddannelse ud over grundskolen sig på de to laveste færdighedsni-
veauer i læsning og dermed under det niveau, som ifølge OECD er nød-
vendigt (jf. afsnit 3.3.2.1 og 3.3.2.2). 

Der er gennemført flere undersøgelser, der på forskellig vis kan belyse 
kortuddannede nordmænds læsning og skrivning i arbejdssammenhæng. 
Det fremgår af disse undersøgelser, at ufaglærte nordmænd gennemgåen-
de læser og skriver væsentligt mindre på jobbet end personer, der har 
afsluttet en uddannelse efter grundskolen (jf. afsnit 3.3.3.1).  

I tråd hermed har en norsk spørgeskemaundersøgelse vist, at kortud-
dannede ansatte i mindre grad end ansatte med længere uddannelse ople-
vede, at de drog nytte af skriftlige læringskilder, og at de kortuddannede 
oftere end andre ansatte var i en situation, hvor de primært lærte af kolle-
ger og overordnede (jf. 3.3.3.2). 

I en interviewundersøgelse gav et flertal af virksomhedsledere udtryk 
for, at det var vigtigt, at også ufaglærte medarbejdere havde gode færdig-
heder i blandt andet at læse jobrelevant information, udtrykke sig skrift-
ligt og bruge relevant IT-værktøj (jf. 3.3.3.3). Undersøgelsen viste endvi-
dere, at der var en tendens til, at virksomhedslederne i mindre grad var 
tilfredse med de ufaglærte medarbejderes læse-, skrive- og IT-
færdigheder end med de tilsvarende færdigheder blandt faglærte og højt-
uddannede medarbejdere. 

En enkelt undersøgelse kan i nogen grad belyse omfanget af læse- og 
skrivevanskeligheder i uddannelsessammenhæng. I en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt voksne i „videregående opplæring“ oplyste således 19 
% af de adspurgte, at de oplevede at have sådanne vanskeligheder (jf. 
3.3.4.1).  

3.3.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder  

3.3.2.1 Kortuddannedes læsefærdigheder – belyst ved norske delresultater 
fra undersøgelsen „Adult Literacy and Life Skills“ (ALL) 
Norge har som det eneste nordiske land deltaget i OECD’s undersøgelse 
Adult Literacy and Life Skills (ALL), som er en opfølgning af (Second) 
International Adult Literacy Survey (SIALS). Den norske del af ALL blev 
gennemført i 2003 og involverede over 7000 repræsentativt udvalgte 
personer mellem 16 og 65 år. Gabrielsen, Haslund & Lagerstrøm (2005) 
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har analyseret og rapporteret de norske resultater fra denne undersøgel-
se.21 Gabrielsen har endvidere i en nyligt publiceret monografi redegjort 
for teorigrundlaget for læseskalaerne i såvel ALL som (S)IALS.22  

Af de to nedenstående tabeller fremgår det, at omkring en fjerdedel af 
de norske deltagere i ALL, som ikke har nogen eksamen ud over grund-
skolen, har læsefærdigheder på niveau 1, uanset om der tages udgangs-
punkt i prosatekster eller dokumenttekster. Denne andel er markant høje-
re end den tilsvarende andel af personer med en uddannelse ud over 
grundskolen. Også på niveau 2 er gruppen uden uddannelse stærkt over-
repræsenteret, idet mellem 36 og 39 % af denne gruppe befinder sig på 
dette niveau. Da OECD har fastsat niveau 3 som et minimumskriterium 
for funktionelle læsefærdigheder, vil det sige, at sammenlagt over 60 % 
af personerne uden uddannelse ud over grundskolen har et læsefærdig-
hedsniveau, som af OECD anses som værende utilstrækkeligt. Til sam-
menligning befandt omkring en tredjedel af hele den norske deltager-
gruppe sig på de to laveste niveauer målt med de to læsetest.  

Tabel 4: Læsning af prosatekster („prose literacy“) blandt norske deltagere i ALL23  

Uddannelsesniveau Niveau 1
% 

Niveau 2
% 

Niveau 3 
% 

Niveau 4/5
% 

Max. 9 års grundskole 23,5 38,9 31,4 6,2 

Eksamen fra „videregående skole“ (almen eller 
erhvervsfaglig) 

5,4 28,3 49,5 16,8 

Eksamen på højere uddannelsesniveau 
(„høgskole“ eller universitet) 

2,3 12,4 47,5 37,9 

Alle deltagere i den norske del af ALL 7,9 26,2 45,3  20,6 

Tabel 5: Læsning af dokumenttekster („document literacy“) blandt norske  
deltagere i ALL24  

Uddannelsesniveau Niveau 1
% 

Niveau 2
% 

Niveau 3 
% 

Niveau 4/5
% 

Max. 9 års grundskole 26,7 36,7 27,0 9,6 

Eksamen fra „videregående skole“ (almen eller 
erhvervsfaglig) 

6,8 25,7 43,0 24,5 

Eksamen på højere uddannelsesniveau 
(„høgskole“ eller universitet) 

2,7 12,5 38,4 46,4 

Alle deltagere i den norske del af ALL 8,9 23,5 39,7  27,9 

 

                                                 
21 Gabrielsen, E., Haslund, J. & Lagerstrøm, B.O. (2005). Lese- og mestringskompetanse i den 

norske voksenbefolkningen. Resultater fra „Adult Literacy and Life Skills“ (ALL). Stavanger: Uni-
versitetet i Stavanger, Lesesenteret. 

22 Gabrielsen, E. (2006). Slik kan voksnes leseferdigheter måles. Om teorigrunnlaget for IALS og 
ALL. Monografiserien ALL nr. 6. Stavanger: Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. 

23 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra: Gabrielsen, E., Haslund, J. & Lagerstrøm, B.O. 
(2005). Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen. Resultater fra „Adult Lite-
racy and Life Skills“ (ALL). (pp. 52+185). Stavanger: Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. 

24 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra: Gabrielsen, E., Haslund, J. & Lagerstrøm, B.O. 
(2005). Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen. Resultater fra „Adult Lite-
racy and Life Skills“ (ALL). (pp. 52+185). Stavanger: Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. 
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Den norske del af ALL-undersøgelsen viste endvidere, at i de fleste er-
hverv, som i perioden 1985–2002 har haft nedgang eller kun ubetydelig 
øgning i antallet af beskæftigede (fx jordbrug og fiskeri samt bygge- og 
anlægsområdet) ligger resultaterne på læseopgaverne væsentligt under 
gennemsnittet for den voksne befolkning. I modsætning hertil har de er-
hverv, som i perioden 1985–2002 har haft en stigning i antallet af beskæf-
tigede (fx områder som bank, finans og forsikring), gennemgående højere 
gennemsnitsscores end befolkningen som helhed.25

3.3.2.2 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne nordmænd med 
særligt fokus på ufaglærte – belyst ved delresultater fra Second Interna-
tional Adult Literacy Survey (SIALS) 
Omkring 5300 personer mellem 16 og 65 år deltog i den norske del af 
SIALS, som blev gennemført i 1998. Gabrielsen (2000) har analyseret og 
rapporteret de norske resultater fra SIALS.26 På en test af læsning af fort-
løbende tekster som avisartikler og brochurer („prose literacy“) opnåede 
8,5 % af de norske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det 
laveste af OECD’s fem niveauer, mens 24,7 % af deltagerne befandt sig 
på niveau 2. Således klarede i alt 33,2 % af de norske deltagere sig så 
ringe på testen af læsning af fortløbende tekster, at de lå under niveau 3, 
som af OECD er fastsat som minimumskriterium. På en test af forståelse 
af dokumenttekster som fx tidstabeller, diagrammer, kort og blanketter 
(„document literacy“) præsterede i alt 29,6 % af de norske deltagere un-
der OECD’s minimumskriterium, idet 8,6 % befandt sig på niveau 1 og 
21 % på niveau 2.  

På basis af de to læsetest kunne således omkring en tredjedel af nord-
mændene kategoriseres som havende utilstrækkelige læsefærdigheder 
ifølge det minimumskriterium, som OECD har fastsat. Det kan dog be-
mærkes, at blandt andre lederne af hhv. den norske og den svenske del af 
(S)IALS har argumenteret for, at man i stedet afgrænser risikogruppen til 
dem, som på en eller flere af de tre anvendte test i SIALS opnår resultater, 
der svarer til niveau 1.27 Hvis man anvender denne mere forsigtige af-
grænsning i stedet for OECD’s afgrænsning, medfører det, at „kun“ cirka 
12 % af den norske befolkning mellem 16 og 65 år, svarende til cirka 
350.000 personer, anses for at udgøre en risikogruppe i forhold til at leve 
op til hverdagens læsekrav.28

Som det fremgår af den nedenstående tabel, var personer uden nogen 
uddannelse ud over grundskolen stærkt overrepræsenterede blandt de 

                                                 
25 Gabrielsen, Haslund & Lagerstrøm (2005). Lese- og mestringskompetance i den norske vok-

senbefolkningen. Resultater fra „Adult Literacy and Life Skills (ALL), s. 93–95. 
26 Gabrielsen, E. (2000). Slik leser voksne i Norge. En kartlegging av leseferdigheten i alders-

gruppen 16–65 år. Stavanger: Senter for læseforsking. 
27 Gabrielsen, E., & Myrberg, M. (2001). Adult education for at-risk groups. In: Tuijnman, A. & 

Hellström, Z. (eds.). Curious Minds. Nordic Adult Education Compared (pp. 105–115). København: 
Nordisk Ministerråd.  

28 Gabrielsen, E. (2005). Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn? Samfunns-
speilet 2. (http://www.ssb.no/ssp/) 

http://www.ssb.no/ssp/
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deltagere, der placerede sig på de laveste niveauer. Således placerede 
sammenlagt over 60 % af personerne sig uden nogen uddannelse ud over 
grundskolen på disse to niveauer.  

Tabel 6: Resultater i læsning af prosatekster (prose literacy) blandt norske deltagere i 
SIALS 29

Uddannelsesniveau Niveau 1
% 

Niveau 2 
% 

Niveau 3 
% 

Niveau 4/5
% 

Ingen uddannelse ud over grundskolen 24,8 % 37,3 % 31,9 % 6,0 % 

Eksamen fra „videregående skole“ (almen eller 
erhvervsfaglig) 

7,9 % 28,7 % 50,6 % 12,8 % 

Eksamen efter mere end tre års studier på 
højere uddannelsesniveau („høgskole“ eller 
universitet) 

1,0 % 6,1 % 50,2 % 42,6 % 

Alle deltagere i den norske del af SIALS 8,5 % 24,7 % 49,2 % 17,6 % 

3.3.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
arbejdssammenhæng 

3.3.3.1 Kortuddannedes brug af læsning og skrivning i arbejdssammen-
hæng – belyst ved norske delresultater fra Second International Adult 
Literacy Survey (SIALS)  
I en analyse af de norske resultater fra SIALS fandt Gabrielsen (2000), at 
ufaglærte, som havde været i arbejde inden for det sidste år, generelt læ-
ste og skrev væsentligt mindre på jobbet end andre grupper, herunder 
 
Tabel 7: Brug af læsning og skrivning på arbejdet blandt norske SIALS-deltagere 30  

Arbejder mindst én gang om ugen på jobbet med  
følgende opgave 

Ufaglærte Faglærte 
håndværke-

re 

Akademike-
re 

Læser brev eller længere notat 27 % 54 % 96 % 

Læser rapporter eller artikler 16 % 51 % 91 % 

Læser manualer, håndbøger eller kataloger 17 % 46 % 59 % 

Læser diagrammer eller skemaer 13 % 42 % 65 % 

Læser regninger, fakturaer eller budgetter 13 % 19 % 38 % 

Læser skriftlig information på andet sprog end norsk 13 % 21 % 38 % 

Læser vejledninger eller instruktioner 4 % 4 % 49 % 

Skriver brev eller længere notat 10 % 23 % 80 % 

Skriver formularer, regninger, fakturaer 
eller budget 

7 % 16 % 25 % 

Skriver rapporter eller artikler 6 % 14 % 39 % 

Skriver tekniske vurderinger eller specifikationer 4 % 21 % 20 % 

                                                 
29 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra: Gabrielsen, E. (2000). Slik leser voksne i Norge. En 

kartlegging av leseferdigheten i aldersgruppen 16–65 år (pp. 49+126). Stavanger: Senter for læse-
forsking.  

30 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra Gabrielsen, E. (2000). Slik leser voksne i Norge. En 
kartlegging av leseferdigheten i aldersgruppen 16–65 år (pp. 77–78). Stavanger: Senter for læse-
forskning.  
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faglærte håndværkere og akademikere. Som tabel 7 viser, var det fx kun 
27 % af de ufaglærte, der mindst én gang om ugen læste et brev eller 
længere notat på jobbet, sammenlignet med 54 % af de faglærte hånd-
værkere og 96 % af akademikerne.31  

3.3.3.2 Kortuddannedes nordmænds brug af læsning som kilde til læring i 
arbejdssammenhæng – belyst ved resultater fra spørgeskemaundersøgelse  
Nyen (2005) har for Forskningsstiftelsen Fafo gennemført en spørgeske-
maundersøgelse til belysning af, hvordan forskellige grupper af voksne 
lærer i arbejdssammenhæng.32 Undersøgelsen er foretaget blandt et stort 
repræsentativt udvalg af personer i alderen 22–66 år som en tillægsunder-
søgelse til en af Statistisk Sentralbyrås årlige arbejdskraftundersøgelser. 
Antallet af personer, der har deltaget i spørgsmålene om læring, varierer 
ifølge Nyen mellem 8.000 og 18.000. Undersøgelsen viste, at kortuddan-
nede ansatte i mindre grad end ansatte med længere uddannelse drager 
nytte af skriftlige læringskilder og oftere end andre ansatte er i en situati-
on, hvor de primært lærer af kolleger og overordnede. Således oplyste 
kun 28 % af de adspurgte uden nogen uddannelse ud over grundskolen, at 
de lærte noget, som de havde nytte af på jobbet, ved at hente skriftlig 
information på internet, i faglitteratur, i håndbøger og lignende. Til sam-
menligning oplyste cirka 54 % af de adspurgte med „videregående op-
plæring“ og hele 85 % af de adspurgte med lang højere uddannelse, at de 
ved hjælp af skriftlig information lærte noget, som de havde nytte af på 
jobbet. Cirka 72 % af de kortuddannede deltagere i undersøgelsen oply-
ste, at de lærte noget, de havde nytte af på jobbet, ved at arbejde sammen 
med dygtige kolleger, og cirka 43 % af de kortuddannede lærte noget 
nyttigt gennem tilbagemelding fra overordnede. På disse sidste to punkter 
adskilte de kortuddannede sig ikke markant fra voksne med „videregåen-
de opplæring“.  

3.3.3.3 Virksomhedslederes vurdering af kortuddannedes færdigheder i 
læsning, skrivning og IT – belyst ved resultater fra norsk interview-
undersøgelse  
Vox, det nationale center for læring i arbejdslivet, har gennemført en 
undersøgelse af norske virksomhedslederes holdninger til og erfaringer 
med medarbejdernes grundlæggende færdigheder.33 Undersøgelsen er 
baseret på interviews med 1500 virksomhedsledere, som er udvalgt re-
præsentativt i forhold til brancher, erhverv og antallet af ansatte. De blev 
blandt andet spurgt om, hvorvidt det var vigtigt, at virksomhedens med-
arbejdere havde gode færdigheder inden for læsning, skrivning og IT. 

                                                 
31 Gabrielsen, E. (2000). Slik leser voksne i Norge. En kartlegging av leseferdigheten i alders-

gruppen 16–65 år. Stavanger: Senter for læseforskning. 
32 Nyen, T. (2005). Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 

2005. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo. 
33 Bekkevold, K., Yin, H., Servan, K.T., Jørgensen P.M. & Anderssen, A.F. (2005). Grundleg-

gende ferdigheter i norsk arbeidsliv. Resultater fra Vox-barometeret høsten 2005. Oslo: Vox. 
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Lederne blev også spurgt om, hvorvidt de var tilfredse med medarbejder-
nes færdigheder inden for disse områder. Virksomhedslederne besvarede 
spørgsmålene om vigtigheden af og tilfredsheden med færdighederne for 
hver af de følgende tre grupper:  
 
• medarbejdere med uddannelse på „høyskole“/universitetsniveau (i det 

følgende benævnt „højtuddannede“) 
• medarbejdere med „videregående skole“/„fagbrev“ (i det følgende 

benævnt „faglærte“)  
• medarbejdere med grundskole som højeste uddannelse (i det følgende 

benævnt „kortuddannede“). 
 

Undersøgelsen viste, at de fleste virksomhedsledere mente, at det var 
vigtigt, at medarbejderne havde gode færdigheder i blandt andet at læse 
jobrelevant information, at udtrykke sig skriftligt og at bruge relevant IT-
værktøj. Dette gjaldt især for de højtuddannede og faglærte medarbejdere, 
men også i betydelig grad for de kortuddannede. Der var en tendens til, at 
virksomhedslederne i mindre grad var tilfredse med de kortuddannede 
medarbejderes læse-, skrive- og IT-færdigheder end med de tilsvarende 
færdigheder blandt faglærte og højtuddannede medarbejdere. Således 
mente 73 % af virksomhedslederne, at det var vigtigt, at kortudannede 
medarbejdere havde gode færdigheder i at læse jobrelevant information, 
mens kun 52 % af virksomhedslederne var tilfredse med disse medarbej-
deres færdigheder på dette område. Til sammenligning mente 84 % af 
virksomhedslederne, at det var vigtigt, at de faglærte havde gode læse-
færdigheder, og 74 % af lederne var tilfredse med de faglærtes læsefær-
digheder (jf. tabellen nedenfor).  

Tabel 8: Norske virksomhedslederes vurdering af færdighederne inden for læsning, 
skrivning og IT blandt hhv. kortuddannede, faglærte og højtuddannede medarbejde-
re.34

 Kortuddannede Faglærte Højtuddannede 

Virksomhedsledernes vurdering af medar-
bejdernes færdigheder i at læse jobrelevant 
information 

   

Vigtighed 
Tilfredshed 

73 %
52 % 

84 % 
74 % 

90 %
88 % 

Virksomhedsledernes vurdering af medar-
bejdernes færdigheder i at udtrykke sig 
skriftligt 

   

Vigtighed 
Tilfredshed 

52 %
45 % 

70 % 
69 % 

87 %
85 % 

Virksomhedsledernes vurdering af medar-
bejdernes færdigheder i at bruge relevante 
IT-redskaber  

   

Vigtighed 
Tilfredshed 

54 %
38 % 

72 % 
57 % 

88 %
80 % 

                                                 
34 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra: Bekkevold, K., Yin, H., Servan, K. T. A., Jørgen-

sen, P.M. & Anderssen, A.F. (2005). Grundleggende ferdigheter i norsk arbeidsliv. Resultater fra 
Vox-barometeret høsten 2005 (pp. 16–19). Oslo: Vox.  
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3.3.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelses- og 
kursussammenhæng 

3.3.4.1 Omfanget af oplevede læse- og skrivevanskeligheder blandt 
voksne i „videregående opplæring“ – belyst ved resultater fra en norsk 
spørgeskemaundersøgelse  
Læringscentret Vox gennemførte en spørgeskemaundersøgelse med 725 
repræsentativt udvalgte voksne, som i foråret 2003 var meldt til eksamen 
i „videregående opplæring“.35 87 % af de adspurgte angav, at de sigtede 
mod at få studiekompetence, fagbrev, svendebrev eller en anden form for 
erhvervskompetence. 19 % af de adspurgte oplyste, at de havde læse- og 
skrivevanskeligheder. Undersøgelsen afdækkede ikke deltagernes faktiske 
læse- og skrivefærdigheder ved hjælp af test. Rapporten indeholder ingen 
informationer om fordelingen af voksne med læse- og skrivevanskelighe-
der i forhold til de forskellige typer af „videregående opplæring“. 

3.4 Island 

3.4.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af 
læsevanskeligheder i Island 

Island har i modsætning til de fire øvrige nordiske lande ikke deltaget i 
OECD’s undersøgelse (S)IALS. Så vidt det vides, foreligger der ingen 
data, der direkte kan belyse spørgsmålet om omfanget af læsevanskelig-
heder blandt voksne i Island. Imidlertid har en nyligt gennemført under-
søgelse blandt voksne på en række arbejdspladser påvist en stærk sam-
menhæng mellem uddannelsesniveau og læsefærdigheder, idet langt flere 
kortuddannede viste tegn på læsevanskeligheder end personer, som havde 
afsluttet en uddannelse ud over grundskolen (jf. afsnit 3.4.2.1).  

Der er i Island gennemført flere forespørgsler vedrørende forekomsten 
af deltagere med læsevanskeligheder inden for den „videregående skole“ 
(islandsk: framhaldsskóli). En forespørgsel i skoleåret 2005/2006 viste, at 
cirka 10,7 % af eleverne havde fået diagnosticeret læsevanskeligheder af 
en eller anden type, oftest ordblindhed/dysleksi (jf. afsnit 3.4.4.1). En 
tidligere spørgeskemaundersøgelse fra skoleåret 2000/2001 viste, at cirka 
6 % af elever i den „videregående skole“ havde diagnosen ordblin-
dhed/dysleksi (jf. 3.4.4.2). 

                                                 
35 Engesbak, H. & Stubbe, T.A. (2005). I videregående som voksen. Voksnes rett til grunnskole 

og videregående opplæring (pp. 38–40). Oslo: Vox.  
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3.4.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder  

Flere islandske undersøgelser viser, at omkring 40 % af de voksne, som 
er i arbejde, er kortuddannede.36,37 Dette er en relativt høj andel sammen-
lignet med de øvrige lande i Norden.38

Imidlertid er der ikke gennemført undersøgelser af forekomsten af læ-
sevanskeligheder blandt et repræsentativt udsnit af de kortuddannede i 
Island.39  

Der er heller ikke gennemført undersøgelser af forekomsten af læse-
vanskeligheder i et repræsentativt udsnit af den islandske voksenbefolk-
ning som helhed. Island har i modsætning til de fire øvrige nordiske lande 
ikke deltaget i OECD’s undersøgelse (S)IALS. Det er på Altinget i 2000–
2001 vedtaget at gennemføre en islandsk undersøgelse af læsning og 
læsefærdighed hos aldersgruppen 16–65 år, men denne undersøgelse er 
endnu ikke igangsat.40 Så vidt det vides, foreligger der ingen data, der 
direkte kan belyse spørgsmålet om omfanget af læsevanskeligheder 
blandt voksne i Island. 

Der er imidlertid gennemført en mindre undersøgelse af voksne i ar-
bejde, hvis resultater har relevans i forhold til det aktuelle forprojekt. 
Denne undersøgelse rapporteres nedenfor. 

3.4.2.1 Undersøgelse af sammenhæng mellem uddannelsesniveau og 
læsefærdigheder blandt voksne i arbejdslivet 
Arnardóttir & Kristmundsson (2005) har gennemført en undersøgelse, der 
blandt andet belyser sammenhængen mellem uddannelsesniveau og læse-
færdigheder i en udvalgt gruppe voksne.41 Undersøgelsen blev foretaget 
på fire store arbejdspladser og omfattede 321 personer i aldersgruppen 
17–70 år, som alle blev testet med en oversat og revideret udgave af læ-
seprøven Reading Comprehension Battery for Aphasia (RCBA) og inter-
viewet. 43,9 % af deltagerne var kortuddannede, 39,6 % havde afsluttet 
„videregående skole“, og 16,5 % havde en højere uddannelse. Undersø-
gelsen viste, at de kortuddannede var overrepræsenterede blandt de dårli-
ge læsere. Således befandt 15 % af de deltagere, som ikke havde nogen 
uddannelse ud over grundskolen, sig blandt de 10 %, som klarede sig 
dårligst på læsetesten. Til sammenligning gjaldt dette for 8 % af dem, 

                                                 
36 Óskarsdóttir, G. G. (2000). The Transfer from School to Work. Studies on the Relationship be-

tween School and Employment. Reykjavík: University of Iceland, Social Science Institute. University 
of Iceland Press. 

37 Jónasson, J.T. & Blöndal, K.S. (2002). Progress and completion of students in upper secon-
dary school in Iceland in light of their residence. A study of the cohort born in 1975. Reykjavík: 
University of Iceland, Social Science Institute. 

38 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (2003). http://www.frae.is//files/{1b2b75a0-443e-4169-b11c-
319bf485f195}_opnun%20fa.pps

39 Lund, R. (2006). Innsamling av nasjonale opplysninger i Island i forbindelse med nordisk før-
prosjekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 

40 Lund, R. (2006). Innsamling av nasjonale opplysninger i Island i forbindelse med nordisk før-
prosjekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 

41 Arnardóttir, E. & Kristmundsson, G.B. (2005). Um niðurstöður lestrarrannsóknar. [“Om resul-
tater fra læseforskning“]. Gátt – the annual review. Sími: Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins. 
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som havde afsluttet en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Ingen 
blandt de 10 % ringeste læsere havde en højere uddannelse som fx en 
universitetsuddannelse.42

3.4.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
arbejdssammenhæng 

3.4.3.1 Undersøgelse af læse- og skrivevaner blandt voksne i arbejdslivet 
Arnardóttir & Kristmundssons ovenfor omtalte undersøgelse blandt 321 
personer fra fire store arbejdspladser belyste blandt andet deltagernes 
læsning i arbejdssammenhæng. Undersøgelsen viste, at kun 9 % af de 
kortuddannede oplyste, at de hver dag skulle bruge læsning som led i 
deres arbejde, mens dette til sammenligning gjaldt for 40 % af de højtud-
dannede.43  

3.4.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
uddannelsessammenhæng 

3.4.4.1 Forespørgsel vedrørende antallet af elever med ordblindhed inden 
for den „videregående skole“ (framhaldsskóli) i skoleåret 2005/2006 
Den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli) indeholder en bog-
lig linje, en erhvervsfaglig linje og desuden en almen linje for personer, 
der ikke opfylder betingelserne for optagelse på en af de øvrige linjer. 
Inden for denne skoleform findes daghold for unge i alderen 16–20 år 
samt særlige aftenhold for voksne (islandsk: öldungadeildir).  

I forbindelse med det nordiske forprojekt foretog Rannveig Lund en 
forespørgsel blandt konsulenter inden for den „videregående skole“ 
(framhaldsskóli).44 Skolekonsulenter fra 18 videregående skoler blev 
spurgt om antallet af elever i hver skole og antallet af elever med diagno-
sticeret ordblindhed (dysleksi). Tolv af disse skoler ligger i Reykjavik og 
omegn og de resterende seks i landområder. Fire af skolerne havde kun 
boglige linjer. Forespørgslen viste, at de 18 skoler tilsammen havde 
15.115 elever. I alt var det 1.618 elever, som fik hjælp på grund af diag-
nosticerede læsevanskeligheder, oftest under termen dysleksi (ordblin-
dhed). Der blev dog også i nogle tilfælde anvendt andre betegnelser som 
„specielle læsevanskeligheder“, „læseblindhed“ og „langsom læsning“. I 
skoleåret 2005–2006 var der således cirka 10,7 % af eleverne, som havde 
fået diagnosticeret læsevanskeligheder af en eller anden slags.  

                                                 
42 Arnardóttir, E, Kristmundsson, G.B., Björnsdóttir, A. (2006).  Læsi fullorðinna, lesiðni og rit-

venjur. [Literacy among adults, time used into reading and reading habits]. Reykjavík: Rannsóknar-
stofnun Kennaraháskóla Íslands. 

43 Personlig meddelelse fra G.B. Kristmundsson i mail-korrespondance den 8. januar 2007.  
44 Lund, R. (2006). Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med nordisk før-

projekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund.  
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Gennem forespørgslen kom det endvidere frem, at der på de skoler, 
som kun havde boglige linjer, var færre elever med diagnosticeret ord-
blindhed/dysleksi end i de øvrige skoler. Således havde kun cirka 4–6 % 
af eleverne i skolerne med udelukkende boglige linjer denne diagnose. 
Konsulentene ved de videregående skoler i landområderne med blandede 
studielinjer mente, at mindst 10 % af elevene var ordblinde/dyslektikere. 
I en af skolerne i Reykjavik var 18 % af eleverne diagnosticerede som 
ordblinde/dyslektikere, men dette er en skole, som er kendt for at tage sig 
godt af elever med læsevanskeligheder. Sandsynligvis kan det store antal 
af ordblinde elever på denne skole forklares ud fra skolens arbejde på 
dette område. Der er således blevet udarbejdet et program for ordblinde 
elever, som andre skoler har efterlignet (jf. beskrivelse af dette program i 
afsnit 4.3.3.2). 

3.4.4.2 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende antallet af elever med 
ordblindhed inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli) i 
skoleåret 2000/2001 
I skoleåret 2000–2001 gennemførte Eggertsdóttir & Jónsdóttir en spørge-
skemaundersøgelse blandt 23 „videregående skoler“.45 Spørgeskemaerne 
blev sendt til skolernes rektorer, som sendte dem videre til andre, oftest 
til skolekonsulenter. De 23 skoler havde i alt 13.137 elever, fordelt på alle 
linjer. Undersøgelsen viste, at cirka 6 % af eleverne i den „videregående 
skole“ havde diagnosen ordblindhed/dysleksi. Omkring halvdelen af dis-
se elever havde fået stillet diagnosen i grundskolen. 

3.5 Finland 

3.5.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af 
læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Finland 

I OECD’s undersøgelse Second International Adult Literacy Survey 
(SIALS) blev der indsamlet data fra Finland i 1998 (jf. afsnit 3.5.2.1). 
Kortuddannede var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i 
den finske del af SIALS. Således placerede over halvdelen af de deltagere, 
der ikke havde nogen uddannelse ud over grundskolen, sig under det 
kompetenceniveau, som ifølge OECD er nødvendigt for at kunne „bruge 
trykt og skreven information med henblik på at fungere i samfundet, opnå 
sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og deltage i samfundet“. Til 
sammenligning befandt lidt over en tredjedel af de undersøgte finner sig 
som helhed under dette niveau.  

                                                 
45 Eggertsdóttir, R. og Jónsdóttir, Þ.B. (2001). Aðstoð við nemendur með leshömlun. Könnun í 

framhaldsskólum og háskólum veturinn 2000–2001. [“Hjælp til ordblinde elever. Undersøgelse inden 
for videregående skole og universitet, 2000–2001“]. Akureyri: Universitetet i Akureyri.  
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Der er gennemført flere finske undersøgelser i uddannelsessammen-
hæng. En undersøgelse af voksne deltagere i forskellige kurser og uddan-
nelser viste, at over 20 % af dem havde vanskeligheder med at løse opga-
ver, hvor der skulle drages følgeslutninger på basis af informationer i de 
anvendte tekster (jf. 3.5.4.1). Undersøgelsen viste endvidere, at de delta-
gere, som kun havde gennemført grundskolen, generelt klarede sig dårli-
gere på de anvendte test end deltagere, som havde en uddannelse ud over 
grundskolen. En anden undersøgelse foretaget på social- og sundhedsud-
dannelser viste, at 11–16 % af deltagerne opnåede resultater på en test af 
læseforståelse, som lå under normen for 6. klasse (jf. 3.5.4.2). På basis af 
en tredje undersøgelse vurderedes det, at over 40 % af deltagerne inden 
for bestemte erhvervsuddannelser havde svage læse- og stavefærdigheder 
(jf. 3.5.4.4). 

3.5.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder  

3.5.2.1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne finner med særligt 
fokus på kortuddannede – belyst ved delresultater fra Second 
International Adult Literacy Survey (SIALS) 

A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed 
Finland deltog i 1998 i OECD-undersøgelsen Second International Adult 
Literacy Survey (SIALS). Linnakylä, Malin, Blomqvist & Julkunen 
(2000) har analyseret og rapporteret de finske resultater fra SIALS.46 På 
en test af læsning af fortløbende tekster som avisartikler og brochurer 
(„prose literacy“) opnåede 10 % af de finske deltagere resultater, der 
svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens 26 % 
af deltagerne befandt sig på niveau 2. Således placerede i alt omkring 36 
% af de finske deltagere sig på testen af læsning af fortløbende tekster 
under niveau 3, som af OECD er fastsat som minimumskriterium. På en 
test af forståelse af dokumenttekster som fx tidstabeller, diagrammer, kort 
og blanketter („document literacy“) præsterede i alt omkring 37 % af de 
finske deltagere under OECD’s minimumskriterium, idet 13 % befandt 
sig på niveau 1 og 24 % på niveau 2. På basis af de to læsetest kunne 
således lidt over en tredjedel af finnerne kategoriseres som havende util-
strækkelige læsefærdigheder ifølge det minimumskriterium, som OECD 
har fastsat.  

B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede 
Som det fremgår af de to nedenstående tabeller, var personer uden nogen 
uddannelse ud over grundskolen stærkt overrepræsenterede blandt de 
deltagere, der placerede sig på de to laveste niveauer. Dette gjaldt især for 
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personer med maksimalt 6 års skolegang. Således placerede 93 % af den-
ne gruppe placerede sig på niveau 1 eller 2 på testen af læsning af prosa-
tekster, mens 91 % placerede sig på disse niveauer på testen af læsning af 
dokumenttekster. Blandt personer med 7–9 års skolegang bag sig lå 
sammenlagt 51 % på de to laveste niveauer på testen af læsning af prosa-
tekster. På testen af læsning af dokumenttekster var det tilsvarende tal for 
denne gruppe 53 %. Disse tal er væsentligt højere end for den samlede 
deltagergruppe, hvor omkring 36 % som nævnt befandt sig på de to lave-
ste niveauer. 

Tabel 9: Finners læsning af prosatekster (prose literacy) i forhold til  
uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4/5 

Basic school 1–6 (peruskoulu)  52 % 41 % 7 % 0 % 

Basic school 7–9 (peruskoulu)  16 % 35 % 37 % 11 % 

Secondary school (toisen asteen koulu) 6 % 25 % 44 % 25 % 

College (opisto) 15 % 52 % 34 % 0 % 

University (yliopisto) 0 % 8 % 46 % 45 % 

Alle deltagere i den finske del af SIALS 10 % 26 % 41 % 22 % 

Tabel 10: Finners læsning af dokument-tekster (document literacy) i forhold til  
uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4/5 

Basic school 1–6 (peruskoulu) 58 % 33 % 8 % 0 % 

Basic school 7–9 (peruskoulu) 20 % 33 % 34 % 12 % 

Secondary school (toisen asteen koulu) 7 % 23 % 42 % 28 % 

College (opisto) 0 % 16 % 48 % 35 % 

University (yliopisto) 0 % 8 % 39 % 52 % 

Alle deltagere i den finske del af SIALS 13 % 24 % 38 % 25 % 

3.5.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
arbejdssammenhæng 

Der er ikke rapporteret data fra Finland, der kan belyse kortuddannedes 
læsning og skrivning i arbejdssammenhæng. 

3.5.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
uddannelsessammenhæng 

3.5.4.1 Omfang af læse- og skrivevanskeligheder blandt deltagere i 
voksenuddannelse og på folkehøjskoler  
Kakkuri (1993) gennemførte en undersøgelse af læse-, stave-, og skrive-
færdighederne hos i alt 1196 voksne deltagere i forskellige kurser og 
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uddannelser.47 809 af disse deltog i erhvervsrettet voksenuddannelse 
(finsk: aikuiskoulutus), 292 deltog i arbejdsmarkedsuddannelser primært 
rettet mod arbejdsløse (työvoimakoulutus), og 95 deltog i kurser på fol-
kehøjskoler (kansanopisto). Hovedparten af deltagerne var mellem 30 og 
39 år. På basis af en test af deltagernes læseforståelse blev det vurderet, at 
over 20 % af dem havde vanskeligheder med at løse opgaver, hvor der 
skulle drages følgeslutninger på basis af informationer i de anvendte tek-
ster. På grundlag af en diktat vurderedes det, at 19,3 % af deltagerne hav-
de stavevanskeligheder. Deltagernes resultater på en skrivetest, hvor de 
skulle beskrive udførslen af en arbejdsopgave, indikerede, at 3,7 % af 
dem havde vanskeligheder med funktionel skrivning.  

Deltagernes skole- og uddannelsesbaggrund blev undersøgt og sam-
menholdt med deres præstationer på testene af læsning, stavning og 
skrivning. Ikke overraskende viste undersøgelsen, at deltagere, som kun 
havde gennemført grundskolen, generelt klarede sig dårligere på testene 
end deltagere, som havde en uddannelse ud over grundskolen. 

3.5.4.2 Omfang af læsevanskeligheder blandt deltagere i social- og 
sundhedsuddannelser 
Pöyhönen (1997) gennemførte en undersøgelse blandt 417 deltagere på 
erhvervsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet på en uddan-
nelsesinstitution i Harjavalta.48 Deltagerne var mellem 17 og 52 år, og 
hovedparten af dem (363) var kvinder. Nogle af deltagerne havde ingen 
uddannelse ud over grundskolen, mens andre havde studentereksamen 
eller en erhvervsuddannelse. Deltagernes færdigheder i læseforståelse og 
afkodning blev afdækket med test, som var standardiseret i forhold til 
elever i 6. klasse. Undersøgelsen viste, at omkring 16 % af de kvindelige 
deltagere og 11 % af de mandlige opnåede resultater på testen af læsefor-
ståelse, som lå under normen for 6. klasse. På afkodningstesten præstere-
de knap 4 % af deltagerne af begge køn under normen for 6. klasse. 

3.5.4.3 Omfang af læsevanskeligheder blandt deltagere i tekniske 
erhvervsuddannelser 
Pajukoski & Koskinen (2003) foretog i forbindelse med det såkaldte 
NÄYTTÖ-projekt (jf. afsnit 4.5.3.4) en undersøgelse af deltagerne i om-
kring 30 klasser på tekniske erhvervsuddannelser i Helsinki.49 Deltagerne 
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blev testet med en læsetest, der var standardiseret i forhold til elever i 6. 
klasse. På basis af undersøgelsens resultater vurderedes det, at omkring 
34 % af de deltagere, der fulgte den ordinære undervisning, havde læse-
vanskeligheder. Blandt deltagere, der gik til specialundervisning, var 
andelen 80 %. 

3.5.4.4 Omfang af læsevanskeligheder blandt gymnasieelever og 
deltagere i erhvervsuddannelser 
Södra Finlands Skriv- och Läsprojekt (SF-SOL) rettede sig mod finlands-
svenske unge. 

I perioden 2000-2002 deltog alle førsteårselever på fire erhvervsskoler 
og et gymnasium i test, der afdækkede færdigheder i ordkendskab, læse-
forståelse, afkodning og stavning.50 På basis af testresultaterne fra 2001 
blev det vurderet, at over 40 % af deltagerne inden for hotel og restau-
rant-området samt bil og transport-området på erhvervsskolerne havde 
svage læse- og stavefærdigheder. For gymnasiet var det tilsvarende tal 17 
%. Det fremgår ikke af rapporten, hvilke kriterier der blev lagt til grund 
for at kategorisere deltagerne som havende svage læse- og stavefærdig-
heder. 

3.6 Sverige 

3.6.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af 
læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Sverige 

I OECD’s undersøgelse International Adult Literacy Survey (IALS) blev 
der indsamlet data fra Sverige i 1994 (jf. afsnit 3.6.2.1). Gruppen af del-
tagerne, som ikke havde gennemført grundskolen, var stærkt overrepræ-
senterede blandt de dårlige læsere i den svenske del af IALS. I alt 60,6 % 
af denne gruppe placerede sig således under OECD’s minimumskriteri-
um, hvilket var en langt større andel end den tilsvarende andel i den sven-
ske deltagergruppe som helhed (25,1 %). De deltagere, som havde et 
uddannelsesniveau svarende til grundskolen, forekom imidlertid ikke at 
adskille sig markant fra deltagergruppen som helhed. Indvandrere var 
overrepræsenterede blandt de dårlige læsere, specielt den gruppe af ind-
vandrere, som ikke havde forhøjet deres uddannelsesniveau, efter at de 
havde bosat sig i Sverige. 
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3.6.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse-, stave- og 
skrivefærdigheder 

3.6.2.1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne svenskere med 
særligt fokus på kortuddannede – belyst ved delresultater fra International 
Adult Literacy Survey (IALS) 

A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed 
I alt 3.000 repræsentativt udvalgte personer mellem 16 og 66 år deltog i 
den svenske del af IALS, som blev gennemført i 1994.51 På en test af 
læsning af fortløbende tekster som avisartikler og brochurer („prose lite-
racy“) klarede 27,8 % af de svenske deltagere sig så ringe, at de ikke 
levede op til det af OECD fastsatte minimumskriterium. Således opnåede 
7,5 % af de svenske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det 
laveste af OECD’s fem niveauer, mens 20,3 % af deltagerne befandt sig 
på niveau 2. På en test af forståelse af dokumenttekster som tidstabeller, 
diagrammer, kort og blanketter („document literacy“) præsterede 25,1 
under OECD’s minimumskriterium. Således befandt 6,2 % sig ifølge 
denne test på niveau 1 og 18,9 % på niveau 2. 

B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede 
De svenske deltageres uddannelsesniveau er i Skolverkets rapport om 
IALS blevet vurderet og rapporteret med udgangspunkt i UNESCO’s 
klassifikationssystem „International Standard Classification of Educa-
tional Systems“ (ISCED). Som det fremgår af tabellen nedenfor, havde 
22,5 % af deltagerne, som ikke havde gennemført grundskolen, færdig-
heder på niveau 1 på testen af læsning af dokumenttekster, mens 38,1 %  
 
Tabel 11: Svenskeres læsning af dokument-tekster („document literacy“) i forhold til 
uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveau Niveau 1
% 

Niveau 2
% 

Niveau 3
% 

Niveau 4/5
% 

Lavere end „grundskola“ (ISCED mindre 
end 02) 

22,5 38,1 33,2 6,2 

„Grundskola“ (ISCED 02) 6,8 16,9 45,5 30,8 

„Högskoleforberedande gymnasieutbil-
ding“ (ISCED 03) 

3,9 19,1 42,1 34,9 

„Högskoleutbilding“ mindre end 3 år 
(ISCED 05) 

1,1 11,1 37,8 50,1 

„Universitetsutbilding“ (ISCED 06/07) 0,7 8,1 29,8 61,4 

Alle deltagere i den svenske del af IALS 6,2 18,9 39,4 35,5 

 
af disse deltagere havde færdigheder svarende til niveau 2. I alt 60,6 % af 
denne gruppe placerede sig således under minimumskriteriet, hvilket var 
en langt større andel end den tilsvarende andel i den svenske deltager-
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gruppe som helhed (25,1 %). De deltagere, som havde et uddannelsesni-
veau svarende til grundskolen, forekom imidlertid ikke at adskille sig 
markant fra deltagergruppen som helhed. Således befandt i alt 23,7 % af 
deltagerne med et uddannelsesniveau svarende til grundskolen sig på de 
to laveste niveauer, mens dette som nævnt gjaldt for 25,1 % af hele delta-
gergruppen.  

Skolverkets rapport indeholder ikke oplysninger om de forskellige ud-
dannelsesgruppers resultater på testen af læsning af prosatekster („prose 
literacy“). Af Gustavssons senere rapport om den svenske del fremgår det 
imidlertid, at mens i alt 37 % af de undersøgte placerede sig på niveau 1 
eller 2 på denne test, var den tilsvarende andel blandt personer med 8 års 
skolegang eller mindre 78 % og blandt personer med afsluttet grundskole 
38 %.52 I Gustavssons rapport er de forskellige uddannelsesgruppers pla-
cering på niveau 1 og 2 behandlet under én kategori, og det fremgår såle-
des ikke, hvor mange der befandt sig på hvert af disse to niveauer. 

C. Omfanget af læsevanskeligheder blandt indvandrere 
I forbindelse med den svenske deltagelse i OECD-undersøgelsen IALS og 
parallelt med den efterfølgende undersøgelse SIALS har Myrberg et al. 
gennemført en undersøgelse af læsefærdigheder hos i alt 546 indvandrere 
i alderen 16–65 år.53 På testen af læsning af fortløbende prosatekster 
(„prose literacy0147) opnåede knap 30 % af indvandrerne resultater, der 
svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens godt 
30 % af denne gruppe befandt sig på niveau 2. Andelen af indvandrere, 
der befandt sig på de to laveste niveauer, var væsentligt højere end den 
tilsvarende andel blandt indfødte svenskere. 

Blandt de undersøgte indvandrere havde 4 ud af 10 en skolebaggrund, 
der svarede til grundskoleniveau eller lavere. Til sammenligning gjaldt 
dette kun for 3 ud af 10 i befolkningen som helhed. Blandt indvandrere 
med skolebaggrund svarende til grundskole eller lavere klarede kun 2 % 
sig på niveau 4/5 på testen af læsning af prosatekster. Fordelingen af de 
kortuddannede indvandrere på de øvrige niveauer fremgår ikke af rappor-
ten. 

Omkring en femtedel af de undersøgte indvandrere havde forhøjet de-
res uddannelsesniveau efter ankomsten til Sverige. Blandt dem, der havde 
forhøjet deres uddannelsesniveau i Sverige, placerede 56 % sig på de to 
laveste niveauer på testen af læsning af prosatekster. Til sammenligning 
gjaldt dette for 80 % af de indvandrere, der ikke havde forhøjet deres 
uddannelsesniveau efter ankomsten til Sverige. 
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3.6.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
arbejdssammenhæng 

3.6.3.1 Kortuddannedes brug af læsning og skrivning i arbejdssammen-
hæng – belyst ved svenske delresultater fra International Adult Literacy 
Survey (IALS)  
Gustavsson (1997) fandt i sin analyse af resultaterne fra den svenske del 
af IALS en tydelig sammenhæng mellem deltagernes uddannelsesniveau 
og deres læsevaner i arbejdssammenhæng.54 Eksempelvis læste kun 15 % 
af deltagerne med maksimalt 8 års skolegang breve og meddelelser 
mindst én gang om ugen, mens de tilsvarende tal for personer med hen-
holdsvis afsluttet grundskole og teoretisk gymnasial uddannelse var 42 og 
46 %. Tilsvarende tendenser rapporteres vedrørende læsning af rapporter 
og manualer for de deltagere, der var i arbejde. 

3.6.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i 
uddannelsessammenhæng 

Der foreligger ingen oplysninger om større undersøgelser fra Sverige, der 
direkte belyser kortuddannedes læsning og skrivning i uddannelsessam-
menhæng. 

3.7 Diskussion vedrørende omfanget af læse- og 
skrivevanskeligheder 

I forbindelse med forprojektet ønskes en belysning af omfanget af læse-
vanskeligheder blandt kortuddannede i Norden. I kapitel 3 er der givet en 
oversigt over relevante undersøgelser i de forskellige nordiske lande. 
Undersøgelserne viser samstemmende, at der er en betydelig overrepræ-
sentation af kortuddannede blandt voksne med ringe læsefærdigheder. 

I de beskrevne læseundersøgelser har der været anvendt tekster af for-
skellig type og sværhedsgrad, lige som der i opgaverne er blevet stillet 
forskellige krav til deltagernes færdigheder. Undersøgelserne har således 
haft forskellige formål, og kriterierne for, hvad en person skal kunne kla-
re af læseopgaver for at læse „godt nok“, varierer betydeligt. På denne 
baggrund er det ikke overraskende, at der på basis af undersøgelserne 
findes vidt forskellige tal for, hvor mange der har utilstrækkelige læse-
færdigheder.  

Eksempelvis har en dansk undersøgelse fra 1991 fundet, at cirka 21 % 
af de kortuddannede i arbejde ikke opfyldte et fastsat minimumskrav ved 
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læsning af relativt lette dagligdags tekster som fx en artikel fra et formid-
dagsblad (jf. afsnit 3.2.2.2). Formodentlig var de anvendte tekster ikke 
vanskeligere end det læsestof, kortuddannede kan møde i arbejdssam-
menhæng, og teksterne kan antages at være væsentligt lettere end det 
materiale, kortuddannede kan møde i kursus- og uddannelsessammen-
hæng inden for deres område. Det er således sandsynligt, at de personer, 
der ikke levede op til minimumskriteriet i undersøgelsen, vil have van-
skeligheder med at læse nogle af de tekster, de møder i arbejdssammen-
hæng og muligvis i endnu højere grad i kursus- og uddannelsessammen-
hæng. Men undersøgelsen giver ikke belæg for at fastslå, om det faktisk 
forholder sig således. 

I OECD-undersøgelsen (Second) International Adult Literacy Survey, 
som fire af de nordiske lande har deltaget i, defineres funktionel læse- og 
skrivefærdighed som en persons „evne til at bruge trykt og skreven in-
formation med henblik på at fungere i samfundet, opnå sine mål, udvikle 
sin viden og sit potentiale og deltage i samfundet“. Færdigheder på niveau 
3 af de i alt 5 opstillede niveauer anses af konsortiet bag undersøgelsen 
for at være det niveau, der er nødvendigt for at klare de krav, der stilles i 
dagligdagen og på arbejdet i et komplekst, moderne samfund. Niveau 3 
antages endvidere at svare til det niveau, der er nødvendigt for at gen-
nemføre „secondary school“.55 Der er således tale om, at personer for at 
læse „godt nok“ skal kunne bruge læsning som led i en personlig udvik-
ling, blandt andet i uddannelsessammenhænge, hvor der typisk stilles 
relativt høje læsemæssige krav. I tråd hermed er hovedparten af de an-
vendte tekster og opgaver væsentligt vanskeligere end dem, der indgik i 
den ovenfor nævnte danske undersøgelse. Kriteriet for funktionel læse-
færdighed er sat relativt højt, og det er derfor ikke overraskende, at der 
tilsvarende findes relativt høje tal for andelen af borgere, som ikke lever 
op til dette kriterium. Ifølge resultaterne fra (S)IALS placerede således 
omkring en tredjedel eller flere af de voksne i Norden sig under det fast-
lagte minimumskriterium. Som beskrevet i det foregående var de kortud-
dannede i alle de nordiske deltagende lande overrepræsenterede blandt de 
voksne, der ikke levede op til minimumskriteriet. Eksempelvis placerede 
hele 79 % af danskerne uden nogen uddannelse ud over grundskolen sig 
således under minimumskriteriet (jf. 3.2.2.1), og blandt nordmændene var 
det tilsvarende tal lidt over 60 %, både i (S)IALS og i den nyere OECD-
undersøgelse Adult Literacy and Life Skills (ALL), som Norge som det 
eneste nordiske land har deltaget i (jf. 3.3.2.1 og 3.3.2.2).  

Som udgangspunkt er det problematisk, at det ikke vides, hvor OECD 
har det omtalte minimumskriterium fra. Konsortiet bag (S)IALS og ALL 
har ikke gennemført nogen undersøgelse af, om der er en sammenhæng 
mellem deltagernes præstationer på de anvendte læsetest og deltagernes 
faktiske færdigheder i at klare fx arbejde eller uddannelse. Det er derfor 
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uvist, om de voksne, der ligger på de to laveste niveauer, faktisk har pro-
blemer med læsning i hverdagen. Andre har dog gjort forsøg på at relate-
re de fem læseniveauer til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Barton 
(2000) har således gennemført en undersøgelse, hvor det amerikanske 
arbejdsministeriums beskrivelser af kravene i en række forskellige jobs 
blev analyseret og sammenholdt med de fem SIALS-læseniveauer.56 Un-
dersøgelsen viste, at langt de fleste jobfunktioner inden for forskellige 
brancher faktisk forudsatte læsefærdigheder svarende til niveau 3 eller 
derover. Imidlertid var der også en mindre gruppe af jobs, der „kun“ for-
udsatte læsefærdigheder svarende til niveau 2, fx jobs som truckfører, 
hjemmehjælper, sygehjælper og køkkenhjælper. Med andre ord tyder 
resultaterne af den amerikanske undersøgelse på, at en del jobs, der typisk 
varetages af kortuddannede, kræver et vist niveau af læsefærdigheder, 
men ikke helt så højt som det, OECD har fastlagt som minimumsniveau. 
Undersøgelsen viser imidlertid ikke noget om, hvor store læsekrav der 
stilles til kortuddannede, hvis de ønsker at udvikle sig inden for deres 
område gennem kurser og uddannelse. Det er meget muligt, at læsekra-
vene i disse sammenhænge reelt er højere end det, der svarer til niveau 2 i 
(S)IALS. 

Spørger man de kortuddannede selv om deres læsning og skrivning i 
arbejdssammenhæng, tyder nordiske undersøgelser på, at kortuddannede 
gennemgående læser og skriver væsentligt mindre end personer, der har 
afsluttet en uddannelse efter grundskolen (jf. 3.2.3.2 og 3.3.3.1). Endvide-
re oplyser kun relativt få af de kortuddannede, at de oplever vanskelighe-
der med at læse og skrive på jobbet (jf. 3.2.3.1). Dette kan blandt andet 
hænge sammen med, at mange af de kortuddannede som nævnt netop 
ikke læser og skriver så meget og derfor heller ikke så tit oplever vanske-
ligheder. Den relativt begrænsede brug af læsning og skrivning kan skyl-
des, at mange tilpasser sig og nøjes med at påtage sig opgaver, som svarer 
til deres kompetencer og overlader mere læse- og skrivekrævende opga-
ver til andre. En del svage læsere kan allerede som unge også have fra-
valgt uddannelser, som fører til jobs med megen læsning og skrivning.57 
Tilsvarende kan nogle medarbejdere med svage læsefærdigheder helt 
afholde sig fra at gå i gang med kurser og uddannelse, som formodes at 
kræve læsning. 

Spørger man arbejdsgivere og virksomhedsledere, lader det til, at i 
hvert fald nogle af dem opfatter kortuddannede voksnes læse- og skrive-
færdigheder som utilstrækkelige. Dette kommer blandt andet til udtryk i 
en norsk undersøgelse, som viste, at virksomhedsledere i mindre grad var 
tilfredse med de kortuddannede medarbejderes læse-, skrive- og IT-
færdigheder end med de tilsvarende færdigheder blandt faglærte og højt-
uddannede medarbejdere (jf. 3.3.3.3). På basis af den konkrete undersø-
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gelse er det vanskeligt at vide, hvad virksomhedslederne har baseret deres 
vurderinger på. Det kan imidlertid tilføjes, at forskning uden for Norden 
tyder på, at en del ledere vurderer, at ringe læse- og skrivefærdigheder 
hos medarbejdere medfører store problemer på arbejdspladsen, blandt 
andet fordi de pågældende medarbejdere efter ledernes opfattelse misfor-
står skriftlig information eller undlader at videregive meddelelser på 
skrift.58 Imidlertid indikerer udenlandske undersøgelser også, at medar-
bejderne ofte selv vurderer, at eventuelle problemer på arbejdspladsen har 
helt andre årsager, som fx at ledelsen giver modstridende meldinger ved-
rørende kravene om skriftlig dokumentation.59 Dette område er ikke vel-
belyst i nordisk sammenhæng. 

Det er vanskeligt at fastslå omfanget af læsevanskeligheder blandt 
kortuddannede i arbejdssammenhæng, hvilket hænger sammen med, at 
sådanne eventuelle vanskeligheder må afhænge af de læsekrav, som de 
kortuddannede faktisk møder. Der findes foreløbig kun ganske få nordi-
ske undersøgelser, der fokuserer på de læsekrav, der stilles til kortuddan-
nede voksne på arbejdsmarkedet. Et bud på omfanget af læsevanskelig-
heder blandt kortuddannede må derfor nødvendigvis være forbundet med 
stor usikkerhed. Dog forekommer det ikke urimeligt at fastslå et mindste-
tal på omkring 20 % med henvisning til resultaterne af den omtalte un-
dersøgelse af danskeres læsefærdigheder (jf. 3.2.2.2). Det faktiske tal kan 
meget vel være væsentligt højere, især hvis man, som OECD-
undersøgelserne lægger op til, også kræver, at kortuddannede skal kunne 
bruge læsning som led i en personlig udvikling, fx i kursus- og uddannel-
sessammenhænge.  

I uddannelses- og kursussammenhænge kan læse- og skrivevanskelig-
heder blive et (endnu) større problem end i det daglige arbejde. I den 
danske del af SIALS fandt Jensen et al. som tidligere omtalt (jf. afsnit 
3.2.2.1), at ufaglærte gennemsnitligt i mindre omfang deltog i kurser med 
et erhvervsmæssigt/fagligt formål end personer med en uddannelse ud 
over grundskolen.60 Dette gjaldt i særlig grad for de ufaglærte med ringe 
læsefærdigheder. En mulig forklaring kan være, at kortuddannede svage 
læsere fravælger at deltage i kurser og uddannelse, fordi de tidligere har 
oplevet nederlag i forbindelse med skolegang og selv frygter, at de ikke 
vil kunne gennemføre eller ikke vil kunne få udbytte af kurser og uddan-
nelse. Dette kan være problematisk, da medarbejdere, der ikke har nogen 
uddannelse og heller ikke dygtiggør sig gennem kurser inden for deres 
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felt, alt andet lige må antages at have en øget risiko for at blive marginali-
serede og sat helt uden for arbejdsmarkedet.  

I kapitel 3 er der beskrevet en del undersøgelser, der har belyst om-
fanget af læsevanskeligheder i forskellige kurser og uddannelser. Det er 
fx blevet undersøgt, hvor stor en del af deltagerne på en bestemt uddan-
nelse der på en eller flere test placerer sig under et bestemt niveau. Ek-
sempelvis har en dansk undersøgelse således fundet, at omkring 40 % af 
deltagerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser havde læse- og 
stavefærdigheder, der højst svarede til gennemsnittet for skoleelever midt 
i 5. klasse (jf. 3.2.4.3), mens en finsk undersøgelse viste, at 11–16 % af 
deltagerne i social- og sundhedsuddannelser præsterede under normen for 
6. klasse på en test af læseforståelse (jf. 3.5.4.2). Problemet med sådanne 
undersøgelser er imidlertid, at det er usikkert, om det anvendte kriterium 
er relevant. Man kan ikke vide, om deltagere, der præsterer under niveau-
et for fx 5. eller 6. klasse, faktisk har problemer med læsning i deres ud-
dannelse. Der mangler med andre ord en ekstern validering af kriteriet. I 
de nævnte eksempler kan de valgte kritiske grænser i virkeligheden me-
get vel tænkes at være sat for lavt, da de undervisningsmaterialer, som 
anvendes i uddannelsessammenhæng, sprogligt og indholdsmæssigt kan 
være langt vanskeligere at forstå end de materialer, der anvendes på mel-
lemtrinnet i grundskolen. 



4. Tilbud og tiltag for voksne 
med utilstrækkelige læse-, stave- 
og skrivefærdigheder i Norden 

4.1 Indledning  

Forprojektet skal bidrage med en indledende afklaring af art og omfang af 
private og offentlige tilbud om læse-staveundervisning. Målet med 
forprojektet er at indsamle og sammenfatte den eksisterende dokumenta-
tion af de offentlige tilbud i de nordiske lande – og eksempler på initiati-
ver i private virksomheder eller organisationer. 

Utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder kan skyldes for-
skellige forhold og ytre sig på forskellig vis. Nogle mennesker er ord-
blinde (dyslektikere); de har specifikke vanskeligheder med sprogets 
lydside og har typisk helt fra skolestarten oplevet store problemer med at 
stave og afkode ord. Andre har et andet modersmål end majoriteten i 
landet og kan opleve, at et utilstrækkeligt ordforråd og/eller manglende 
læse- og skrivetræning på majoritetssproget vanskeliggør læsning og 
skrivning i hverdagen. Atter andre kan opleve vanskeligheder med læs-
ning og skrivning grundet fx utilstrækkeligt udbytte af undervisningen i 
grundskolen, manglende vedligeholdelse af læse- og skrivefærdigheder 
eller en stigning i hverdagens krav til læse- og skrivefærdigheder som 
følge af jobskifte eller start på uddannelse. Undervisningstilbud og tiltag 
for voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder vil i nogle tilfælde 
rette sig specifikt mod en enkelt af de nævnte grupper, og i andre tilfælde 
mod flere. Der fokuseres i dette kapitel på følgende typer af tilbud og 
tiltag i de enkelte lande:  

 
• Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge for voksne med 

læse-, stave- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde. I denne 
sammenhæng behandles også tilbud om læse-skriveundervisning for 
arbejdsløse. 

• Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge for personer med 
læse-, stave- og skrivevanskeligheder. Beskrivelsen har særligt fokus 
på foranstaltninger i formelt kompetencegivende uddannelser, som er 
praktisk orienterede og/eller rettede mod kortuddannede voksne. 

• Særlige tilbud for indvandrere med flere. Beskrivelsen har fokus på 
tilbud, som specielt sigter mod at forbedre læse-, skrive- og IT-fær-
digheder hos personer, som har et andet modersmål end majoriteten i 
det land, hvor de bor. Det ligger uden for projektets rammer at give 
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en indgående behandling af den almene sprogundervisning, som 
tilbydes i de enkelte lande. 

 
Der gives i dette kapitel for hvert af de fem nordiske lande en oversigt 
over eksisterende tilbud og tiltag inden for de nævnte områder. Indled-
ningsvis gives der for hvert land en sammenfatning af de vigtigste tilbud 
og tiltag, som efterfølges af en mere detaljeret gennemgang. Hvis der 
foreligger skriftlige rapporter vedrørende undersøgelser af effekten af de 
beskrevne tilbud og tiltag, resumeres resultaterne af sådanne undersøgel-
ser umiddelbart efter beskrivelserne. Der redegøres endvidere for tidlige-
re og igangværende forsknings- og udviklingsprojekter af relevans for 
forprojektet, hvis der foreligger tilgængelige beskrivelser af projekterne. 

Efter oversigten over tiltagene i de enkelte nordiske lande følger et af-
snit med omtale af fælles-nordiske tiltag (jf. afsnit 4.7). Kapitlet afrundes 
med en diskussion vedrørende de nordiske tilbud og tiltag (jf. 4.8). 

4.2 Danmark  

4.2.1 Sammenfatning vedrørende danske tilbud og tiltag 

I Danmark eksisterer der et tilbud om forberedende voksenundervisning 
(FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på fire trin for voksne, 
som har behov for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdig-
heder på disse områder (jf. nærmere beskrivelse af tilbuddet i afsnit 
4.2.1.1). FVU har siden 2001 afløst et tidligere tilbud om læsekurser for 
voksne og er de sidste par år blevet evalueret i flere undersøgelser baseret 
på interviews med udbydere, undervisere og deltagere. Der er desuden 
gennemført en træningsundersøgelse, hvor effekten af forskellige typer 
undervisning blev målt på udviklingen af FVU-deltagernes færdigheder i 
læsning, skrivning og relaterede områder. Den sidstnævnte undersøgelse 
viste, at FVU-deltagerne gennemsnitligt havde en beskeden, men dog 
signifikant fremgang inden for de undersøgte områder. Samtidig viste 
denne undersøgelse, at tosprogede og ordblinde deltagere i ringere grad 
end andre deltagere profiterede af undervisningen, hvilket kan indikere, at 
FVU ikke er det optimale tilbud for disse grupper. 

Som et særligt tilbud for ordblinde voksne udbydes der ordblindeun-
dervisning, hvor holdstørrelsen gennemgående er væsentlig mindre end i 
FVU (jf. nærmere beskrivelse af ordblindeundervisningstilbuddet i afsnit 
4.2.2.2). Der er for cirka ti år siden gennemført to undersøgelser af effek-
ten af deltagelse i specialundervisning på ordblinde deltageres færdighe-
der i læsning, stavning og relaterede områder. Begge undersøgelser viste 
gennemsnitligt relativt beskedne fremgange i deltagernes færdigheder, 
men markante fremgange for en mindre del af deltagerne. 
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Det er muligt for voksne ordblinde at få bevilliget IT-hjælpemidler 
under forskellige ordninger, og der er pt. en undersøgelse i gang, der sø-
ger at belyse effekten af voksne ordblindes brug af sådanne hjælpemidler 
(jf. 4.2.2.6). Desuden er der igangsat et forskningsprojekt, hvor der ud-
vikles et hjælpemiddel og mobil e-læring til læsesvage og ordblinde, i 
første omgang specielt rettet mod ansatte i byggebranchen (jf. 4.2.2.7). 

Af støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge findes ordnin-
gen om specialpædagogisk støtte (SPS), fx på erhvervsuddannelser (jf. 
4.2.3.1). Denne ordning indebærer, at ordblinde blandt andet kan få sær-
ligt tilrettelagte undervisningsforløb, hjælpemidler og særlige vilkår un-
der eksaminer. Endvidere gennemføres der p.t. forsøg med ord- og reg-
neværksteder rettet mod kortuddannede voksne, som deltager i erhvervs-
rettet voksen- og efteruddannelse (jf. 4.2.5.4). Ord- og regneværkstederne 
tilbyder blandt andet individuelt tilpasset supplerende undervisning i læs-
ning, skrivning, regning og matematik i tilknytning til undervisningen på de 
erhvervsrettede efteruddannelser.  

4.2.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge  

4.2.2.1 Tilbud om Forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, 
stavning og skriftlig fremstilling 

4.2.2.1.1 Beskrivelse af tilbud 
Siden 2001 har der i Danmark været udbudt forberedende voksenunder-
visning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Formålet med 
FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grund-
læggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling med 
henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for 
aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Alle, som er fyldt 18 år, og 
som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har 
adgang til FVU.61 Inden for rammerne af FVU findes der endvidere et 
tilbud om undervisning i grundlæggende matematikfærdigheder, men i 
det følgende behandles udelukkende tilbuddet om den forberedende vok-
senundervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (som i daglig 
tale og i det følgende forkortes til FVU-læsning).  

FVU-læsning er opdelt i fire successive undervisningstrin, som hver 
strækker sig over 40–60 timer. Der undervises på de fire trin på forskelli-
ge niveauer inden for følgende områder: lydfølgeregler, orddannelse, 
ordkendskab, læseforståelse, skriftlig fremstilling og brug af skrevne 
tekster i hverdagen. På alle trin arbejdes der med IT som redskab. Der er 
mulighed for samlæsning af deltagere på forskellige trin. FVU-læsning 
kan på trin 1 tilrettelægges særligt for deltagere, der har dansk som andet-

                                                 
61 Lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven). LBK nr 16 af 07/01/2005. 

(http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20050001629-REGL) 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20050001629-REGL
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sprog, og for ordblinde deltagere. Efter hvert trin har deltagerne mulighed 
for at aflægge en prøve.62  

Undervisningsministeriet anbefaler, at der inden undervisningens be-
gyndelse foretages en indledende afdækning af deltagernes færdigheder 
inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling som grundlag for 
trinplacering og planlægning af undervisning. Der er udviklet testmateria-
ler, som kan anvendes til at foretage en sådan afdækning af deltagernes 
færdigheder.63 Der er endvidere et nyt screeningsmateriale under udvik-
ling for Undervisningsministeriet. Det vil for uddannelsesstederne blive 
obligatorisk at anvende dette materiale i forbindelse med optagelse til 
FVU.64

Det er gratis for deltagerne at følge undervisningen. Kortuddannede 
deltagere mellem 20 og 60 år kan modtage Statens voksenuddannelses-
støtte (SVU) under et FVU-forløb. Hvis sådanne deltagere går til FVU i 
arbejdstiden og oppebærer fuld løn, kan den økonomiske støtte udbetales 
til arbejdsgiveren.65

FVU foregår blandt andet på voksenuddannelsescentrene (VUC), som 
i forbindelse med en omfattende strukturreform i 2007 er blevet selvejen-
de institutioner under staten. Voksenuddannelsescentrene kan indgå 
driftsoverenskomster med andre udbydere om at tilbyde FVU. FVU kan 
således også foregå på fx daghøjskoler, erhvervsskoler, arbejdsmarkeds-
uddannelsescentre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folke-
højskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for 
voksne. Undervisningen kan endvidere forlægges til virksomheder. 

Langt de fleste FVU-kurser finder sted på voksenuddannelsescentre 
(VUC). Rekrutteringen til FVU foregår ofte gennem andre undervisnings-
tilbud som den almene voksenuddannelse (AVU) på VUC. I nogle tilfæl-
de screenes deltagere i de ordinære undervisningstilbud for læse- og sta-
vevanskeligheder og får oplysning og tilbud om FVU, hvis screeningen 
afslører utilstrækkelige færdigheder. Desuden anvender mange af FVU-
udbyderne brochurer, annoncer og radiospots til at informere potentielle 
deltagere om FVU, lige som en del udbydere har opsøgende konsulenter, 
der informerer om muligheden for at etablere FVU på virksomheder.66  

                                                 
62 Undervisningsministeriet (2002). Undervisningsvejledning. Forberedende voksenundervisning 

(FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. København: Undervisningsministeriet.  
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/undervisningsvejl_laesning.pdf)  

63 Undervisningsministeriet (2004). Vejledning til trinplacering (2. udgave). Afdækning af FVU-
deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Køben-
havn: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/Vejledninger/documents/Trinplacering-laes-vejl-juni04-vejl.pdf) 

64 Jf. meddelelse på Undervisningsministeriets elektroniske opslagstavle for FVU 7. marts 2007. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/opslagstavlen.htm?menuid=350525) 

65 Undervisningsministeriet (2004). Fakta om FVU. København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/fvu-cases/fakta_om_fvu.htm?menuid=350525) 

66 Danmarks Evalueringsinstitut (2005). Forberedende voksenundervisning. København: Dan-
marks Evalueringsinstitut. (http://217.61.44.102/Admin/Public/download.aspx?file=Files/Filer/ 
Rapporter%202004/Forberedende%20voksenundervisning/FVU-rapport.pdf ) 

http://us.uvm.dk/voksen/fvu/undervisningsvejl_laesning.pdf
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/Vejledninger/documents/Trinplacering-laes-vejl-juni04-vejl.pdf
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/opslagstavlen.htm?menuid=350525
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/fvu-cases/fakta_om_fvu.htm?menuid=350525
http://217.61.44.102/Admin/Public/download.aspx?file=Files/Filer/%0BRapporter%202004/Forberedende%20voksenundervisning/FVU-rapport.pdf
http://217.61.44.102/Admin/Public/download.aspx?file=Files/Filer/%0BRapporter%202004/Forberedende%20voksenundervisning/FVU-rapport.pdf
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En mindre del af FVU-kurserne foregår lokalt på virksomheder. Til il-
lustration nedenfor nævnes nogle eksempler på virksomhedsforlagte 
FVU-forløb, hvor medarbejderne deltog i undervingen i arbejdstiden og 
oppebar fuld løn.  

 
• FVU for specialarbejdere i virksomheden Dansk Eternit i Aalborg. 

Undervisningen fandt sted i et særligt indrettet lokale på fabrikken og 
blev varetaget af en lærer fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) 
i Aalborg.67 

• FVU for bygningsarbejdere i entreprenørvirksomheden NCC. Under-
visningen foregik i en skurvogn på Danmarks Radios byggeplads for 
det nye multimediehus i Ørestaden (DR-byen) og blev forestået af en 
lærer fra Københavns Kvindedaghøjskole. Projektet blev gennemført 
i et samarbejde mellem NCC, DR-byen, Specialarbejderforbundet i 
Danmark (SID), Bygge- og Anlægsbranchens uddannelsesfond, 
Københavns Kvindedaghøjskole og FVU-team Storkøbenhavn.68 

• FVU for medarbejdere i Greve Kommunes hjemmepleje, herunder 
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. 
Undervisningen blev varetaget af en underviser fra VUC i Roskilde 
Amt. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Roskilde 
Amt, Greve Kommune og VUC i Roskilde Amt.69  

 
Der er siden 2001 på forskellig vis blevet informeret om FVU-tilbuddet. 
Eksempelvis har Undervisningsministeriet i samarbejde med Amtsråds-
foreningen og landets amter stået for en landsdækkende informations-
kampagne om FVU i form af lokale radio- og tv-spots, skilte i landets 
busser og toge samt en amtslig hotline-service, hvor interesserede kunne 
henvende sig.70 Danmarks Radio (DR) har sendt en række tv-programmer 
om temaet læse- og stavevanskeligheder og i den forbindelse informeret 
om muligheden for at deltage i FVU. Endvidere er der en række FVU-
konsulenter, som udfører opsøgende arbejde, og der er for midler fra 
EU’s Socialfond publiceret en vejledning vedrørende igangsættelse af 
FVU-kurser på virksomheder inden for forskellige brancher.71  

Det samlede antal holdkursister i FVU-læsning var i 2005 20.508.72  
                                                 

67 Engell, L. V. (2003). Derfor FVU på arbejdspladsen! København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/fvu-cases/alle_artikler.pdf). 

68 Undervisningsministeriet (2004). Konferencerapport fra FVU-lærerkonferencen 2004. Nye ve-
je for voksne i arbejde København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/information_generel/konferencerapport_fvu-ny.pdf) 

69 NIRAS-konsulenterne (2006). Evaluering af kompetenceudviklingsprojekt „Skriftlig kommu-
nikation“ for medarbejdere i Greve Kommunes Hjemmepleje. Slutevaluering. Roskilde: Roskilde 
Amt.  

70 Københavns Kommune (2005). Spids pennen – en evaluering af hotlinefunktionen. Køben-
havn: Undervisningsministeriet. (http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/hotlinefunktionen.pdf) 

71 Pedersen, L.B.T. & Løvengreen, K. (2006). Brancherettet FVU – et idékatalog om information 
og tilrettelæggelse af FVU på virksomheder. København: FVU-team Storkøbenhavn.  

(http://www.fvu-team.dk/pdf/opsoegerkatalog_samlet.pdf) 
72 Danmarks Evalueringsinstitut (2006). Forberedende voksenundervisning. Årsrapport 2006. 

København: Danmarks Evalueringsinstitut. 

http://us.uvm.dk/voksen/fvu/fvu-cases/alle_artikler.pdf
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/information_generel/konferencerapport_fvu-ny.pdf
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/hotlinefunktionen.pdf
http://www.fvu-team.dk/pdf/opsoegerkatalog_samlet.pdf
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4.2.2.1.2 Undersøgelser af effekten af deltagelse i tilbuddet 
Siden FVU-lovens ikrafttræden er FVU-tilbuddet blevet evalueret og 
belyst gennem forskellige undersøgelser. I det følgende resumeres vigtige 
resultater af disse undersøgelser. 

A. En træningsundersøgelse med afprøvning af to undervisningsmateri-
aler til udvikling af voksne deltageres bevidsthed om og udbytte af FVU-
læsning 
Arnbak & Borstrøm (2004) gennemførte en afprøvning af to forskellige 
materialer til udvikling af voksne deltageres bevidsthed om og udbytte af 
FVU-læsning.73 De anvendte materialer var udviklet specielt til FVU. 
Det ene materiale havde fokus på underviserens og deltagernes løbende 
registrering og evaluering af deltagernes arbejde med skriftsproget og 
udbytte af undervisningen i en struktureret FVU-logbog. Det andet mate-
riale havde fokus på processer i skrivning af hverdagstekster. I undersø-
gelsen modtog en gruppe på i alt 112 deltagere undervisning, der var 
organiseret omkring brugen af det første materiale, en struktureret FVU-
logbog. En anden gruppe på i alt 114 deltagere modtog en undervisning, 
der gennem brugen af det andet materiale havde fokus på processer i 
skrivning i hverdagstekster. En tredje gruppe på 63 deltagere fungerede 
som kontrolgruppe og modtog undervisning, som den enkelte FVU-
underviser selv tilrettelagde. 

I Arnbak & Borstrøms undersøgelse indgik der før og efter et under-
visningsforløb på 40–60 timer en afdækning af deltagernes færdigheder 
inden for følgende fire færdighedsområder: afkodning, læseforståelse, 
stavning, skrivning og ordkendskab. Endvidere blev der før og efter un-
dervisningsforløbet indhentet oplysninger om deltagernes vurdering af 
deres egne færdigheder samt om tidsforbrug på læse- og skriveaktiviteter 
i hverdagen. Undersøgelsen viste, at deltagerne gennemsnitligt havde en 
beskeden, men dog signifikant fremgang inden for både afkodning, læse-
forståelse, stavning og skrivning. FVU-læsning er opdelt i fire successive 
trin, som hver især som tidligere nævnt varer 40–60 timer, men kun en 
lille del af undersøgelsens deltagere (17 %) viste så stor en fremgang i 
læsning, stavning og skrivning efter et enkelt undervisningsforløb, at det 
berettigede dem til at fortsætte på næste undervisningstrin. Dette gjorde 
sig især gældende for deltagere med svage skriftsproglige færdigheder. 
Hovedparten af disse deltagere havde færdigheder i læsning, stavning og 
skrivning, der svarer til, hvad man har fundet for voksne ordblinde i an-
dre undersøgelser. Undersøgelsen viste endvidere, at de tosprogede delta-
gere ikke havde samme udbytte af skriveundervisningen som de dansk-
sprogede deltagere, hvilket ifølge rapportens forfattere sandsynligvis 
skyldtes deres ringere ordkendskab. Forfatterne til rapporten om undersø-

                                                 
73 Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2004). FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- 

og skriveundervisning – en afprøvning af to undervisningsmaterialer. København: Undervisningsmi-
nisteriet. (http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/afrpoevning_undervisningsmaterialer.pdf) 

http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/afrpoevning_undervisningsmaterialer.pdf
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gelsen vurderer, at en del af de svage voksne læsere formodentlig slet 
ikke burde modtage FVU-undervisning, fordi tilbuddet ikke er beregnet 
til voksne med meget ringe skriftsproglige færdigheder og forudsætninger 
som fx voksne med ordblindevanskeligheder, tosprogede voksne eller 
voksne med generelle indlærings- og sprogvanskeligheder.  

Undersøgelsen viste endvidere, at projektdeltagerne i de to særligt til-
rettelagte undervisningsforløb øgede deres brug af skrivning i hverdagen i 
højere grad end deltagerne i kontrolgruppen. Den særligt tilrettelagte 
undervisning førte således tilsyneladende til, at de voksne blev motivere-
de til at bruge skriftsproget mere i hverdagen. Desuden viste undersøgel-
sen, at deltagerne i de to særligt tilrettelagte undervisningsforløb ved 
afslutningen havde en mere realistisk fornemmelse af deres udbytte af 
undervisningen end kontrolgruppens deltagere.  

B. Evalueringsundersøgelse af FVU 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af 
FVU i både læsning og matematik.74 Formålet med evalueringen var at 
vurdere svage og stærke sider ved FVU samt at vurdere, hvorvidt ud-
møntningen af loven lever op til lovens formål. 

Der blev udvalgt ti institutioner, som udbød FVU. På disse institutio-
ner gennemførte ledelser og undervisere selvevalueringer og afleverede 
selvevalueringsrapporter med beskrivelser og vurderinger af deres praksis 
i forhold til FVU. Evalueringsgruppen og projektgruppen besøgte de ti 
udbydere og mødte undervisere, deltagere, repræsentanter for eksterne 
samarbejdspartnere og ledelserne. Møderne blev struktureret i henhold til 
en generel spørgeguide, som var tilpasset den enkelte udbyders særlige 
forhold, og som tog udgangspunkt i udbyderens selvevalueringsrapport. 
Der blev endvidere som led i evalueringen gennemført en kombineret postal 
og telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 849 personer, der havde 
deltaget i et FVU-forløb.  

77 % af de adspurgte deltagere angav, at de var blevet enten lidt eller 
meget bedre til at læse, fordi de havde gået til FVU. 66 % af de voksne, 
der havde deltaget i FVU, angav, at de i høj eller i nogen grad har kunnet 
bruge det, de har lært. 

Der indgik ikke mål for deltagernes læse- og skrivefærdigheder i un-
dersøgelsen, og den viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne ob-
jektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder. 

Deltagerne blev spurgt om deres tilknytning til arbejdsmarkedet før 
deres FVU-forløb og cirka to år efter. Undersøgelsen viste, at der kun var 
marginale ændringer af den samlede gruppes profil. Dog var andelen af 
ledige faldet fra 21 til 17 %. Endvidere var gruppen under uddannelse 
vokset fra 11 til 16 %. Det er ikke muligt på baggrund af disse oplysnin-

                                                 
74 Danmarks Evalueringsinstitut (2005). Forberedende voksenundervisning. København: Dan-

marks Evalueringsinstitut. (http://217.61.44.102/Admin/Public/Download.aspx?file=Files/Filer/ 
Rapporter%202004/Forberedende%20voksenundervisning/FVU-rapport.pdf) 
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ger at afgøre, hvorvidt ændringerne skyldtes deltagelse i FVU eller andre 
forhold. 

På basis af undersøgelsen vurderer evalueringsgruppen, at FVU for 
nogle deltagere betyder, at deres liv ændrer sig væsentligt, og at helt nye 
muligheder åbner sig i forhold til såvel privatlivet som uddannelse og 
arbejde. Samtidig påpeger forfatterne til evalueringsrapporten dog, at 
FVU for en del deltagere ikke er det optimale tilbud. Således vurderes 
det, at mange af de tosprogede deltagere dels mangler sproglige og kultu-
relle forudsætninger for at deltage i holdundervisning på FVU, dels har et 
behov for at forbedre deres danskkundskaber, som et FVU-tilbud ikke 
kan opfylde. I rapporten anslås det, at mindst en tredjedel af FVU-
deltagerne var tosprogede. 

Ifølge rapporten var frafaldet fra virksomhedsforlagte FVU-hold mar-
kant lavere end på de „almindelige“ hold, hvor undervisningen foregik på 
en institution. Dette kan ifølge evalueringsgruppen skyldes flere forhold, 
fx at ledelsen på virksomhederne har en forventning om, at deltagerne 
gennemfører FVU-forløbet, når det ligger i arbejdstiden, og at kolleger-
nes tilstedeværelse kan udgøre en motiverende faktor for den enkelte 
deltager. Endvidere fremhæves det i rapporten som en fordel, at der i den 
virksomhedsforlagte undervisning er mulighed for at tage udgangspunkt i 
virksomhedens daglige problemstillinger. 

C. Undersøgelse af erfaringerne med FVU 
En forskergruppe fra Danmarks Pædagogiske Universitet (Carter, Kjert-
mann, Klewe & Larsen, 2004) har gennemført en undersøgelse med det 
formål at indhøste foreløbige erfaringer med undervisningen med henblik 
på at klarlægge behovet for eventuelle justeringer og yderligere tiltag.75

I forbindelse med undersøgelsen deltog 87 FVU-deltagere i gruppe-
evalueringer, mens 20 deltagere blev interviewet individuelt. Desuden 
blev der gennemført samtaler med en række FVU-lærere. 

Forfatterne til rapporten om undersøgelsen konkluderer, at FVU i høj 
grad har ramt den tilsigtede målgruppe, hvad angår danske deltagere. I 
forhold til de tosprogede sætter forfatterne dog spørgsmålstegn ved, om 
FVU-læsning er det rette tilbud til de indvandrere, der tilsyneladende ikke 
deltager for at blive bedre til at læse, men primært for at blive bedre til at 
tale dansk. 

D. Undersøgelse af forventninger og oplevet udbytte af virksomheds-
forlagt FVU 
Konsulentbureauet Mercuri Urval har for Nordjyllands Amt med tilskud 
fra Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport, blandt andet med det 
formål at dokumentere effekten af FVU på virksomhederne.76 Datamate-
                                                 

75 Carter, J., Kjertmann, K., Klewe, L. & Larsen, I.B. (2004). Forberedende voksenundervisning 
(FVU) – en undersøgelse af erfaringerne med FVU. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. 

76 Lund, J. & Pedersen, L. V. (2006). Effekt af FVU & Anbefalinger til Uddannelsesaktører på 
FVU-området. København: Mercuri Urval. http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/kvu_rapport.pdf) 

http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/kvu_rapport.pdf
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rialet er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder og 
deltagere i FVU. Rapporten viser, at der i overvejende grad af sammen-
fald mellem virksomhedernes forventninger til og oplevelse af udbyttet af 
FVU. Fx er der blandt virksomhedsledere høje forventninger til, at FVU 
vil medføre et kompetenceløft, og det opleves stort set, at disse forvent-
ninger opfyldes. Dette gælder også for de adspurgte deltagere. Der kan 
dog på basis af oplysningerne i rapporten om undersøgelsen ses en svag 
tendens til, at deltagerne på nogle områder ikke helt har fået opfyldt deres 
forventninger til udbyttet af FVU, fx hvad angår forventningerne om at 
blive bedre til deres arbejde og få bedre mulighed for at få et nyt job i 
virksomheden. 

Rapporten om undersøgelsen er udelukkende baseret på virksomhe-
ders og FVU-deltageres udsagn vedrørende forventninger til og oplevet 
udbytte af FVU. Der er således ikke gennemført en undersøgelse af, 
hvorvidt deltagerne fx faktisk har forbedret deres kompetencer som følge 
af deltagelse i FVU på virksomheder.  

E. Evalueringsundersøgelse af FVU-projekt for medarbejdere i Greve 
Kommunes hjemmepleje 
I Greve Kommunes hjemmepleje blev der i 2005–2006 gennemført en 
række FVU-forløb for en stor gruppe medarbejdere, primært social- og 
sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Undervisningsforlø-
bene fandt sted under overskriften „Skriftlig kommunikation“ og er be-
skrevet og evalueret i en rapport udarbejdet af Niras-konsulenterne for 
Roskilde Amt.77

Projektet tog udgangspunkt i, at der i lovgivningen stilles krav om 
skriftlig dokumentation inden for plejeområdet. For at sikre kontinuitet i 
plejen er der i forbindelse med lovgivningen på området udarbejdet en 
samarbejdsbog, som alle ansatte i hjemmeplejen skal bruge til at doku-
mentere deres observationer og handlinger og til at holde sig orienterede 
om de borgere, der plejes. 

Projektet blev tilrettelagt således, at samtlige cirka 500 medarbejdere i 
kommunens hjemmepleje indledningsvis deltog i en screening. Formålet 
med screeningen var at identificere de medarbejdere, hvis læse- og skri-
vefærdigheder ikke var tilstrækkelige. Disse medarbejdere deltog efter-
følgende i et forløb i FVU-læsning. Deltagelsen i screeningen og – så-
fremt screeningen viste et behov – deltagelsen i den efterfølgende under-
visning blev af Greve Kommune gjort obligatorisk. 

Undervisningen strakte sig over 40–60 timer, og arbejdet med den 
nævnte samarbejdsbog indgik som et væsentligt element i undervisnin-
gen. Undervisningen blev varetaget af to FVU-lærere. Begge underviser-
ne deltog inden undervisningsforløbet i et mindre praktikforløb i hjem-

                                                 
77 NIRAS-konsulenterne (2006). Evaluering af kompetenceudviklingsprojekt „Skriftlig kommu-

nikation“ for medarbejdere i Greve Kommunes Hjemmepleje. Slutevaluering. Roskilde: Roskilde 
Amt. 



62 – en nordisk forundersøgelse 

meplejen for at få en større forståelse for deltagernes arbejdsfelt og ikke 
mindst anvendelse af samarbejdsbogen. Herudover blev retningslinjerne 
og procedurerne for anvendelse af samarbejdsbogen gennemgået for un-
derviserne af uddannelseskonsulenten i Greve Kommune. 

Projektet blev evalueret af et konsulentbureau på basis af blandt andet 
telefoniske interviews med 93 deltagere en måned efter afslutningen af 
deres undervisningsforløb. Endvidere blev der gennemført en rundbords-
samtale med seks medarbejdere, der havde deltaget i undervisningen. 

Interview-undersøgelsen viste, at 62 % af deltagerne havde oplevet en 
fremgang generelt i forhold til deres skriftlige kompetencer. 50 % af del-
tagerne vurderede således, at de i nogen eller i høj grad var blevet bedre 
til at læse, stave og skrive, mens 12 % i ringe grad oplevede en fremgang.  

Tilsvarende oplevede 65 % af deltagerne fremgang i forhold til at 
kunne skrive i samarbejdsbogen. 58 % svarede, at de i nogen eller i høj 
grad var blevet bedre til at skrive i samarbejdsbogen, mens 7 % i ringe 
grad oplevede en forbedring. Af de medarbejdere, der slet ikke oplevede 
at være blevet bedre til at skrive i samarbejdsbogen, angav langt hoved-
parten som forklaring på den manglende forbedring, at de ifølge deres 
egen vurdering ikke havde haft problemer med at skrive i samarbejdsbo-
gen før undervisningsforløbet. 

75 % af deltagerne var enten overvejende tilfredse eller tilfredse med 
den måde, 

som undervisningen foregik på, mens 25 % var overvejende utilfredse 
eller utilfredse. I de gennemførte interviews gav cirka 70 % af deltagere 
udtryk for, at underviseren var velforberedt, god til at undervise og tog 
hensyn til de enkelte deltageres behov. 

Deltagerne blev bedt om at komme med forslag til, hvordan kurset 
kunne forbedres. De fleste forslag til en bedre undervisning omhandlede 
samarbejdsbogens inddragelse i undervisningen, som mange deltagere 
gerne så øget. 

Der indgik ikke mål for deltagernes læse- og skrivefærdigheder i den 
ovenfor beskrevne undersøgelse, og den viser derfor ikke noget om, 
hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder. 
Det fremgår imidlertid af evalueringsrapporten, at Greve Kommune ved 
gennemgang af udvalgte samarbejdsbøger skal foretage en vurdering af, 
om der er sket en reel kvalitativ forbedring af anvendelsen af samarbejds-
bogen.78

                                                 
78 I forbindelse med det nordiske forprojekt er det forsøgt afdækket, hvorvidt en sådan gennem-

gang af udvalgte samarbejdsbøger faktisk er gennemført, og hvad en eventuel gennemgang viste. Det 
har imidlertid ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om en sådan gennemgang. 
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4.2.2.2 Ordblindeundervisning 

4.2.2.2.1 Beskrivelse af tilbud 
Ifølge den gældende bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voks-
ne79 er denne undervisning målrettet personer med basale vanskeligheder 
med at tilegne sig skriftsproget (ordblinde), der har behov for særligt 
tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne 
og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver 
skriftsproglige færdigheder. Der skal være tale om undervisning, som 
ikke ydes i henhold til anden lovgivning. Undervisningens indhold skal 
kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kom-
penserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at 
fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet, herun-
der at give deltageren mulighed for at forstå, anvende og producere 
skrevne tekster og at anvende relevante hjælpemidler.  

Ordblindeundervisning udbydes på voksenuddannelsescentrene 
(VUC). Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescentret kan 
ordblindeundervisning udbydes af en lang række forskellige institutioner 
inden for forskellige områder, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, er-
hvervsrettede uddannelser, folkehøjskoler, folkeoplysende foreninger, 
daghøjskoler og sprogcentre.80

Der er fra 2007 indført en obligatorisk visitationstest81, som Under-
visningsministeriet stiller til rådighed for uddannelsesinstitutionerne. I 
forbindelse med indstilling til ordblindeundervisning er det et krav, at 
denne test viser, at deltageren opfylder betingelserne for at modtage un-
dervisning. Hvis deltageren ikke opfylder kravene og fx opnår så gode 
resultater på testen, at vedkommende ikke kan indstilles til ordblindeun-
dervisning, skal deltageren vejledes om andre undervisningstilbud, fx 
FVU-læsning (jf. afsnit 4.2.2.1). 

4.2.2.2.2 Undersøgelser af effekten af deltagelse i tidligere tilbud om 
ordblindeundervisning 
Der blev for cirka ti år siden omtrent samtidig gennemført to effektunder-
søgelser af den daværende kompenserende specialundervisning for ord-
blinde. Disse to undersøgelser beskrives kort i det følgende. 

                                                 
79 Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (BEK nr 1372 af 15/12/2005). 
(http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/B20050137205) 
80 Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (BEK nr 1372 af 15/12/2005). 
(http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/B20050137205) 
81 Undervisningsministeriet (2006). Foreløbig vejledning om visitation til ordblindeundervisning 

for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation. København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/visitationsvejledning.doc)   

http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/B20050137205
http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/B20050137205
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/visitationsvejledning.doc
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A. En undersøgelse af effekten af den kompenserende specialundervisning 
i AOF 
Holders, Petersen, Borstrøm & Elbro (1996) gennemførte en undersøgel-
se af voksnes udbytte af kurser afholdt af Arbejdernes Oplysningsforbund 
(AOF) inden for den kompenserende specialundervisning for ordblinde.82

Undersøgelsen omfattede 21 hold med i alt 102 deltagere fra hele lan-
det. Deltagernes læse- og stavefærdigheder og deres sproglige forudsæt-
ninger blev testet ved undervisningens begyndelse og igen efter gennem-
snitligt 15 undervisningsgange. Undersøgelsen viste, at deltagerne gik 
signifikant frem på test af læseforståelse samt læsning og stavning af nye 
ord (nonsensord), hvorimod der ikke kunne påvises signifikante fremgan-
ge på test af læsning og stavning af rigtige ord eller af sproglige forud-
sætninger. Gennemsnitligt var der tale om relativt beskedne fremgange, 
men 33 % af deltagerne øgede deres læsehastighed markant (med mindst 
20 %), og 25 % gik markant frem i stavning af rigtige ord. Der blev ikke 
fundet signifikante sammenhænge mellem de målbare ændringer i delta-
gernes færdigheder og deltagernes egne vurderinger af udviklingen i de-
res færdigheder. 

Undervisernes faglige kvalifikationer blev vurderet ved, at undervi-
serne besvarede en bunden opgave. Undersøgelsen viste, at især undervi-
sere med god faglig indsigt i ordblindhed havde succes med undervisnin-
gen, idet der blandt deres deltagere var lavest frafald og størst forbedring 
af de sproglige forudsætninger. Endvidere blev undervisernes holdninger 
til ordblindeundervisning afdækket ved hjælp af et spørgeskema. Det 
viste sig, at der var signifikante sammenhænge mellem undervisernes 
holdninger og deltagernes udbytte af undervisningen. Fx hang en høj 
prioritering af arbejdet med sproglige forudsætninger, strategier i læsning 
og brug af realistiske tekster (fx deltagernes egne tekster) sammen med et 
relativt stort deltagerudbytte. I modsætning hertil kunne der ikke påvises 
nogen sammenhænge mellem høj prioritering af fx sansemotorisk udvik-
ling og deltagernes faktiske eller oplevede udbyttet af undervisningen. 

B. En undersøgelse af effekten af den kompenserende specialundervisning 
i Århus Amt 
Lau, Holst, Brøcker & Klausen (1995) gennemførte en undersøgelse af 
voksnes udbytte af den kompenserende specialundervisning for læse- og 
stavehandicappede i Århus Amt.83 468 deltagere gennemførte test af de-
res færdigheder i læsning og stavning ved undervisningens begyndelse. 
Af dem gennemførte 240 de samme test efter gennemsnitligt 42 lektioner. 
Undersøgelsen viste, at 34 % af deltagerne øgede deres læsehastighed 

                                                 
82 Holders, B., Petersen, D.K., Borstrøm, I. & Elbro, C. (1996). Undervisning af voksne ordblin-

de. En undersøgelse af undervisningseffekt og lærerkvalifikationer i ordblindeundervisningen i AOF. 
København: Forlaget Skolepsykologi. 

83 Lau, J., Holst, C., Brøcker, A. & Klausen, A.B. (1995). Nytter det noget? – om den kompense-
rende specialundervisning for læse- og stavehandicappede i Århus Amt. København: Danmarks 
Pædagogiske Institut. 
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markant (med mindst 20 %), og at 20 % gik markant frem i stavning. 
Disse tal svarer omtrent til resultaterne af den ovenfor beskrevne under-
søgelse af Holders et al. (1996). 

Undersøgelsen viste endvidere, at der var en sammenhæng mellem 
elevernes udbytte og undervisningens intensitet. Mindst fire timers un-
dervisning om ugen og flere end 40 lektioner i alt gav det største udbytte. 
Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng mellem lærernes vurdering af 
deltagernes udbytte og deltagernes faktiske udbytte, som det blev målt 
ved hjælp af testene. 

4.2.2.3 Igangværende forsøg med etablering af informations- og under-
visningscentre for ordblinde på arbejdspladser i Sønderjylland 
Som et eksempel på et særligt initiativ for ordblinde kan nævnes et 
igangværende projekt, som gennemføres af VUC Sønderjylland i samar-
bejde med Arbejdsformidlingen (AF) Sønderjylland og fire store sønder-
jyske virksomheder (Danfoss, Sauer-Danfoss, Hartmann og Hydro).84 
Målet for projektet er at opkvalificere 100 ordblinde, der er ansat på virk-
somheder i lokalområdet.  

På de involverede virksomheder er der oprettet en række informati-
onscentre i kantinerne. Her kan medarbejderne få svar på spørgsmål af en 
ordblindeunderviser. De kan også få demonstreret tekniske hjælpemidler 
for ordblinde og få lavet en foreløbig test, som kan give en indikation for, 
hvorvidt medarbejderen har brug for at komme til en mere grundig test 
for ordblindhed. Ordblinde medarbejdere gives tilbud om at deltage i 
kompenserende specialundervisning i arbejdstiden på arbejdspladsen. 
Gennem Arbejdsformidlingen har de endvidere mulighed for at få bevil-
liget IT-hjælpemidler (en computer, en scanner og en C-pen). 

Som led i projektet udnævnes der endvidere ordblindeambassadører 
på de fire virksomheder. På de tre af virksomhederne har man valgt at 
udpege ordblinde medarbejdere som ambassadører. 

Ambassadørerne skal være med til at opfange de medarbejdere, som 
kan være ordblinde, udbrede budskabet om undervisningstilbuddet for 
ordblinde og henvise til infocentrene. 

En stor del af de personer, som henvender sig til de oprettede centre, 
kan med det samme afvises som „ikke ordblinde“, men er læsesvage. For 
disse og øvrige medarbejdere er der blevet etableret undervisning i FVU-
læsning.85

Der gennemføres en løbende evaluering af projektet. Evalueringen fo-
retages både som en subjektiv vurdering af metoder og forløb (spørge-
skemaer eller interview blandt medarbejdere og virksomhedsledere) og 
som en før/efter test blandt kursisterne på færdigheder og viden. Projektet 

                                                 
84 Bernhoft, A. (2006). Ordblinde får undervisning på arbejdet. LVUfagbladet 8, 10–11.  
85 Viig, M. (2006). Info-centre for ordblinde. Status set i forhold til overførsel af midler fra 2005 

til 2006. Haderslev: VUC Sønderjylland. 
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strækker sig fra 2005 frem til 2008 og er finansieret af Arbejdsmarkeds-
styrelsen.86

4.2.2.4 Private initiativer 
Når der udbydes læse- og skriveundervisning på private danske virksom-
heder, foregår dette oftest inden for rammerne af bekendtgørelserne om 
FVU eller ordblindeundervisning (jf. eksemplerne ovenfor). Det kan dog 
nævnes, at fx virksomheden TDC i samarbejde med det private firma 
Ordkløveriet tilbyder egne læse-skrivekurser for medarbejderne.87 Endvi-
dere har virksomheden Novo Nordisk tidligere taget initiativ til at gen-
nemføre egne læsekurser for medarbejderne (jf. afsnit 4.2.2.4.1 neden-
for). 

4.2.2.4.1 Evaluering af læsekurser på Novo Nordisk 
For at styrke medarbejdernes generelle læsefærdigheder tog virksomhe-
den Novo Nordisk i 1990’erne initiativ til oprettelse af en række læsekur-
ser, som er blevet beskrevet og evalueret i en projektrapport.88 Kurserne 
blev gennemført i samarbejde med AOF og Danmarks Pædagogiske Insti-
tut. 2201 medarbejdere blev screenet med nogle almene læse- og skrive-
prøver samt en specielt udviklet prøve, der skulle afdække medarbejder-
nes færdigheder i at forstå virksomhedens skriftlige instruktioner. I alt 
176 medarbejdere deltog i et kursus på 90 lektioner. Langt hovedparten af 
kursisterne havde enten afgangseksamen fra folkeskolen som det højeste 
uddannelsesniveau eller ingen afsluttende eksamen. Undervisningen fandt 
sted på virksomhedens fabrikker og havde som mål, at kursisterne øgede 
deres læseforståelse og læsehastighed og blev bedre til at formulere sig 
skriftligt. Læsning af skøn- og faglitteratur samt avis- og ugebladsartikler 
indgik i en stor del af undervisningstiden. Det fremgår ikke af projektrap-
porten, hvorvidt der blev anvendt tekster, der direkte var relaterede til 
kursisternes arbejde på Novo Nordisk. 

Efter undervisningsforløbet blev deltagerne bedt om at kommentere 
undervisningen. 46 % af kursisterne vurderede, at kurset var meget godt, 
mens 53 % vurderede, at det var ret godt eller godt. Kun to af kursisterne 
mente, at kurset ikke havde været så godt. 

Kursisternes læse- og skrivefærdigheder blev ikke afdækket efter un-
dervisningsforløbet, og undersøgelsen viser derfor ikke noget om, hvor-
vidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder. 

4.2.2.5 IT-hjælpemidler til læsehandicappede voksne i arbejde 
Der findes forskellige teknologiske hjælpemidler, som kan støtte læse-
handicappede voksne i arbejdssammenhæng. For en nærmere beskrivelse 

                                                 
86 VUC Sønderjylland (2005). Ansøgning om midler til infocentre for ordblinde. Haderslev: 

VUC Sønderjylland. 
87 Jf. Ordkløveriets website: http://www.ordkloeveriet.dk
88 Lau, J. & Sommer, M. (1999). Voksne læser på arbejdspladsen. København: Danmarks Pæda-

gogiske Institut.  

http://www.ordkloeveriet.dk/
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af de gældende lovgivningsmæssige rammer for at få bevilliget teknolo-
gisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet i Danmark henvises der til publi-
kationen „Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed“.89  

Endvidere kan der henvises til en nyligt udgivet nordisk DVD, som 
indeholder beskrivelser af og eksempler på, hvordan danskere i arbejde 
kan støttes af IT-hjælpemidler 90. (DVD-udgivelsen beskrives nærmere i 
afsnit 4.7 om fælles-nordiske tiltag).  

4.2.2.6 Igangværende undersøgelse af effekt af voksne ordblindes brug af 
IT-hjælpemidler (Projekt PC-læsning) 
Det igangværende danske Projekt PC-læsning vil involvere i alt cirka 150 
voksne ordblinde, der modtager undervisning i brug af IT-hjælpemidler, 
dvs. pc’er med højtlæsningsprogram og syntetisk tale. Hjælpemidlerne 
kan være bevilget af amter, kommuner, arbejdsformidlingen eller SU-
styrelsen. Projektets mål er at evaluere effekten af hjælpemidlerne og 
afklare hos hvilke typer af ordblinde, effekten er størst med henblik på 
fastholdelse og øgede muligheder på arbejdsmarkedet. I forbindelse med 
projektet er der udviklet en særlig pc-læsetest til evaluering af læseforstå-
elsen, når en tekst oplæses med syntetisk tale for ordblinde.91 Deltagerne 
i undersøgelsen testes og/eller interviewes tre gange i løbet af projektpe-
rioden: ved undervisningens start, efter endt undervisning i brug af IT-
hjælpemidler og igen et år efter.92  

Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

4.2.2.7 Igangværende forskningsprojekt vedrørende mobil e-læring for 
ordblinde (Projekt MELFO) 
Ifølge beskrivelsen af det igangværende Projekt MELFO er formålet at 
udvikle et hjælpemiddel og mobil e-læring til læsesvage og ordblinde til 
håndholdt computer (PDA).93 De læsesvage og ordblinde vil med 
PDA’en kunne få umiddelbar hjælp til læsning i enhver situation. 
PDA’en kan tage billeder af tekster (skilte, instruktioner el.lign.), og disse 
tekster kan derefter blive læst højt for brugeren ved hjælp af talesyntese. 
Der vil blive arbejdet med at lave en ikonisk baseret brugergrænseflade 
således at programmerne ikke kræver læsekundskaber.  

På Københavns Universitet udvikler Center for Læseforskning i sam-
arbejde med Center for Sprogteknologi og Film- og Medievidenskab en 
e-læringskomponent med morfembaseret læsetræning og hjælp til styr-
                                                 

89 Arendal, E. (2006). Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed. Århus: Hjælpemiddelinsti-
tuttet. 

90 NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter (2006). Nordisk informations DVD om teknologisk 
læse- og skrivestøtte i arbejdslivet. Bodø: NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter. 

91 Arendal (2005). Pc-læsningsprojekt for ordblinde. Hjælpemiddelinstituttets Nyhedsbrev (sep-
tember 2005). (http://www.hmi.dk/index.asp?search=PC-læsning&id=772#711) 

92 Arendal (2005). PC-læsning. Ordblindhed og hjælpemidler. Projektbeskrivelse. Århus: Hjæl-
pemiddelinstituttet. 

93 Jf. beskrivelse af Projekt MELFO på Center for Læseforsknings website 
http://www.cphling.dk/laes/  

under linket mobil it som læsestøtte. 

http://www.hmi.dk/index.asp?search=PC-l�sning&id=772#711
http://www.cphling.dk/laes/
http://www.cphling.dk/laes/cfl_melfo.htm
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kelse af det faglige ordforråd. Endvidere vil der blive set på, hvordan 
computerspil og visualisering kan indgå i og lette læsetræningen. 

Der skal testes for hjælpemiddelets (oplæsningskomponentens) umid-
delbare effekt ved læsningen af faglige tekster. Derudover testes effekten 
af den morfologisk baserede undervisning sammenlignet med den traditi-
onelle læseundervisning for voksne. 

I første fase af projektet målrettes den kombinerede læsehjælp og e-
læring mod byggebranchen. Et vigtigt kriterium i MELFO-projektet er 
dog at gøre det muligt – i et mere langsigtet perspektiv – at kunne gen-
bruge de opnåede resultater og erfaringer, således at de kan genanvendes 
inden for andre brancher og sprog. 

Konsortiet bag Projekt MELFO er Københavns Universitets Humani-
stiske Fakultet, Statens Byggeforskningsinstitut samt virksomhederne 
Motto S.A., Sensus ApS, Hewlett-Packard og Motorola.94

4.2.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge  

4.2.3.1 Specialpædagogisk støtte (SPS) for deltagere i 
erhvervsuddannelser m.m.  
Specialpædagogisk støtte (SPS) kan tildeles deltagere i blandt andet er-
hvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og landbrugets 
grunduddannelse (uddannelsen til faglært landmand). SPS skal sikre, at 
elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 
eller sidestillede vanskeligheder kan gennemføre en uddannelse på lige 
fod med andre.95 Dokumenteret ordblindhed berettiger til SPS. 

Deltagere kan på baggrund af en faglig vurdering af deres behov tilde-
les støtte som fx: 

 
• Særligt tilrettelagte undervisningsforløb  
• Hjælpemidler og instruktion i brug heraf  
• Særligt udformede undervisningsmaterialer  
• Personlig assistance og sekretærhjælp 
• Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer  
 
Deltagere på erhvervsuddannelser skal søge om SPS på deres uddannel-
sessted. Uddannelsesstederne træffer afgørelse i sagen og søger om refu-
sion af deres udgifter hos SU-styrelsen. Uddannelsesstederne sørger for at 
skaffe den tildelte støtte. 

Styrelsen for statens uddannelsesstøtte administrerer SPS-ordningen. 
Styrelsen er i gang med at udvikle et system til screening for ordblindhed. 
Formålet med screeningssystemet er at skabe en lettilgængelig dokumen-

                                                 
94 Jf. pressemeddelelse fra Københavns Universitets Humanistiske Fakultet 1. maj 2006: E-

læring for ordblinde. (http://www1.hum.ku.dk/presserum/pressemeddelelser/2006/melfo/) 
95 Jf. SU-styrelsens portal om specialpædagogisk støtte, specielt afsnittet om erhvervsuddannel-

ser (http://www.spsu.dk/eud/index.html)

http://www1.hum.ku.dk/presserum/pressemeddelelser/2006/melfo/
http://www.spsu.dk/eud/index.html
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tationsform for ordblindhed, i første omgang til anvendelse på erhvervs-
uddannelsesområdet.96

4.2.3.2 Hjælpemidler m.m. for deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser 
(AMU) 
De enkelte AMU-centre kan søge om at få særligt udstyr eller hjælpe-
midler stillet gratis til rådighed for en deltager med et særligt behov. Det-
te gælder blandt andet for ordblinde deltagere. Udstyret skal være nød-
vendigt for at deltageren kan gennemføre uddannelsen. AMU-Hjælpe-
middelservice stiller hjælpemidler til rådighed for deltagere, som har brug 
for dette for at kunne gennemføre kursusforløbet på lige vilkår med andre 
deltagere i AMU. Det kan fx dreje sig om pc, skanner og program til 
oplæsning af tekst.97

AMU hjælpemiddelservice sørger i en vis udstrækning også for elek-
troniske versioner eller lydudgaver af de undervisningsbøger, der bruges 
på kurserne. I nogle tilfælde må kursisten og underviseren selv rekvirere 
eller udarbejde materialet. I de senere år er der udgivet en række audiovi-
suelle materialer fra uddannelsesudvalgene, som kan være et alternativ til 
de skriftbaserede papirudgaver af undervisningsbøgerne.98

4.2.3.3 Arbejdsmarkedsuddannelsen „Faglig læsning og skrivning“ 
AMU-systemet omfatter arbejdsmarkedsuddannelsen „Faglig læsning og 
skrivning“. Denne uddannelse gennemføres normalt i kombination med 
en faglig arbejdsmarkedsuddannelse med henblik på at styrke deltagernes 
muligheder for at gennemføre denne. Formålet med uddannelsen er, at 
deltageren øger sit udbytte af faglig læsning i forbindelse med såvel rele-
vante jobfunktioner og de aktuelle faglige uddannelser. Formålet er end-
videre, at deltageren øger sine forudsætninger for at kommunikere skrift-
ligt i såvel jobfunktioner som i de aktuelle faglige uddannelser.99

Dette tilbud anvendes ifølge Trepartsudvalget (2006) kun i meget be-
grænset omfang.100  

                                                 
96 Boesen, O. & Krohn-Rasmussen, J. (2006). Ordblinde efteruddanner sig som aldrig før. Nyt 

om ordblindhed, nr. 46. (http://www.dvo.dk/index.php?id=164). 
97 Jf. Undervisningsministeriets portal „Tilgængelighed til uddannelse“, specielt afsnittet „Støtte 

under arbejdsmarkedsuddannelser“ 
(http://www.tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/erhvervamuudd/spamu.html) 

98 Jf. Undervisningsministeriets portal „Tilgængelighed til uddannelse“, specielt afsnittet „Støtte 
under arbejdsmarkedsuddannelser 
(http://www.tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/erhvervamuudd/spamu.html) 

99 Jf. beskrivelse af Arbejdsmarkedsuddannelsen „Faglig læsning og skrivning“ i Statens data-
base med oplysninger om voksenuddannelse i Danmark. 
(http://www.vidar.dk/vidar/vidpubre.nsf/0/CEB740ACAC612C08C12571DC00386ADE?OpenDocu
ment) 

100 Trepartsudvalget (2006). Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. 
Bind 1: Den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats. København: Finansministeriet. (s. 127) 
(http://www.fm.dk/1024/visPublikationesForside.asp?artikelID=8112)  

http://www.hmi.dk/pages.asp?Mappeid=365
http://www.hmi.dk/pages.asp?Mappeid=365
http://www.hmi.dk/pages.asp?Mappeid=365
http://www.hmi.dk/pages.asp?Mappeid=365
http://www.hmi.dk/pages.asp?Mappeid=365
http://www.hmi.dk/pages.asp?Mappeid=365
http://www.dvo.dk/index.php?id=164
http://www.tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/erhvervamuudd/spamu.html
http://www.tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/erhvervamuudd/spamu.html
http://www.vidar.dk/vidar/vidpubre.nsf/0/CEB740ACAC612C08C12571DC00386ADE?OpenDocument
http://www.vidar.dk/vidar/vidpubre.nsf/0/CEB740ACAC612C08C12571DC00386ADE?OpenDocument
http://www.fm.dk/1024/visPublikationesForside.asp?artikelID=8112


70 – en nordisk forundersøgelse 

4.2.3.4 Igangværende forsøg med ord- og regneværksteder for deltagere i 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 101

Der gennemføres p.t. forsøg med ord- og regneværksteder på en række 
erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Ord- og regneværkstederne retter 
sig imod kortuddannede voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse, herunder arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), grundud-
dannelse for voksne (GVU) og voksenerhvervsuddannelse (VEUD). For-
søget er iværksat med det formål at forbedre mulighederne for, at kortud-
dannede deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse kan nå 
målene for deres uddannelse. Ord- og regneværkstedernes aktiviteter be-
står af følgende: 

Et tilbud om individuelt tilpasset supplerende undervisning i læsning, 
skrivning, regning og matematik, der er nødvendigt for, at deltageren kan 
gennemføre sin erhvervsrettede efteruddannelse. Den supplerende under-
visning i værkstederne tilrettelægges individuelt og i tilknytning til undervis-
ningen på den erhvervsrettede efteruddannelse og har deltagerens gen-
nemførelse af den pågældendes erhvervsrettede efteruddannelse som formål. 

Et tilbud om vejledning af uddannelsesinstitutionens undervisere på de 
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser om: 

 
• metoder til hurtig identifikation af uddannelsesdeltagere med behov 

for værkstedets undervisningstilbud 
• metoder til udarbejdelse af undervisningsmaterialer, der også er 

egnede til deltagere med læse-, skrive-, regne- og 
matematikvanskeligheder 

• valg af undervisningsmetoder, der er egnede til deltagere med læse-, 
skrive-, regne- og matematikvanskeligheder. 

 
Undervisningsmaterialerne vil overvejende være materialer fra undervis-
ningen på deltagerens erhvervsrettede efteruddannelse (manualer, tegninger, 
CD-rom-baserede opgaver og øvelser m.v.). 

Initiativet blev igangsat af Undervisningsministeriet i sommeren 2005 
og kører som forsøgsordning frem til år 2008. Der gennemføres evalue-
ring af forsøget. Således skal de uddannelsesinstitutioner, som indgår i 
forsøget, foretage selvevaluering og aflægge rapport til Undervisnings-
ministeriet. Endvidere iværksætter Undervisningsministeriet en samlet eva-
luering af forsøgene med ord- og regneværksteder midtvejs i og ved afslut-
ningen af forsøgsperioden. Midtvejs- og slutevalueringerne gennemføres af 
Danmarks Evaluerings-institut og skal blandt andet dokumentere, om værk-
stedsforsøgene har haft den tilsigtede effekt i henhold til formålet med 
værkstederne, herunder sammenhængen mellem værkstedernes aktiviteter og 

                                                 
101 Undervisningsministeriet (2006). Fakta om forsøg med etablering af ord- og regneværksteder 

for deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. 
København: Undervisningsministeriet. (http://us.uvm.dk/amu/fou/tup/documents/Ord-
ogregnevaerkstederforkortudd.udmeldingstekst_000.pdf) 

http://us.uvm.dk/amu/fou/tup/documents/Ord-ogregnevaerkstederforkortudd.udmeldingstekst_000.pdf
http://us.uvm.dk/amu/fou/tup/documents/Ord-ogregnevaerkstederforkortudd.udmeldingstekst_000.pdf
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den opnåede effekt på målgruppens gennemførelse (at flere gennemfører 
og/eller med større udbytte) af deres erhvervsrettede efteruddannelse.102

4.2.3.5 Kommende tilbud om testning af læsefærdigheder på 
arbejdsmarkedsuddannelser 
Fra 2. halvdel af 2007 indføres et tilbud til deltagere i arbejdsmarkedsud-
dannelser (AMU) om testning af læse- og regnefærdigheder. Undervis-
ningsministeriet har igangsat udvikling af nye test, som kan indgå i dette 
tilbud.103  

4.2.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere m.fl. 

4.2.4.1 Danskuddannelse for voksne udlændinge 
Udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse i Danmark eller 
efter den gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark uden 
opholdstilladelse, gives tilbud om danskuddannelse. Tilbuddet omfatter 
en af de følgende tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskud-
dannelse 2 og Danskuddannelse 3. Danskuddannelse 1 tilrettelægges for 
kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse 
og skrive på deres modersmål.  

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en 
kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at 
have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Dansk-
uddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang 
eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes 
at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.104 For 
en nærmere beskrivelse af dette generelle tilbud om danskundervisning 
for udlændinge henvises der til informationer på Integrationsministeriets 
website.105

4.2.4.2 Særlige tiltag for tosprogede på erhvervsrettede uddannelser 
Inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) findes særlige tilbud i 
form af: 
 
• arbejdsmarkedsuddannelser målrettet flygtninge og indvandrere, som 

fx undervisning i dansk som andetsprog  

                                                 
102 Undervisningsministeriet (2006). Fakta om forsøg med etablering af ord- og regneværksteder 

for deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. 
København: Undervisningsministeriet. (http://us.uvm.dk/amu/fou/tup/documents/Ord-
ogregnevaerkstederforkortudd.udmeldingstekst_000.pdf ) 

103 Jf. meddelelse på Undervisningsministeriets elektroniske opslagstavle for FVU 7. marts 2007. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/opslagstavlen.htm?menuid=350525) 

104 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr 259 af 
18/03/2006). (http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060025929-REGL) 

105 http://www.nyidanmark.dk/da-DK/

http://us.uvm.dk/amu/fou/tup/documents/Ord-ogregnevaerkstederforkortudd.udmeldingstekst_000.pdf
http://us.uvm.dk/amu/fou/tup/documents/Ord-ogregnevaerkstederforkortudd.udmeldingstekst_000.pdf
http://us.uvm.dk/voksen/fvu/opslagstavlen.htm?menuid=350525
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/A20060025929-REGL
http://www.nyidanmark.dk/da-DK/
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• særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere, hvor en 
eller flere arbejdsmarkedsuddannelser kan kombineres med 
undervisning i dansk som andetsprog.106  

 
Ansøgere med dansk som andetsprog kan blive pålagt at gennemføre en 
sprogtest forud for optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse.107 Undervis-
ningsministeriet har i 2006 udgivet et inspirationsmateriale til sprogtest af 
personer med dansk som andetsprog ved optagelse på arbejdsmarkedsud-
dannelse (AMU).108 Det er ikke obligatorisk at benytte dette materiale. 
Sprogtesten tager udgangspunkt i de sproglige krav i den uddannelse, 
som personen søger optagelse på og skal kunne bruges til at afgøre, om 
 
• testpersonen har så gode dansksproglige kompetencer, at han/hun kan 

deltage i en almindelig arbejdsmarkedsuddannelse på linje med 
andre, som opfylder forudsætningerne herfor,  

• testpersonen har dansksproglige kompetencer på et niveau, som 
betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at han/hun optages på et 
særligt forløb for flygtninge og indvandrere, der inkluderer 
undervisning i dansk som andetsprog,  

• testpersonen har utilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at 
følge med i et særligt forløb for flygtninge og indvandrere og derfor 
må anbefales at forsøge noget andet, som modsvarer hans/hendes 
aktuelle dansksproglige kompetencer.  

 
I sprogtesten vurderes følgende sproglige elementer: 
 
• ordforråd 
• læseforståelse 
• lytteforståelse 
• samtalefærdighed 
• skrivefærdighed 
• kommunikationsstrategier. 

4.2.4.3 Vurdering af særlige tiltag for tosprogede på erhvervsrettede 
uddannelser  
Lund, Bertelsen & Sørensen (2006) har på baggrund af blandt andet ob-
servationer af undervisning og eksaminer, interviews og analyser af an-
vendte skriftlige materialer gennemført en undersøgelse af kravene til 

                                                 
106 Undervisningsministeriet (2006). Tab ikke guldet på gulvet. København: Undervisningsmini-

steriet. (http://pub.uvm.dk/2006/guldet/) 
107 Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddan-

nelse og om arbejdsmarkedsuddannelser (BEK nr. 802 af 22/09/2003). 
108 Undervisningsministeriet (2006). Sprogtest i AMU. Inspirationsmateriale til sprogtest af per-

soner med dansk som andetsprog ved optagelse på arbejdsmarkedsuddannelse. København: Under-
visningsministeriets håndbogsserie nr. 14. (http://pub.uvm.dk/2006/sprogtest/index.html) 

http://pub.uvm.dk/2006/guldet/
http://pub.uvm.dk/2006/sprogtest/index.html
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mundtlige og skriftsproglige færdigheder i udvalgte erhvervsuddannelser 
(EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).109   

Undersøgelsen viser, at der indgår omfattende krav til læsning og 
skrivning, og at kursister fra DU2 ikke kan læse og skrive på det niveau, 
der lægges op til på EUD og AMU. Det påvises, at der ikke er lagt op til 
så højt et niveau af læsning, skrivning og ordkendskab i undervisningen 
og prøverne på sprogcentrene på DU2, som ellers sigter mod at give per-
soner med kort uddannelsesbaggrund et niveau af dansk, der kan kvalifi-
cere dem til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. Resultaterne af 
undersøgelsen er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.4.1. 

De undersøgte uddannelser tog på forskellig vis særlige hensyn til 
kursister med dansk som andetsprog: Supplerende danskundervisning for 
voksne med dansk som andetsprog og ekstra tid til gennemgang af det 
faglige stof. Det er undersøgelsens konklusion, at sådanne tiltag er abso-
lut nødvendige, idet det fx ikke kan forventes, at de tosprogede deltagere 
kan tilegne fx grundbogsmaterialet på egen hånd. Flere af de observerede 
særlige tiltag for tosprogede på de undersøgte uddannelser kritiseres i 
rapporten for ikke i tilstrækkelig grad at være forankrede i uddannelser-
nes faglige kontekst. Forfatterne anbefaler blandt andet, at lærerne på 
AMU og EUD opkvalificeres i form af blandt andet kurser med fokus på 
samspillet mellem undervisningen i dansk som andetsprog og den faglige 
undervisning. 

4.3 Norge 

4.3.1 Sammenfatning vedrørende norske tilbud og tiltag  

Der eksisterer i det norske offentlige system endnu ikke noget specifikt 
tilbud for voksne inden for grundlæggende læsning og skrivning svarende 
til fx den Forberedende Voksenundervisning i Danmark (jf. afsnit 
4.3.2.1.). Læringscentret Vox har imidlertid i 2006 fået til opgave at ud-
vikle forslag til en beskrivelse af nationale kompetencemål for grundlæg-
gende færdigheder med standarder for, hvad voksne skal kunne på for-
skellige niveauer. Dette udviklingsarbejde kan komme til at danne grund-
lag for et kommende nationalt system til forbedring af voksnes grund-
læggende færdigheder. 

I privat regi har Oplysningsforbundet AOF udviklet et særligt kursus-
program i læsning og skrivning, som udbydes i en række lokalafdelinger 
(jf. 4.3.2.2.). Der er gennemført en spørgeundersøgelse blandt voksne, 
som havde deltaget i et eller flere af AOF’s kurser. Undersøgelsen viste, 
at langt hovedparten af deltagerne oplevede at have fået forbedret deres 

                                                 
109 Lund, K., Bertelsen, E. & Sørensen, M.S. (2006). Muligheder og barrierer – en undersøgelse 

af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. København: Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration. 
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færdigheder gennem kurset. I undersøgelsen indgik imidlertid ingen mål 
for deltagernes læse- og skrivefærdigheder, og den viser derfor ikke noget 
om, hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede disse færdighe-
der. 

Den norske regering har i 2006 igangsat det såkaldte Program for ba-
siskompetanse i arbeidslivet (BKA), som yder økonomisk støtte til under-
visning i grundlæggende læsning, skrivning, regning og IT på virksom-
heder (jf. 4.3.2.3.). Der er rapporteret erfaringer fra tidligere projekter 
med læse- og skriveundervisning på virksomheder, men der er ikke fun-
det nogen større, systematiske undersøgelser af, om en given undervis-
ning har haft en målbar effekt på deltagernes faktiske færdigheder i læs-
ning og skrivning eller relaterede færdigheder (jf. 4.3.2.4). 

Inden for den „videregående opplæring“ findes der forskellige støtte-
foranstaltninger for deltagere med læse- og skrivevanskeligheder, men 
indsatsen varierer tilsyneladende betydeligt mellem de forskellige amts-
kommuner (jf. 4.3.3.2). 

4.3.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge  

4.3.2.1 Tilbud inden for „grunnskoleopplæring“ 
 
4.3.2.1.1 Beskrivelse af rammer 
I Norge har voksne ifølge „Opplæringsloven“ ret til grundskoleundervis-
ning (norsk: grunnskoleopplæring), hvis de har behov for en sådan un-
dervisning. Undervisningen skal tilpasses i forhold til den enkeltes be-
hov.110 Læse- og skriveundervisning kan ifølge læringscentret Vox defi-
neres som en del af den ret, som voksne ifølge Opplæringsloven har til 
grundskoleundervisning og undervisning, som er tilpasset den enkeltes 
behov.111 Kommunerne har ansvaret for grundskoleundervisningen, her-
under for at foretage en vurdering af den enkelte voksnes behov for un-
dervisning.112

Voksne, som ikke har eller ikke kan få udbytte af det ordinære under-
visningstilbud for voksne, har ret til specialundervisning.113 Førend der 
bevilliges specialundervisning, skal der foreligge en sagkyndig vurdering 
af personens særlige behov.114

                                                 
110  § 4A-1  i „Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven)“. 

(http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html) 
111 Haugerud, V. (2006). BASIS! Voksnes læring 2006 – tilstand, utfordringer og anbefalinger 

(pp. 42–43). Oslo: Vox.  
112 Haugerud, V. (2006). BASIS! Voksnes læring 2006 – tilstand, utfordringer og anbefalinger 

(pp. 8–10). Oslo: Vox.  
113 § 4A-2 i „Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven)“ 
114 § 4A-3 i „Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven)“ 

http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
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4.3.2.1.2 Beskrivelse af praksis 
Læringscentret Vox har i 2004 gennem en spørgeskemaundersøgelse 
indhentet data fra 112 norske kommuner med henblik på at afdække 
kommunernes organisering af grundskoleundervisningen for voksne.115 
Undersøgelsen viste, at kommunernes tilbud og tiltag på dette område var 
meget forskellige. Således oplyste kun lidt over halvdelen af kommuner-
ne i undersøgelsen, at de gennemførte en samtale for at afdække behovet 
hos de voksne, som søger om at deltage i grundskoleundervisning. 5,2 % 
af kommunerne oplyste, at de testede alle ansøgere med norsk som mo-
dersmål for læse- og skrivevanskeligheder, mens 53, 2 % af kommunerne 
oplyste, at de testede „efter behov“. 

I Vox’ evalueringsrapport „BASIS!“ konkluderes det, at voksne i Nor-
ge har klare rettigheder til „grunnskoleopplæring“, men at specifik un-
dervisning i grundlæggende læsning, skrivning og regning kun sjældent 
bliver tilbudt. Landet har endnu ikke noget offentligt system til at hæve 
disse færdigheder blandt voksne, og der findes ingen fælles standarder, 
læreplaner eller metodiske vejledninger inden for området. Vox har imid-
lertid fået til opgave at udvikle forslag til en beskrivelse af nationale 
kompetencemål for grundlæggende færdigheder med standarder for, hvad 
voksne skal kunne på forskellige niveauer. Dette udviklingsarbejde kan 
komme til at danne grundlag for et kommende nationalt system til forbed-
ring af voksnes grundlæggende færdigheder.116

4.3.2.2 Tilbud om læse- og skriveundervisning i AOF’s regi 

4.3.2.2.1 Beskrivelse af tilbud 
I Norge er AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) en central aktør, hvad 
angår kurser i læsning og skrivning for voksne med vanskeligheder på 
dette område. AOF har siden 1998 arrangeret sådanne læse- og skrivekur-
ser. Deltagerne rekrutteres dels gennem arbejdsformidlingen, dels gen-
nem annoncering og dels gennem samarbejde med virksomheder. Lokale 
AOF-afdelinger kan tilbyde afdækning af læse- og skrivefærdigheder og 
særligt tilrettelagte kurser både for den enkelte, for organisationer og for 
virksomheder.117

AOF har udviklet et kursusprogram bestående af tre trin, hvor hvert 
trin strækker sig over 102 timer. Dette program benyttes som udgangs-
punkt i de fleste AOF-afdelinger, som tilbyder læse- og skriveundervis-
ning. Varigheden og indholdet af kurserne kan tilpasses i forhold til den 
enkelte gruppe af kursister. Kurserne omhandler hovedsageligt følgende 
emneområder: 

 

                                                 
115 Haugerud, V., Røstad, S. & Stubbe, T.A. (2006): Grunnskoleopplæring for voksne. Oslo: 

Vox. 
116 Haugerud, V. (2006). BASIS! Voksnes læring 2006 – tilstand, utfordringer og anbefalinger 

(pp. 42–50). Oslo: Vox.  
117 AOF’s website http://www.aof.no

http://www.aof.no/
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• Kendskab til læring, sanseprocesser, koncentration, motivation og 
selvtillid 

• Arbejde med læse- og skriveteknikker, studieteknik, retskrivning, 
opslagsværker, grammatik og tekstproduktion. 

• Brug af PC 
• Træning med PC-baserede skrive- og læsetræningsprogrammer og 

øvelser.118 
 
I afsnit 5.3 i denne rapport beskrives der et konkret eksempel på et læse-
skrivekursus i AOF-regi. 

4.3.2.2.2 Efterundersøgelse af deltagere i AOF’s læse- og skrivekurser  
Forskningsstiftelsen Fafo har gennemført en landsdækkende spørgeun-
dersøgelse blandt 101 voksne, som havde deltaget i et eller flere af AOF’s 
læse- og skrivekurser (Solheim & Ytrehus, 2005).119  

12 % af deltagerne havde gennemført de pågældende AOF-læse- og 
skrivekurser på deres arbejdsplads, mens de øvrige 88 % havde deltaget i 
kurset uden for arbejdssammenhæng.  

47 % af deltagerne havde en erhvervsfaglig uddannelse, mens 37 % 
havde grundskole som højeste uddannelsesniveau. 

Cirka 22 % af deltagerne havde fået kendskab til kurset gennem aviser 
eller massemedier, cirka 18 % gennem arbejdskontoret, 14 % gennem 
arbejdspladsen, og en mindre del gennem andre kilder som venner, fag-
forening eller undervisningsinstitutioner. 

Undersøgelsen viste, at langt hovedparten af deltagerne oplevede kur-
serne som nyttige. Over halvdelen angav, at de havde haft stor nytte af 
kurserne. Udbyttet bestod især af, at deltagerne oplevede at have opnået 
konkrete forbedringer af deres færdigheder, mere viden om deres egne 
vanskeligheder og større selvtillid angående læsning og skrivning. Nær-
mere analyser af resultaterne viste, at den oplevede effekt øgedes med 
antallet af læse- og skrivekurser, som de voksne havde deltaget i. 

I undersøgelsen indgik ikke mål for deltagernes læse- og skrivefær-
digheder, og den viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne objek-
tivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder. 

Forfatterne til rapporten om undersøgelsen vurderer, at det metodiske 
og pædagogiske oplæg var temmelig ad hoc-præget, varierede meget 
mellem forskellige kursussteder og var afhængigt af de enkelte undervise-
re. Forfatterne konkluderer, at selv om deltagerne oplevede kurset som 
nyttigt og værdifuldt, havde det et betydeligt forbedringspotentiale, hvad 

                                                 
118 Solheim, I. & Ytrehus, S. (2005). Lese- og skriveopplæring som nytter. Etterundersøkelse av 

deltakere på AOFs lese- og skrivekurs (p. 35). Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo.  
119 Solheim, I. & Ytrehus, S. (2005). Lese- og skriveopplæring som nytter. Etterundersøkelse av 

deltakere på AOFs lese- og skrivekurs. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo.  
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angik metodik og pædagogik (jf. Solheim & Ytrehus, 2005; Solheim, 
2006 120).  

4.3.2.3 Støtteordning til igangsættelse af kurser på virksomheder: 
Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 
Den norske regering har fra 2006 igangsat „Program for basiskompetanse 
i arbeidslivet“ (BKA). Gennem programmet kan virksomheder søge mid-
ler til undervisning for egne ansatte i grundlæggende færdigheder i læs-
ning, skrivning, regning og brug af IT-redskaber. Der kan også søges om 
tilskud til afdækning af arbejdstageres og arbejdssøgeres basisfærdighe-
der og til motivationsarbejde. Læringscentret Vox har det faglige ansvar 
for programmet.121

4.3.2.4 Eksempler på tidligere erfaringer med læse- og skrivekurser på 
virksomheder 
Der er i Norge blevet gennemført læse- og skrivekurser på forskellige 
virksomheder, blandt andet på Jotun-fabrikkerne i Sandefjord og Linje-
gods i Oslo. Underviseres og virksomheders erfaringer fra disse og tilsva-
rende tiltag har været præsenteret på forskellige konferencer.122  

Solheim (2006) har endvidere gennemført en evaluering af et samar-
bejdsprojekt rettet mod læsning og skrivning i arbejdslivet.123 Projektet 
havde blandt andet til formål at afprøve metodikker for strategilæring 
inden for forskellige områder, blandt andet på virksomheder. Solheim 
konkluderer imidlertid, at projektet har været forbundet med alvorlige 
metodiske svagheder, og at afprøvningen af metoder ikke er blevet evalu-
eret og testet på en systematisk måde.  

Der synes ikke at være gennemført større, systematiske undersøgelser 
af effekten af læse- og skriveundervisning på virksomheder i Norge. 

Læringscentret Vox har publiceret en vejledning om, hvordan man 
kan tilrettelægge læse- og skriveundervisning i en virksomhed og motive-
re medarbejderne til at deltage. Vejledningen er baseret på erfaringer fra 
tidligere gennemførte projekter.124  

                                                 
120 Solheim, I. (2006). Strategi- og samarbeidslæring: utprøvning og spredning. Evaluering av 

samarbeidsprosjekt rettet mot læringsstrategier og leseforståelse i tilknytning til arbeidslivet. Oslo: 
Norsk Regnesentral. 

121 Jf. Beskrivelse af  „Program for basiskompetanse“ på Vox’ website. 
(http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674)  

122 Jf. fx præsentationer afholdt på Vox’ konferencer „Voksnes lese- og mestringskompetanse“ 
og „Startkonferansen for prosjekter i Program for basiskompetanse i arbeidslivet“. Præsentationerne 
kan downloades fra Vox website. (http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2184) 

123 Solheim, I. (2006). Strategi- og samarbeidslæring: utprøvning og spredning. Evaluering av 
samarbeidsprosjekt rettet mot læringsstrategier og leseforståelse i tilknytning til arbeidslivet. Oslo: 
Norsk Regnesentral. 

124 Letrud, K.H. (2004). Fra sjenanse til verdighet. Å legge til rette for lese- og skriveutvikling i 
egen bedrift. Oslo: Vox. (http://www.vox.no/upload/Nedlastingssenter/sjenanseogverdighet.pdf ) 

http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674
http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2184
http://www.vox.no/upload/Nedlastingssenter/sjenanseogverdighet.pdf
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4.3.2.5 Særlige hjælpemidler for læsehandicappede på arbejdsmarkedet 
Der findes forskellige teknologiske hjælpemidler, som kan støtte læse-
handicappede voksne i arbejdssammenhæng. Fx er der udviklet og afprø-
vet et særligt IT-baseret staveprogram, „LingDys“, som blandt andet er 
blevet afprøvet på voksne, der havde eller søgte arbejde.125 For en nær-
mere beskrivelse af mulighederne for at få teknologisk læse- og skrive-
støtte i arbejdslivet i Norge henvises der til en nyligt udgivet nordisk 
DVD med tilhørende informationsmateriale.126 (Materialet beskrives 
nærmere i afsnit 4.7 om fælles-nordiske tiltag).  

4.3.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge  

4.3.3.1 Beskrivelse af rammer for støtteforanstaltninger for voksne med 
læsevanskeligheder inden for „videregående opplæring“ 
I Norge har voksne født før 1. januar 1978 ret til „videregående opplæ-
ring“, hvis de har fuldført grundskolen, men ikke fuldført „videregående 
opplæring“. Undervisningen skal tilpasses i forhold til den enkeltes be-
hov.127 Amtskommunerne (norsk: „fylkeskommunerne“) har ansvaret for 
den „videregående opplæring“ af både almen og erhvervsfaglig karakter. 
Elever, som ikke har eller ikke kan få udbytte af det ordinære undervis-
ningstilbud, har ret til specialundervisning, hvis der foreligger en sagkyn-
dig vurdering, der dokumenterer elevens særlige behov.128

4.3.3.2 Beskrivelse af praksis inden for „videregående opplæring“ 
Læringscentret Vox har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 
725 repræsentativt udvalgte voksne, som i foråret 2003 var meldt til ek-
samen i „videregående opplæring“.129 Undersøgelsen viste blandt andet, 
at 19 % af deltagerne oplyste, at de havde læse- og skrivevanskeligheder. 
Af dem, som angav at have læse- og skrivevanskeligheder, var 41 % ble-
vet testet for disse vanskeligheder, 16 % havde fået undervisning, der var 
tilpasset i forhold til deres læse- og skrivevanskeligheder, og 27 % havde 
fået særlige vilkår til eksamen på grund af læse- og skrivevanskelighe-
derne. 

På basis af interviews med amtskommunernes skoleadministration i 
2003 foretog Vox en undersøgelse af, hvordan amtskommunerne håndte-

                                                 
125 Rikstrygdeverket, Senter for IKT-hjelpemidler & Nonite (2005). Arbeidstakere og arbeidssø-

kere med lese-/skrivevansker – 2002–2004. Projektrapport. (Dokumentet findes som en del af det 
norske informationsmateriale på følgende DVD: NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter (2006). 
Nordisk informations DVD om teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet. Bodø: NAV NONITE 
– Nordnorsk IKT-senter.) 

126 NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter (2006). Nordisk informations DVD om teknologisk 
læse- og skrivestøtte i arbejdslivet. Bodø: NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter. 

127  § 4A-3  i „Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven)“. 
(http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html) 

128 § 5–1 „Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven)“ 
129 Engesbak, H. & Stubbe, T.A. (2005). I videregående som voksen. Voksnes rett til grunnskole 

og videregående opplæring (pp. 38–40). Oslo: Vox.  

http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
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rede ansvaret for at give voksne realkompetencevurdering og et tilbud 
inden for „videregående opplæring“, som er tilpasset den enkeltes be-
hov.130 Ifølge Haugerud, Røstad & Stubbe (2005) viste undersøgelsen 
blandt andet, at flere af amtskommunerne oplyste, at de var opmærk-
somme på voksne, som havde læse- og skriveproblemer, men at indsatsen 
over for denne gruppe varierede meget i de forskellige amtskommuner. 
En enkelt amtskommune tilbød alle voksne, som begyndte på „videregå-
ende opplæring“ en test for at afdække eventuelle læse- og skrivevanske-
ligheder, og de voksne, som vurderedes at have behov for det, fik tilbudt 
gratis brug af lydbøger og et ekstra kursus i brug af forskellige hjælpe-
midler såsom PC. Nogle af de øvrige amtskommuner havde ifølge under-
søgelsen også etableret rutiner med henblik på at afdække læse- og skri-
vevanskeligheder. I et enkelt amt blev alle unge og voksne inden for den 
„videregående opplæring“ således screenet, hvorefter der blev foretaget 
en grundigere testning af de elever, som skønnedes at have behov for det. 
Dette var imidlertid langt fra gængs praksis i alle amtskommunerne. 
Haugerud, Røstad & Stubbe (2005) vurderer på basis af interviewunder-
søgelsen med amtskommunernes skoleadministration og den ovenfor 
omtalte spørgeskemaundersøgelse med voksne i „videregående opplæ-
ring“, at indsatsen over for voksne deltagere med læse- og skrivevanske-
ligheder i praksis er relativt tilfældig, og at der fortsat er lang vej tilbage, 
førend voksnes læse- og skrivevanskeligheder er en selvfølgelig og inte-
greret del af det undervisningstilbud, de får. 

4.3.3.3 Eksempel på særligt indskolingsprojekt for voksne med læse- og 
skrivevanskeligheder ved Sandefjord videregående skole 
Ved Sandefjord videregående skole blev Projekt „Strategilæring“ igang-
sat i 2001 med økonomisk støtte fra læringscentret Vox.131 Som led i 
projektet udvikledes særligt tilrettelagte indskolingskurser for voksne 
med læse- og skrivevanskeligheder. Kurserne indeholdt blandt andet ek-
samenstræning og vejledning i opbygning af projektopgaver. I alt deltog 
120 voksne, som var i færd med at tage „fagbrev“ ved Sandefjord videre-
gående skole. Af de 120 deltagere var der kun én, der dumpede og ikke 
fik „fagbrev“. Til sammenligning har man på Sandefjord videregående 
skole ifølge projektlederen tidligere oplevet, at omkring 30 % af de voks-
ne deltagere dumpede. 

4.3.3.4 Igangværende udviklingsarbejde vedr. læsestrategier i 
„videregående opplæring“  
I Norge har Utdanningsdirektoratet i samarbejde med aktører og repræ-
sentanter fra forskellige fagmiljøer udviklet en strategiplan for stimule-
ring af læselyst og læsefærdighed under overskriften „Gi rom for le-

                                                 
130 Haugerud, V., Røstad, S. & Stubbe, T.A. (2005). Intensjoner og realiteter. Fylkeskommune-

nes håndtering av voksnes rett til videregående opplæring (pp. 54–55). Oslo: Vox.  
131 Hansen, G. (2003). Vellykket Voksenopplæring i Vestfold. Bris 2, 54–57.  
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sing!“. Målet er, at en særlig indsats på dette område i løbet af fem år 
skal føre til en målbar forbedring i læsefærdighederne hos norske børn og 
unge. Der er bevilliget midler til en række forskellige projekter, herunder 
et udviklingsarbejde vedr. læsestrategier i „videregående opplæring“, som 
varetages af Lesesenteret i Stavanger. 132 Projektet strækker sig over peri-
oden 2005–2007 og består i at udvikle og producere materiale til både 
studieforberedende og erhvervsfaglige studieretninger. Materialet skal 
være et hjælpemiddel for lærere til at videreudvikle læsestrategierne 
blandt elever inden for den „videregående opplæring“. Materialet, som 
udarbejdes, skal følges op med kurser og andre efteruddannelsestilbud til 
lærerne. 

4.3.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere 

4.3.4.1 Beskrivelse af tilbud 
Ifølge „Introduksjonsloven“ fra 2005 har indvandrere, som får ophold i 
Norge med mulighed for permanent opholdstilladelse, som hovedregel 
både ret og pligt til at deltage i 300 timers gratis undervisning i norsk. 
Ved behov kan retten udvides med op til yderligere 2700 timers under-
visning.133

I 2005 er der udviklet en ny læreplan i norsk og samfundskundskab 
for voksne indvandrere.134 I denne læreplan tages der udgangspunkt i det 
europæiske sprogbeskrivelsessystem Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR). Indvandrerne fordeles på tre spor, hvor 
tempoet og progressionen i undervisningen er forskellig. Placeringen 
foretages ud fra indvandrernes skole- og uddannelsesbaggrund samt deres 
modersmål. Eksempelvis antages indvandrere med kort skolebaggrund og 
et modersmål, som ligger fjernt fra norsk, at have en større læringsopgave 
end andre, og dette får betydning for indplaceringen. For hvert af de tre 
spor er der beskrevet mål for det niveau af mundtlige og skriftlige fær-
digheder, som indvandrerne forventes at opnå på de pågældende spor. 
Der er udviklet prøver til dokumentation af norskfærdigheder på de for-
skellige niveauer.135

4.3.4.2 Undersøgelse af praksis 
Haugerud (2006) påpeger i en evalueringsrapport fra læringscentret Vox, 
at ordningen med ret og pligt til norskundervisning ikke omfatter alle 

                                                 
132 Utdannings- og Forskningsdepartementet (2005). Strategiplan. Gi rom for lesing. Strategi for 

stimulering af leselyst og leseferdighet. (http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/ 
Satsningsomraader/Gi_rom_for_lesing_strategiplan2003-07.pdf) 

133 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. H 20/05 
134 Utdannings- og forskningsdepartementet (2005). Læreplan i norsk og sammfunnskunnskap for 

voksne innvandrere.  (http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/ 
lareplan%20i%20norsk%20og%20samfunnskunnskap%20for%20voksne%20innvandrere.pdf) 

135 Vox (2005). Sentrale begreber i norskplanen. I: Metodisk Vejledning. Læreplan i norsk og 
sammfunnskunnskap for voksne innvandrere. Oslo: Vox. (pp. 26–31). 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/%0BSatsningsomraader/Gi_rom_for_lesing_strategiplan2003-07.pdf
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/%0BSatsningsomraader/Gi_rom_for_lesing_strategiplan2003-07.pdf
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/%0Blareplan%20i%20norsk%20og%20samfunnskunnskap%20for%20voksne%20innvandrere.pdf
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/%0Blareplan%20i%20norsk%20og%20samfunnskunnskap%20for%20voksne%20innvandrere.pdf
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indvandrere, og at der derfor er fare for, at mange indvandrere melder sig 
til tilbud inden for grundskolen, selv om grundskoletilbuddet ikke dækker 
deres behov for målrettet norskundervisning. Vox har fået meldinger fra 
kommuner og voksenundervisningscentre om et øget pres fra indvandrere 
på grundskoletilbuddet.136  

Et andet problem er ifølge Haugerud, at der tilsyneladende ikke her-
sker enighed om, hvilket niveau af norsk indvandrere skal have for at 
kunne klare sig i arbejds- og uddannelsessammenhæng, når de har afslut-
tet norskundervisningen. Således har både arbejdsgivere, arbejdsmar-
kedsmyndigheder og optagelsesmyndigheder ved „videregående skoler“ 
hævdet, at niveauet i norsk er for lavt hos mange indvandrere, som har 
gået til sprogundervisning og aflagt de norskprøver, der formelt kræves 
for at gå videre i systemet. Arbejdsformidlingerne har i lighed med man-
ge amter indført egne test før optagelse af indvandrere i kursus- og ud-
dannelsessammenhæng i et forsøg på at sikre, at indvandrernes sproglige 
niveau er tilstrækkeligt højt til, at de kan få fuldt udbytte af undervisnin-
gen. 

4.3.4.3 Eksempel på afsluttet udviklingsarbejde vedrørende IKT i 
norskundervisningen for voksne indvandrere (INOVI) 
Projektet „IKT i norskopplæringen for voksne innvandrere“ (forkortet til 
INOVI) blev gennemført som et udviklingsarbejde i perioden 2003–2005 
i 15 forskellige norske kommuner. 137 858 voksne indvandrere på forskel-
lige sproglige niveauer og med forskellig skolebaggrund deltog i projek-
tet, hvor der blev afprøvet forskellige måder at bruge IKT på i norskun-
dervisningen. Undervisningen omfattede brug af tekstbehandling, e-mail 
og netbaserede undervisningsprogrammer. Undervisningen var organise-
ret på flere forskellige måder. Nogle af indvandrerne deltog således i 
IKT-undervisning som en integreret del af norskundervisningen, mens 
andre fik IKT-undervisning som et ekstra tilbud ved siden af den ordinæ-
re norskundervisning. På en enkelt skole blev IKT-undervisningen udbudt 
som fjernundervisning via internettet for deltagere med god skolebag-
grund og godt kendskab til norske forhold. Der indgik ikke direkte mål 
for deltagernes udbytte af undervisningen, men i en afsluttende rapport 
fra læringscentret Vox opsummeres de deltagende kommuners tilbage-
meldinger vedrørende projektet. De deltagende kommuner har samstem-
mende meldt tilbage, at brugen af internetbaserede undervisningspro-
grammer gør det nemmere at give indvandrere en mere fleksibel og indi-
viduelt tilrettelagt undervisning. Det vurderes, at deltagerne lettere kan 
arbejde i deres eget tempo, og at læreren får frigjort tid, som kan bruges 
til vejledning og opfølgning. Ifølge rapporten er det vanskeligt at vurdere, 
om brugen af IKT har givet et større læringsudbytte, men flere forhold 

                                                 
136 Haugerud, V. (2006). BASIS! Voksnes læring 2006 – tilstand, utfordringer og anbefalinger. 

Oslo: Vox. (pp. 52–61) 
137 Vox (2005). INOVI. Ikt i norskopplæringen for voksne innvandrere. Oslo: Vox. 
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tyder på, at især indvandrere med god skolebaggrund kan udnytte de mu-
ligheder, som IKT giver, og opnå en hurtigere progression. Samtidig har 
mange af undervisningsstederne meldt tilbage, at en undervisningsform 
med brug af netbaserede programmer kræver mere af lærerne end traditi-
onel undervisning, og mange lærere har ytret ønske om få mere undervis-
ning i, hvordan IKT kan integreres i norskundervisningen.  

4.3.4.4 Afsluttet undersøgelse af norskundervisning for voksne 
analfabeter 
Hvenekilde et al. (1996) observerede indvandrerundervisning i norsk for 
voksne analfabeter og deltagere uden funktionelle læse- og skrivefærdig-
heder.138 Interviews viste, at mange af deltagerne i undervisningen hellere 
ville bruge tid og kræfter på at blive bedre til at tale og forstå norsk frem 
for træning af læse- og skrivefærdigheder. Imidlertid fyldte alfabetiserin-
gen meget i undervisningstilbuddet, og undersøgelsen tydede på, at man-
ge af de analfabeter, som fulgte kurser på 750 timer, faktisk også lærte at 
afkode på norsk – det vil sige, at de „knækkede koden“ og erhvervede sig 
teknisk læsefærdighed. Imidlertid tog de kun sjældent læsefærdighederne 
i brug uden for skolen. Kun ganske få af dem ændrede således adfærd i 
dagligdagen i forhold til før deres deltagelse i undervisningen.  

4.4 Island 

4.4.1 Sammenfatning vedrørende islandske tilbud og tiltag  

I Island er ordblindhed ikke defineret som et handicap. Der findes ikke 
nogen paragraffer i love eller regelmenter, som garanterer rettigheder 
eller tiltag for personer med læsevanskeligheder, fx diagnosticering, læ-
sekurser eller hjælpemidler. Hvis voksne i uddannelses- eller arbejds-
sammenhæng har brug for individuel diagnostisering, må de som hoved-
regel kontakte privat praktiserende specialister og betale selv. 

Imidlertid gives der af og til offentlig støtte til tiltag for voksne med 
læse- og skrivevanskeligheder. Der findes således et kursustilbud for 
ordblinde voksne med overskriften „Tilbage til uddannelse“, som delvist 
er betalt af staten (jf. beskrivelse af tilbuddet i afsnit 4.4.2.1). En væsent-
lig del af indholdet af dette kursustilbud består af elementer fra et ameri-
kansk undervisningsprogram, hvor deltagerne især arbejder med at forme 
bogstaver og ord i ler. Endvidere tilbydes der i Reykjavik kommune spe-
cialundervisning, som deltagerne selv betaler en del af (jf. 4.4.2.2). Desu-
den tilbyder flere private firmaer kurser i læsning (jf. 4.4.2.3). Der har 
tidligere med støtte fra en fond under Undervisningsministeriet været 

                                                 
138 Hvenekilde, A., Alver, V., Bergander, E., Lahaug, V. & Midttun, K. (1996). Alfa og Omega. 

Om alfabetiseringsundervisning for voksne fra språklige minoriteter. Oslo: Novus Forlag.  
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igangsat et særligt tilrettelagt forløb for en gruppe kortuddannede ord-
blinde (jf. 4.4.2.4). 

Inden for den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli) findes 
der forskellige offentlige tilbud om støtteforanstaltninger for personer, 
der er diagnosticeret ordblinde, herunder dispensationsmuligheder i for-
bindelse med eksamen og tilbud om specialundervisning (jf. 4.3.3.2). 

4.4.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge  

I Island er læsevanskeligheder eller ordblindhed ikke defineret som et 
handicap. Der findes ikke nogen paragraffer i love eller regelmenter, som 
garanterer rettigheder eller tiltag for personer med læsevanskeligheder, 
f.eks. diagnosticering, læsekurser eller hjælpemidler.139 Imidlertid gives 
der af og til offentlig støtte til tiltag for voksne med læse- og skrivevan-
skeligheder. Sådanne tiltag beskrives i det følgende. 

4.4.2.1 Kursustilbud for ordblinde: „Tilbage til uddannelse“ 
(„Aftur í nám“)  
“Arbejdslivets undervisningscenter“ (islandsk: Fræðslumiðstöð atvin-
nulífsins) er et resultat af et samarbejde mellem fagforbundet Alþýðu-
samband Íslands og arbejdsgiverforeningen Starfsafls omkring voksen-
undervisning inden for det islandske arbejdsmarked. 140 Den islandske 
stat yder over en treårig periode (2006–2008) tilskud til undervisnings-
centret til varetagelse af forskellige opgaver, herunder udvikling af un-
dervisningsmaterialer for indvandrere og kursustilbud for kortuddannede 
voksne. Blandt disse kurser findes et for ordblinde/dyslektikere med titlen 
„Tilbage til uddannelse“(“Aftur í nám“). 

„Arbejdslivets undervisningscenter“ (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) 
samarbejder med de såkaldte centre for livslang læring, som er oprettet i 
samarbejde mellem kommuner, fagforeninger og arbejdsgivere. Der er ti 
sådanne centre i Island, hvoraf ét ligger i Reykjavík (Mímir-símenntun). 
Disse centre kan få del i statens tilskud til „Arbejdslivets undervisnings-
center“, hvis de udbyder kurser, som er anerkendt af „Arbejdslivets un-
dervisningscenter“ og vurderes positivt af en evalueringsgruppe beståen-
de af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, de „videregående sko-
ler“ (islandsk: Framhaldsskóli) og „Arbejdslivets undervisningscenter“. 

Mímir, centret for livslang læring i Reykjavik, udbyder det ovenfor 
nævnte kursus for ordblinde, „Tilbage til uddannelse“(„Aftur í nám“), 
som Rannveig Lund i forbindelse med det nordiske forprojekt har stude-
ret og aflagt rapport om.141 På hvert kursus deltager 11–16 elever. Der 

                                                 
139 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 

nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 
140 http://www.fraedslumidstod.is/default.asp?webid=5
141 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 

nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 

http://www.fraedslumidstod.is/default.asp?webid=5
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har været afholdt syv kurser, og for tiden er der lang venteliste. Kurset 
varer i alt 95 timer og består af fire adskilte elementer:  

 
• Styrkelse af selvværd (16 timer) 
• Undervisning i islandsk (20 timer) 
• Computerundervisning (16 timer) 
• Træning baseret på amerikaneren Ron Davis’ undervisningssystem 

„Rettelse af dysleksi“ (40 individuelle timer). 
 
Desuden indgår der som en del af kurset en individuel time med en kon-
sulent samt to timer til evaluering af kurset.142 Kurset kan meritoverføres 
og er af Undervisningsministeriet vurderet til at give 7 point inden for 
den „videregående skole“ (Framhaldsskóli). Indvandrere har ikke adgang 
til kurset. Eleverne betaler selv kursusafgiften i første omgang, men de 
fleste får refunderet op til 75 % af beløbet fra deres fagforening. 

I forbindelse med det nordiske forprojekt har Rannveig Lund observe-
ret en undervisningslektion, hvori træning baseret på det amerikanske 
Ron Davis-program fandt sted. På basis af observationen og et efterføl-
gende interview med underviseren/vejlederen gives der følgende beskri-
velse af denne del af kurset: 

Beskrivelse af Ron Davis-undervisningsprogram („Rettelse af dysleksi“) 
 

Kurset indledes med et elevinterview. Der anvendes ingen prøver til at vurdere 
elevens standpunkt i læsning. En del af kursustiden bruges til opmærksomheds-
træning.  

„Rettelse af dysleksi“ foregår på den måde, at eleven former bogstaver (sto-
re/små) i ler, efterhånden som de nævnes. Der lægges vægt på bogstavrækkeføl-
gen i alfabetet – frem og tilbage. Vejlederen fortæller, at nogle elever bliver ved 
med at stoppe op ved enkelte bogstaver og har vanskeligheder med at huske disse. 
Dette forklares med, at individet har ubehagelige minder fra sin skolegang angå-
ende bogstaver og læseindlæring. Ord (fx småord som og, at, til, med, igen osv.) 
samt tegn som fx punktum, komma osv., formes også i ler. I den undervisnings-
lektion, som blev observeret, arbejdede eleven med at forme ordet „igen“ (med 
betydningen: om igen). Eleven (en kvinde) formede to kvindefigurer af leret og så 
for sig i tankerne, at hun vaskede det samme gulv om og om igen. 70–80 % af un-
dervisningstiden går med at forme i ler. Læsning begynder, når denne træning af 
bogstaver og tegn er gennemført, og når eleven kan se de såkaldt „billedløse 
ord“143 i sit indre. Eleven vælger selv bøger at læse, og ofte sker det, at han væl-
ger de bøger, han tidligere har ønsket at kunne læse. 

En målsætning med kurset er at forbedre læseforståelsen. Det foregår ved, at 
eleven læser en sætning, stopper op og genfortæller sætningens indhold ud fra det 
billede, han ser for sig. Der arbejdes med retskrivning på den måde, at regler fra 
lærebøger formes i ler. 

                                                 
142 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins [Arbejdslivets undervisningscenter] (2004). Aftur í nám – 

námskrá. [Tilbage til uddannelse – studieplan]. Sími: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 
143 „Billedløse ord“ betegnes normalt som funktionsord. 
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Elevens fremskridt vurderes ud fra hans oplevelse af kurset og hans følelser 
omkring hele processen. Efter vejlederens udsagn sker der store fremskridt hos de 
fleste elever. Opfølgning er en vigtig del af „rettelsen af dysleksien“. Vejlederen 
møder eleven efter kursets afslutning, i nogle tilfælde op til fire gange, men i mel-
lemtiden bør eleven fortsætte med at forme „billedløse ord“. 

 
Centrene for livslang læring i landområderne kan også få del i statens 
tilskud til „Arbejdslivets undervisningscenter“, hvis de udbyder kurser i 
læsning, som er godkendt af det islandske undervisningsministerium. På 
tidspunktet for indsamlingen af de islandske data til forprojektet, gjaldt 
dette kun kurser af den type, som er beskrevet ovenfor.144  

4.4.2.2 Tilbud om specialundervisning for voksne med læse- og 
stavevanskeligheder 
I Reykjavik kommune tilbydes der specialpædagogisk undervisning i 
læsning for voksne med læse- og skriveproblemer.145 Der er ansat en 
speciallærer, som især giver individuel undervisning. Eleven betaler selv 
en lille del af udgiften til undervisningen (12–15.000 islandske kr.). Soci-
alrådgivere, som arbejder i helse- og socialcentre, henviser til dette tilbud, 
og det annonceres også i aviser. Undervisningen tilrettelægges ud fra den 
enkeltes behov. Diagnosen stilles af speciallæreren, som anvender samme 
læsetekst for alle elever samt nogle uformelle prøver. Nogle af de elever, 
der har modtaget dette tilbud, har været personer, som har haft en hjerne-
blødning og som følge heraf har fået læsevanskeligheder. Også indvan-
drere har modtaget undervisning på individuel basis.  

4.4.2.3 Eksisterende tilbud om læseundervisning i privat regi 
Flere private firmaer tilbyder kurser i læsning. Fx tilbyder firmaerne 
Hraðlestrarskólinn146 og Photoreading147 kurser med henblik på forøgel-
se af læsehastighed. Målgrupperne for kurserne er både ordblinde og 
personer uden læsevanskeligheder.  

Gennem Nemendaþjónustan148 kan alle mod betaling få støtte i for-
skellige fag, herunder hjælp med læsning.  

Derudover findes der flere firmaer, som tilbyder undervisning af ord-
blinde efter den amerikanske Ron Davis-metode (jf. beskrivelse af ek-
sempel på en sådan undervisning i afsnit 4.4.2.1).149  

                                                 
144 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 

nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund.  
145 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 

nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 
146 Jf. virksomhedens website: http://www.hradlestrarskolinn.is/
147 Jf. virksomhedens website: http://www.photoreading.is/
148 Jf. virksomhedens website: http://www.namsadstod.is/
149 Jf. liste over links til disse firmaer på website: http://www.dyslexia.com/cb/wlinks. 

pl?cgifunction=Search&Language=Icelandic   

http://www.hradlestrarskolinn.is/
http://www.photoreading.is/
http://www.namsadstod.is/
http://www.dyslexia.com/cb/wlinks.%0Bpl?cgifunction=Search&Language=Icelandic
http://www.dyslexia.com/cb/wlinks.%0Bpl?cgifunction=Search&Language=Icelandic
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4.4.2.4 Afsluttet særligt tilrettelagt undervisningsforløb for ordblinde 
voksne („Skridt til selvhjælp i læsning, retskrivning og IT“) 
I 2004–2005 blev der afholdt et særligt kursus på 60 timer for otte voksne 
ordblinde i et center for livslang læring 50 km uden for Reykjavik.150 
Kurset blev støttet af en fond under Undervisningsministeriet. Ingen af de 
otte deltagere havde en uddannelse ud over grundskolen, og halvdelen af 
dem var arbejdsløse. I undervisningsforløbet indgik blandt andet træning 
af læseforståelse, afkodningsfærdigheder, sproglig opmærksomhed, 
skriftlig fremstilling og retskrivning. Der blev arbejdet med IT, herunder 
brug af stavekontrol i forbindelse med e-mail. 

Ved begyndelsen og afslutningen af kurset blev der gennemført test af 
deltagernes færdigheder i blandt andet afkodning og opmærksomhed på 
lydene i sproget (fonologisk opmærksomhed). Testresultaterne viste, at 
omkring halvdelen af deltagerne efter kurset læste ord hurtigere/og eller 
mere præcist end før kurset, og at hovedparten af deltagerne gik frem på 
en test af fonologisk opmærksomhed i løbet af kurset.  

4.4.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge  

4.3.3.1 Beskrivelse af rammer for støtteforanstaltninger for voksne med 
læsevanskeligheder inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli) 
Den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli) indeholder en bog-
lig linje, en erhvervsfaglig linje og desuden en almen linje for personer, 
der ikke opfylder betingelserne for optagelse på en af de øvrige linjer. 
Inden for denne skoleform findes daghold for unge i alderen 16–20 år 
samt særlige aftenhold for voksne (islandsk: öldungadeildir).  

I loven for den videregående skole nr. 80/1996 findes der ingen be-
stemmelser angående elever med ordblindhed (dysleksi). Derimod findes 
en sådan bestemmelse i studieplanen for den videregående skole (1999; 
2004), hvori loven iværksættes.151 Det fremgår heraf, at ordblinde elever 
kan søge om dispensation i enkelte fag, men på betingelse af, at der fore-
ligger en bekræftelse fra en specialist152 på, at den pågældende elev ikke 
er i stand til at gennemføre uddannelsen på grund af dysleksi eller andre 
sansedefekter. Det fremgår også, at institutionerne bør tage hensyn til 
dyslektikere, fx med tildeling af forlænget eksamenstid, særlig udform-
ning af eksamensopgaver og brug af hjælpemidler samt om nødvendigt 
mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eksamen. I enkelte tilfælde kan der 
                                                 

150 Beskrivelse af projektet findes i bilag 2 i: Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle 
opplysninger i Island i forbindelse med nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Rey-
kjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 

151 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 
nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 

http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567BA004D88CB/5BF79E6E5
FA409ED00256E4300431F93?OpenDocument

152 Af et svar fra Undervisningsdepartementet den 23.12.03 på en forespørgsel fra Rannveig 
Lund angående krav til specialister fremgår det, at det er de enkelte rektorer på skolerne, der afgør, 
hvem der anses for kvalificeret til at stille dysleksi-diagnoser.  

http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567BA004D88CB/5BF79E6E5FA409ED00256E4300431F93?OpenDocument
http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567BA004D88CB/5BF79E6E5FA409ED00256E4300431F93?OpenDocument
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være behov for at tage utraditionelle vurderingsmåder i brug 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, kafli 8.1.3, bls. 34).153  

Elever som ikke har islandsk som modersmål har ret til undervisning i 
islandsk i overensstemmelse med en særlig studieplan.154  

4.3.3.2 Eksempler på støtteforanstaltninger for elever med 
læsevanskeligheder inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli) 
Det er en forudsætning for, at en elev kan tildeles særlige vilkår ved ek-
samen, at der foreligger dokumentation for, at eleven er ordblind (dyslek-
tiker). I forbindelse med den islandske del af det nordiske forprojekt blev 
en række af de videregående skoler spurgt om, hvordan eksamen blev 
tilrettelagt for ordblinde elever.155 Nedenfor følger et eksempel på de 
særlige vilkår, som en elev kan opnå:  
 
• forlænget eksamenstid 
• ændret opsætning af opgaver, som ofte trykkes på farvet papir 
• opgaver læst ind på CD eller iPod  
• mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eksamen 
• personlig assistanse med læsning i forbindelse med eksamen 
• eksamensopgaver oplæses og besvares ved hjælp af computer i stedet 

for på papir på grund af læse- og skrivevanskeligheder 
• opgaver besvares på computer i stedet for på papir på grund af 

skrivevanskeligheder. 
 

Forespørgslen viste endvidere, at der i 9 af 14 af de videregående skoler 
med forskellige linjer findes tilbud om læsekurser, hvor eleverne opnår 
point for at deltage.  

Fjölbrautarskólinn við Ármúla (FÁ), som er en videregående dagsko-
le, har i løbet af de sidste syv år udviklet et særligt kursus for elever med 
ordblindhed (dysleksi). Skolen er førende, hvad angår støtte til elever 
med dysleksi, og flere af de andre videregående skoler bruger nu også 
denne skoles model (den såkaldte FÁ-model), mens andre skoler plan-
lægger at indføre den. Nedenfor følger en beskrivelse af FÁ- modellen: 

Beskrivelse af FÁ-modellen 
Kurset løber hen over 14 uger og består af fire timers undervisning pr. uge.  
Halvdelen af tiden bliver anvendt på læsning, islandsk og IT-teknik. Deltager-

nes læsestrategier og læsehastighed trænes ud fra indholdet af teksten. Der ind-
øves blandt andet ord fra lærebogstekster. Læreren vælger cirka 20 ord/begreber 
fra teksten og gennemgår disse. Derefter læser eleven ordene gang på gang, og 
læsetiden tjekkes og skrives ned hver gang. Læsestrategier trænes ud fra formålet 
med læsningen af tekster i forskellige lærebøger. Ved undervisning i retskrivning 
lægges der vægt på forståelsen af ordene. Eleven deler lange ord i betydningsbæ-

                                                 
153 http://bella.mrn.stjr.is/utgafuskra/rit.adp?id=34495 (PDF file). 
154 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, kafli 9.1. bls. 37 
155 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 

nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafuskra/rit.adp?id=34495
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rende enheder (morfemer). Han øver sig også i at se disse ord for sig som indre 
billeder. Hvis han har vanskeligheder med at skrive en bestemt del af ordet, prø-
ver han at sætte en ramme omkring den del. Under overskriften „praktisering af 
skabende skrift“ (2–3 timer) får de ordblinde elever mulighed for at formulere sig 
skriftligt vedrørende sig selv og deres ordblindhed ved at sende læreren e-mail. 
Der bruges relativt meget tid på at vise eleven PC’ens muligheder, for eksempel 
syntetisk tale og forskellige IT-programmer. Desuden søger eleven på Internet for 
at finde emner og stof, som han kan bruge i forbindelse med uddannelsen.  

    Den anden halvdel af kurset bruges til træning af elevens selvtillid samt 
studieteknik. 

Her gives der forklaring på, hvad dysleksi er og hvordan den kan ytre sig hos 
forskellige personer. Der lægges vægt på at styrke elevens selvsikkerhed, og der 
arbejdes sideløbende med emner som stress, kommunikation og eksamensangst. 
Eleven lærer om mnemoteknik og øver sig på at udarbejde tankekort („mind map-
ping“). 

 
Nogle af de videregående skoler anvender et læseprogram, som kaldes 
„Lestu betur“ (Læs bedre).156 Her lægges der vægt på at forbedre delta-
gernes læseforståelse gennem træning af læsehastighed. I en af de videre-
gående skoler trænes ordblinde elever specielt i lyddiskriminering og 
lytteforståelse ved siden af træning af læsehastighed og brug af forskelli-
ge læsestrategier. 

I skoler med erhvervsfaglige linjer er der ikke længere de samme krav 
til færdigheder i retskrivning som for ti år siden. Ringe stavefærdigheder 
er således ikke i sig selv en hindring for at tage en uddannelse.157  

4.6.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere 

Der udbydes undervisning for indvandrere i mange forskellige regier, fx 
af de tidligere omtalte centre for livslang læring, kommunale undervis-
ningscentre og private virksomheder. Der foreligger ikke oplysninger om 
tilbud, der specifikt retter sig mod at forbedre indvandreres læse-, skrive- 
og IT-færdigheder og dermed kan have særlig interesse i forbindelse med 
det nordiske forprojekt. Det kan dog nævnes, at undervisnings- og råd-
givningscentret The Intercultural Centre tilbyder arbejdspladser under-
visning, der er særligt rettet mod at lære deltagerne det ordforråd, de har 
behov for i arbejdet. 158   

                                                 
156 Kolbeinsson, G. & Ásbjörnsson F. (1994). Lestu betur [„Læs bedre“]. Reykjavík: IÐNÚ. 
157 Lund, R. (2006). Rapport. Innsamling av nasjonelle opplysninger i Island i forbindelse med 

nordisk førprojekt om kortutdannede voksnes lesning. Reykjavik: Lestrarsetur Rannveigar Lund. 
158 http://www.ahus.is/en/icelandic-language-courses.html  

http://www.ahus.is/en/icelandic-language-courses.html
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4.5 Finland 

4.5.1 Sammenfatning vedrørende finske tilbud og tiltag 

Der foreligger ingen oplysninger om et specifikt undervisningstilbud 
inden for det finske offentlige system for voksne med læse- og stavevan-
skeligheder, hvis der ses bort fra foranstaltninger, som er knyttet til ud-
dannelserne inden for „secondary school“ (finsk: toisen asteen koulu). De 
fleste aktiviteter inden for området igangsættes af interesseorganisationer 
for ordblinde. Sådanne organisationer har gennem de seneste år igangsat 
forskellige projekter i et forsøg på at skabe tilbud for voksne i arbejde. 
Flere af disse projekter er blevet finansieret af det finske spilleautomat-
forbund Raha-automaattiyhdistys (RAY). En af de største interesseorgani-
sationer (HERO) har således med økonomisk støtte fra spilleautomatfor-
bundet fx gennemført et bredspektret undervisningsforløb, som foruden 
læse- og skrivetræning blandt andet har involveret kinesiologiske krops-
øvelser (jf. afsnit 4.5.2.5). Derudover har flere folkehøjskoler igangsat 
kurser og projekter, der retter sig mod personer med læse- og skrivevan-
skeligheder (jf. 4.5.2.2). Der er rapporteret erfaringer fra disse typer af 
projekter, men der foreligger ingen oplysninger om større, systematiske 
undersøgelser af, om en given undervisning har haft en målbar effekt på 
deltagernes faktiske færdigheder i læsning og skrivning eller relaterede 
færdigheder. 

Der er med støtte fra staten etableret en række læserådgivningscentre 
med det formål at informere om ordblindhed og tilbyde hjælp til ordblin-
de (jf. 4.5.2.7). 

I uddannelsessammenhænge findes der forskellige offentlige tilbud 
om støtteforanstaltninger for personer med læse- og skrivevanskelighe-
der, herunder tilbud om specialundervisning (jf. 4.5.3.1). Inden for er-
hvervsuddannelserne er der i løbet af de seneste år udviklet nye test med 
henblik på at forbedre mulighederne for at identificere ordblinde deltage-
re (jf. 4.5.3.2). Der er desuden gennemført flere udviklingsprojekter med 
fokus på at øge underviseres viden om, hvordan de kan støtte deltagere 
med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.5.3.5 og 4.5.3.6). 

4.5.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge  

4.5.2.1 Rammer for tilbud og tiltag for voksne med læse- og skrivevan-
skeligheder 
De fleste aktiviteter for voksne med læse- og skrivevanskeligheder igang-
sættes af non-profit-organisationer, som primært arbejder inden for de 
store byer.159 Det er op til de voksne selv at kontakte sådanne organisati-
                                                 

159 Ojanen, E. (2006). Finnish data for the Nordic pre-project. Jyväskylä: University of Jyväsky-
lä, Niilo Mäki Institute. (Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forprojekt om 
voksne kortuddannedes læsning). 



90 – en nordisk forundersøgelse 

oner. Endvidere er der på nogle folkehøjskoler taget initiativer, der sigter 
mod at støtte personer med læse- og skrivevanskeligheder. I det følgende 
gives der eksempler på projekter og initiativer, der er rettet mod voksne 
med læse- og skrivevanskeligheder. 

4.5.2.2 Eksisterende tilbud om testning, information og undervisning på 
folkehøjskoler 
På nogle folkehøjskoler (finsk: kansanopisto) udbydes der særlige kurser 
for personer med læse- og skrivevanskeligheder. Disse folkehøjskoler kan 
have en bestemt religiøs eller politisk baggrund. Som et eksempel kan 
nævnes folkehøjskolen Turun Kristillinen Opisto (Turku Christian Insti-
tute), som arbejder på evangelisk-luthersk grundlag.160 Denne højskole 
har organiseret kurser for ordblinde siden 1987 og oprettede i 1993 et 
center til støtte for ordblinde (Luki-tuki-keskus). Centret tilbyder scree-
ning for og diagnosticering af ordblindhed. Centret udvikler endvidere 
undervisnings- og informationsmaterialer og udbyder kurser, der infor-
merer om og søger at afhjælpe læse- og stavevanskeligheder.  

4.5.2.3 Projekt vedrørende udvikling og afprøvning af undervisnings-
metoder til voksne med læse- og skrivevanskeligheder (projekt Lukki) 
I perioden 2002–2005 finansierede det finske spilleautomatforbund Raha-
automaattiyhdistys (RAY) Lukki-projektet. Dette projekt havde til formål 
at udvikle undervisningsmetoder og materialer, som kan bruges i forskelli-
ge læringsmiljøer som fx folkehøjskoler, fængsler og foreninger for ar-
bejdsløse. De udviklede metoder og materialer er stadig i brug. Der blev i 
projektperioden organiseret undervisning for grupper på gennemsnitligt 10 
personer. Disse grupper blev undervist af personer fra den i afsnit 4.5.2.2. 
nævnte folkehøjskole, Turun Kristillinen Opisto (Turku Christian Institute). 
Underviserne brugte et særligt materiale, som blandt andet indeholdt in-
formation om ordblindhed og de psykologiske konsekvenser heraf. I forlø-
bene indgik foruden læse- og skriveundervisning blandt andet træning af 
psyko-sociale færdigheder samt kinesiologiske kropsøvelser med henblik 
på at aktivere forskellige områder af hjernen.161 Lukki-projektet er blevet 
evalueret af Haapasalo, Lund & Halonen (2006).162 I forbindelse med 
evalueringen blev 227 deltagere fulgt. Omkring 30 % af disse deltagere var 
i arbejde, mens resten var enten studerende, arbejdsløse, pensionerede eller 
i fængsel. Af rapporten fremgår det, at deltagerne udtrykte tilfredshed med 
gruppeøvelserne. Det anvendte materiale blev revideret på basis af kom-
mentarer fra deltagerne og lærerne. 

                                                 
160 Jf. skolens website: http://www.tk-opisto.fi/
161 Lund, A. (2004). LUKKI-projekti. In: Hämäläinen Riitta, Riitta Salin ja Airi Valkama (eds.) 

Kromosomeista kaksoiskonsonantteihin, lukibussin matkakirja [„From chromosomes to doublecon-
sonants: the journey story of Lukibussi“]. Helsinki: Suomen kuntaliitto. 

162 Haapasalo, S., Lund & Halonen (2006). Luki-lukkoja avaamassa 2002–2005. LUKKI-
hankkeen loppuraportti. [„Opening dyslexia-locks 2002–2005. The final report of LUKKI-project“]. 
Turku: Turun kristillisen opiston säätiö. (http://www.tk-opisto.fi/liitteet/tko-00010424-2.pdf) 

http://www.tk-opisto.fi/
http://www.tk-opisto.fi/liitteet/tko-00010424-2.pdf
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4.5.2.4 Igangværende udviklingsprojekt vedrørende internetservice for 
personer med læse- og skrivevanskeligheder (projekt Verkko-Lukki)  
Projekt Verkko-Lukki begyndte i 2006 og fortsætter til udgangen af 
2008.163 Projektet sigter mod at skabe en internet-service med trænings-
øvelser for personer med læse- og stavevanskeligheder. Der er opgaver på 
forskellige niveauer, fx øvelser i at kombinere lyde og bogstaver og dele 
ord i stavelser samt i at læse og skrive sammenhængende tekster. Materi-
alerne retter sig mod forskellige målgrupper, herunder indsatte i fængsler 
og indvandrere. Projektet organiseres af centeret Luki-tuki-keskus ved den 
ovenfor nævnte folkehøjskole Turun Kristillinen Opisto (jf. afsnit 4.5.2.2) 
og finansieres af det finske spilleautomatforbund Raha-automaattiyhdistys 

(RAY). 

4.5.2.5 Afsluttet projekt vedrørende udvikling af psykosociale og kogni-
tive færdigheder blandt voksne med læse- og skrivevanskeligheder  
Den finske stiftelse for rehabilitering, Kuntoutussäätiö, gennemførte i 
årene 1996–2000 et forsøg, som gik ud på at forbedre de psykosociale og 
kognitive færdigheder blandt voksne med forskellige typer af vanskelig-
heder, herunder ordblindhed.164 Projektet blev igangsat på initiativ af den 
tidligere omtalte interesseorganisation for ordblinde, Helsingin seudun 
erilaiset oppijat ry (HERO), og annonceret i denne organisations med-
lemsblad samt på Helsinkis arbejdsformidlings hjemmeside. Projektet 
blev finansieret af det finske spilleautomatforbund Raha-automaattiyhdistys 

(RAY). 
41 deltagere mellem 22 og 61 år deltog i et forløb, som strakte sig 

over seks måneder. Knap halvdelen af deltagerne var i arbejde, mens 
resten enten var studerende eller arbejdsløse. Under forløbet mødtes del-
tagerne i små grupper én gang om ugen. I forbindelse med gruppemøder-
ne indgik blandt andet følgende aktiviteter: 

 
• Diskussion af deltagernes følelser og oplevelser vedrørende deres 

læse- og skrivevanskeligheder 
• Diskussion af forskellige læringsstrategier (visuelle, auditive og 

kinæstetiske) 
• Dramaøvelser 
• Kropsøvelser med henblik på at aktivere forskellige områder af 

hjernen (kinesiologisk program) 
• NLP-teknikker (Neurolingvistisk Programmering) 
• Afspændingsøvelser 
• Visualiseringsøvelser 
• Musikterapi 
                                                 

163 Kielikukko 2/2006, pp. 24–25 
164 Haapasalo, S. & Salomäki, J. (2000). On kuin kivi olisi vierähtänyt sydämeltä. Kokemuksia 

aikuisten erilaisten oppijoiden ryhmäkuntoutuksesta. [„It’s like rolling a stone down from one’s 
heart. Experiences from group rehabilitation of adult diverse learners“]. Helsinki: Kuntoutussäätiön 
tutkimuksia 64.  
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• Introduktion af computerbaserede træningsprogrammer. 
 
Derudover kunne deltagerne indgå i en læse- og skrivetræningsgruppe, 
hvis de ønskede det. Efter forløbet blev deltagerne spurgt om deres vur-
dering af deres udbytte. 95 % af deltagerne var tilfredse med forløbet som 
helhed. 82 % oplevede, at deres færdigheder i at klare arbejde eller studi-
er var forbedret. Ni måneder efter afslutningen af forløbet blev deltagerne 
på ny spurgt om deres vurdering. Alle deltagerne på nær to gav udtryk 
for, at projektet havde haft en positiv indflydelse på deres liv.  
 

4.5.2.6 Tilbud om læserådgivning for voksne (projekt Lukineuvola) 
Siden 2005 har der været etableret „læserådgivninger“ med det formål at 
informere om ordblindhed og tilbyde hjælp til ordblinde. Der er nu etab-
leret læserådgivningscentre i følgende fire byer i Finland: Helsinki, Vaa-
sa, Tampere og Joensuu. Her kan brugerne blandt andet stifte bekendt-
skab med forskellige slags materialer om læse-, skrive- og indlæringsvan-
skeligheder og få støtte og vejledning i spørgsmål vedrørende læse- og 
skrivevanskeligheder, fx i forbindelse med studier og arbejde. Det er også 
muligt at træne med særlige computerprogrammer og at blive testet i 
rådgivningen. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond 
(ESF) og det finske undervisningsministerium.165

Projektet ligger i forlængelse af det arbejde, som blev udført i forbin-
delse med en tidligere informationskampagne (projekt Luki-bussi, som 
beskrives i afsnit 4.5.2.7 nedenfor).166  

4.5.2.7 Afsluttet informationskampagne om ordblindhed (projekt 
Lukibussi). 
Projekt Lukibussi var en omfattende kampagne, som havde til formål at 
udbrede kendskab til ordblindhed samt at etablere netværk for eksperter 
inden for området. Målgrupperne for kampagnen var blandt andet ord-
blinde personer, forældre, lærere, ansatte inden for social- og sundheds-
væsenet samt repræsentanter for erhvervslivet.167 I perioden 2002–2004 
kørte der i hele Finland to såkaldte „ordblindebusser“ (finsk: lukibussi) 
rundt og informerede om ordblindhed. I forbindelse med projektet blev 
der etableret en række nye informationscentre og interesseorganisationer 
for ordblinde. 

Projektet foregik i et samarbejde mellem en række forskellige organi-
sationer, herunder interesseorganisationen Erilaisten oppijoiden liitto 
(svensk: Förbundet för all inlärning). Projektet blev administreret af det 

                                                 
165 Jf. nyhedsbrevet LukSitkO 1/2006 
166 Opetushallitus (2006). Lukineuvola – Dyslexia Service and Advice Centre for People with 

Learning Difficulties FI-47. (Dokumentet findes som en del af det finske informationsmateriale på 
følgende DVD: NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter (2006). Nordisk informations DVD om 
teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet. Bodø: NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter.) 

167 Jf. projektets website: http://www.lukibussi.net/swe/info/  

http://www.lukibussi.net/swe/info/
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finske forbund af kommuner (finsk: Suomen Kuntaliitto) og finansieret af 
Den Europæiske Socialfond (ESF). 

4.5.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge 

4.5.3.1 Rammer for støtteforanstaltninger i erhvervsuddannelser 
Ifølge lov om erhvervsuddannelse gives der specialundervisning til stude-
rende, som har behov for særskilt undervisning som følge af handicap, 
sygdom, forsinket udvikling eller anden årsag. For sådanne studerende 
skal der udarbejdes en individuel plan for, hvordan undervisningen skal 
tilrettelægges.168 Inden for specialundervisningen skal undervisningen 
tilrettelægges, således at den studerende i så stor udstrækning som muligt 
opnår samme kompetence som i anden form for erhvervsuddannelse.169  

4.5.3.2 Mulighed for screening af læse- og stavefærdigheder i erhvervs-
uddannelser 
Med støtte fra blandt andet det finske undervisningsministerium og Den 
Europæiske Socialfond (ESF) har Niilo Mäki Instituttet ved Universitetet 
i Jyväskylä i løbet af de sidste par år udviklet en række nye test med hen-
blik på screening for og diagnosticering af ordblindhed (dysleksi). Scree-
ningsmaterialet er standardiseret i forhold til elever i erhvervsuddannelser 
og grundskolens 9. klasse.170  

Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang de nye test an-
vendes i erhvervsuddannelserne. 

4.5.3.3 Tidligere undersøgelse af omfang af screening på erhvervs-
uddannelser 
I 2001 blev der i forbindelse med projekt NÄYTTÖ (jf. afsnit 4.5.3.5 ne-
denfor) gennemført en undersøgelse af 17 erhvervsskolers indsats i for-
hold til at identificere ordblinde deltagere.171 I de fleste af disse skoler 
blev der gennemført interviews med deltagerne ved starten af uddannel-
sesforløbet, og ti af skolerne anvendte desuden spørgeskemaer. Kun fem 
af skolerne screenede deltagerne for ordblindhed. 11 af skolerne have en 
speciallærer, som primært arbejdede i en specialklasse for deltagere med 
særlige behov. I praksis var det de almindelige klassers egne lærere, som 

                                                 
168 § 20 i Lag om yrkesutbildning 21.8.1998/630 

(http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980630) 
169 § 8 Förordning om yrkesutbildning 6.11.1998/811 (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/ 

1998/19980811) 
170 Holopainen, L., Kairaluoma, L., Nevala, J., Ahonen, T., & Aro, M. (2004). Lukivaikeuksien 

seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. [„Dyslexia screening tool for youth and adults“]. Jyväskylä: 
University of Jyväskylä, Niilo Mäki Institute. 

171 Pajukoski, S. & Rinne, E. (2002). Erilaiset oppijat näytöissä, osaraportti I. Erilaisen oppijan 
tunnistaminen sekä tuki- ja ohjaustoimet ammatillisessa peruskoulutuksessa. [„Diverse learners in 
skills demonstrations, project report I. Recognising diverse learner and support and counselling 
methods in vocational secondary school“]. Helsinki: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO).  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980630
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/%0B1998/19980811
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/%0B1998/19980811
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havde størstedelen af ansvaret for at identificere deltagere med ordblin-
dhed.  

4.4.3.4 Igangværende projekt med henblik på udarbejdelse af håndbog 
om støtteforanstaltninger for unge ordblinde 
Der er ved at blive udarbejdet en håndbog for lærere om, hvordan unge 
ordblinde kan støttes. Niilo Mäki Instituttet ved Universitetet i Jyväskylä 
står i samarbejde med blandt andet flere erhvervsskoler for udarbejdelsen 
af håndbogen, som forventes udgivet i slutningen af 2007. Arbejdet med 
håndbogen koordineres af det finske undervisningsministerium og støttes 
økonomisk af ESF.172

4.5.3.5 Afsluttet udviklingsprojekt vedrørende særlig tilrettelæggelse af 
undervisning og eksamen for ordblinde (projekt NÄYTTÖ) 
I perioden 2001–2004 blev der inden for erhvervsuddannelserne gennem-
ført et projekt med henblik på at støtte elever med særlige behov, herun-
der ordblinde elever, specielt i forbindelse med eksamener, hvor eleverne 
skal demonstrere deres erhvervsfaglige færdigheder. Mottoet for projektet 
var, at eleverne skulle gives mulighed for at demonstrere, hvad de kunne, 
og ikke, hvad de ikke kunne. Projektet blev benævnt NÄYTTÖ (hvilket i 
denne sammenhæng kan oversættes med „demonstration“). Som led i 
projektet blev der udviklet screenings- og undervisningsmetoder samt en 
række undervisningsmaterialer, som underviserne nu kan benytte. Der 
blev endvidere afholdt kurser for undervisere og arbejdsgivere og etable-
ret ekspert-netværk.  

Projektet blev gennemført i Helsinki-området på tre erhvervsskoler 
med 2200 elever fra tekniske erhvervsuddannelser, 1800 elever fra social- 
og sundhedsområdet og 1250 fra service-området. De skoler, som deltog i 
projektet, screenede alle elever ved starten af skoleåret med en læse- og 
stavetest, der var standardiseret i forhold til 12-årige. Der blev udarbejdet 
individuelle studieplaner og givet specialundervisning, hvis der var behov 
for det. Der blev i retningslinjerne for projektet lagt vægt på, at ordblinde 
elever skulle have mulighed for at anvende alternative måder til at ud-
trykke deres viden. De skulle blandt andet have mulighed for at bruge 
stavekontrol, og forekomst af stavefejl skulle ikke tages i betragtning ved 
vurdering af skriftlige opgaver.173 Projektet blev finansieret af Den Euro-
pæiske Socialfond (ESF) og administreret af det finske undervisningsmi-
nisterium.  

                                                 
172 Ojanen, E. (2006). Finnish data for the Nordic pre-project. Jyväskylä: University of Jyväsky-

lä, Niilo Mäki Institute. (Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forprojekt om 
voksne kortuddannedes læsning). 

173 Pajukoski, S., Tuomi, A. & Koskinen, S. (2004). NÄYTTÖ – mahdollisuus erilaiselle oppijal-
le. Opas ammatillisen peruskoulutuksen opettajalle, työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle. [„Demon-
stration, a possibility for a diverse learner. Guidebook for teachers of  vocational schools, supervisor 
in the work place and the students“]. Helsinki: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO). 
(http://www.saunalahti.fi/mik4/naytto-projekti/tiedostot/hero.pdf) 

http://www.saunalahti.fi/mik4/naytto-projekti/tiedostot/hero.pdf
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4.5.3.6 Afsluttet udviklingsprojekt vedrørende forbedring af læse- og 
skrivefærdigheder blandt finlands-svenske unge (Projekt SF-SOL) 
Södra Finlands Skriv- och Läsprojekt (SF-SOL) rettede sig mod finlands-
svenske unge og strakte sig over perioden 2000–2003.174 Fire erhvervs-
skoler og et gymnasium deltog i projektet, som blandt andet havde til 
formål: 
 
• At forhindre, at elever klarer sig dårligt eller afbryder deres 

uddannelse på grund af „indlæringsvanskeligheder“ 
• At alle elever kan identificere deres egen indlæringsstil og får viden 

om eventuelle læse- og skrivevanskeligheder 
• At udvikle metoder, således at lærerne kan identificere elever med 

læse- og skrivevanskeligheder og eventuelle andre 
„indlæringsvanskeligheder“.  

 
I perioden 2000–2002 deltog alle førsteårselever på de involverede skoler 
i test, der afdækkede deres færdigheder i ordkendskab, læseforståelse, 
afkodning og stavning. Desuden blev der indsamlet materiale om delta-
gernes indlæringsstil.175

Projektet blev ledet af den svensksprogede afdeling af interesseorgani-
sationen HERO (HEROSAK) og blev finansieret af Den Europæiske So-
cialfond (ESF).  

Der er udgivet flere rapporter om projektet, hvor blandt andre nogle af 
de involverede lærere og elever videregiver deres indtryk og erfaringer. 
Der synes at være stor variation mellem tiltagene på de enkelte skoler, 
men erfaringerne forekommer overvejende at være positive.176

4.5.4 Særlige tilbud for indvandrere 

4.5.4.1 Rammer for undervisning af indvandrere 
For generelle informationer om tilbud og tiltag for indvandrere henvises 
der til det finske arbejdsministeriums website.177

Det kan specielt bemærkes, at Undervisningsministeriet i 2006 som 
noget nyt har publiceret en række anbefalinger for undervisning af voks-
ne analfabeter.178  

                                                 
174 Jf. beskrivelse af projektet på HERO’s website: http://www.lukihero.fi/
175 http://www.vasa.abo.fi/speccenter/forsk.htm
176 HERO/Herosak (2003). SF-SOL. Södra Finlands Skriv- och Läsprojekt 2001/2002. Helsinki: 

HERO/Herosak. 
177 http://www.mol.fi/mol/se/04_migration/index.jsp
178 http://www.oph.fi/frontpage.asp?path=1

http://www.lukihero.fi/
http://www.vasa.abo.fi/speccenter/forsk.htm
http://www.mol.fi/mol/se/04_migration/index.jsp
http://www.oph.fi/frontpage.asp?path=1


96 – en nordisk forundersøgelse 

4.5.4.2 Igangværende udvikling af internetservice for personer med læse- 
og skrivevanskeligheder, herunder indvandrere (projekt Verkko-Lukki)  
Det i afsnit 4.5.2.4 omtalte projekt Verkko-Lukki sigter mod at skabe en 
internet-service med træningsøvelser for personer med læse- og stavevan-
skeligheder. Nogle af øvelserne er specielt designet til indvandrere og 
fokuserer blandt andet på strukturerne i det finske sprog.179

4.6 Sverige 

4.6.1 Sammenfatning vedrørende svenske tilbud og tiltag 

I Sverige eksisterer der en række forskellige tilbud om læse- og skriveun-
dervisning for voksne, blandt andet på folkehøjskoler (jf. 4.6.2.1), på 
private virksomheder (jf. 4.6.2.2) og i oplysningsforbund (jf. 4.6.2.3). Der 
er inden for disse forskellige regier blevet gennemført udviklingsprojek-
ter og rapporteret erfaringer herfra. Derudover findes der særlige under-
visningstilbud for voksne med læse- og skrivevanskeligheder inden for 
den kommunale voksenuddannelse, KomVux (jf. 4.6.3.1).  

I forhold til arbejdsløse er der rapporteret flere eksempler på særlige 
tiltag. Der er blandt andet gennemført en større, systematisk undersøgelse 
af effekten af deltagelse i et 20 uger langt læse-skrivekursus for arbejds-
løse med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.6.2.4). Undersøgelsen viste, 
at deltagerne i læse-skrivekurset gik signifikant mere frem på mål for 
stavning, afkodning, hukommelse og selvtillid end en kontrolgruppe, der 
ikke deltog i læse-skrivekurset. 

4.6.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge  

4.6.2.1 Tilbud om læse-skriveundervisning og vejledning på 
„folkhögskolor“ 
I Sverige har folkehøjskolerne (svensk: folkhögskolorna) været førende, 
hvad angår udvikling af kurser for kortudannede voksne med læse- og 
skrivevanskeligheder. Der findes nu omkring 35 folkehøjskoler, som har 
kurser for personer med læse- og skrivevanskeligheder/ordblindhed.180  
Kursusperioden strækker sig oftest over et til to år, og vægten læg-
ges på læse- og skrivetræning. Undervisning for voksne ordblinde 
på folkehøjskoler finansieres typisk af offentlige midler via ar-
bejdsformidlingen.181  

                                                 
179 Kielikukko 2/2006, pp. 24–25 
180 Jf. folkhögskolornas  website: http://www.folkhogskola.nu/Courses.asp?TAB=LongContent& 

LONGCATEGORY_ID=52
181 Lavås, I. (2006). Svenska data i förundersökning av kortutbildade med läs- och skrivsvårighe-

ter. Härnösand: Mittuniversitetet. (Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forpro-
jekt om voksne kortuddannedes læsning). 

http://www.folkhogskola.nu/Courses.asp?TAB=LongContent&%0BLONGCATEGORY_ID=52
http://www.folkhogskola.nu/Courses.asp?TAB=LongContent&%0BLONGCATEGORY_ID=52
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Som et eksempel kan nævnes Löftadalens folkhögskola, som udbyder 
et kursus for voksne med læse-skrivevanskeligheder. I kurset indgår in-
tensiv undervisning i læsning, skrivning og matematik på små hold. Des-
uden indgår undervisning i samfunds- og naturorientering. Under kurset 
kan deltagerne låne en bærbar computer, som indgår som hjælpemiddel i 
undervisningen.182 Positive og negative erfaringer med brug af IT-
baserede hjælpemidler og undervisningsmidler på et af folkehøjskolens 
tidligere kurser er beskrevet af nogle af skolens lærere i en rapport.183

Et andet eksempel er Brunnsviks folkhögskola, som udbyder et alment 
kursus med en særlig læse- og skriveprofil.184 Kurset retter sig mod 
voksne med læse- og skrivevanskeligheder og indebærer, at deltagerne to 
af ugens dage følger undervisning inden for følgende områder: 

 
• læse- og skrivetræning 
• lektiehjælp og studieteknik 
• anvendelse af hjælpemidler  
• samfundsorientering. 
 
De øvrige dage følger deltagerne undervisning i svensk, engelsk og ma-
tematik.  

Ved Brunnsvik folkhögskola findes desuden „Läs- och skrivpedago-
giskt centrum“, som ikke blot kan benyttes af deltagere på skolens kurser, 
men også generelt af voksne med læse- og skrivevanskeligheder, faglige 
organisationer og lærere inden for voksenundervisningen. 185 Dette cen-
ter arbejder blandt andet med:  
 
• Information, rådgivning og kurser med arbejdslivet som 

specialområde  
• Støtte og vejledning til voksne studerende  
• Diagnosticering af unge og voksne med læse- og 

skrivevanskeligheder 
• Tekniske hjælpemidler. 
 
Centret er oprettet i samarbejde med Landsorganisationen (LO), Arbetar-
nas bildningsförbund (ABF) og Förbundet funktionshindradede med läs- 
och skrivsvårigheter (FMLS). 

                                                 
182 Jf. Löftadalens folkhögskolas website:  http://www.folkhogskola.nu/School.asp?TAB= 

Long&SCHOOL_ID=152&TAB2=LongDetail&LONGCOURSE_ID=90869
183 Kennemyr, I. Ridderstad, P. & Tyreus, S. (2002). Datorn – kompensatoriskt hjälpmedel och 

stöd vid inlärning för vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Folkbildingsrådet. 
(http://www.resurs.folkbildning.net/download/515/loftadalendatornhjalpmede.pdf) 

184 Jf. Brunnsviks folkhögskolas website: 
http://www.folkhogskola.nu/School.asp?TAB=Long&SCHOOL_ID=29#course89621  

185 Jf. Brunnsviks folkhögskolas website: http://www.brunnsvik.se/index2.html

http://www.folkhogskola.nu/school.asp?TAB=Facts&SCHOOL_ID=152
http://www.folkhogskola.nu/School.asp?TAB=%0BLong&SCHOOL_ID=152&TAB2=LongDetail&LONGCOURSE_ID=90869
http://www.folkhogskola.nu/School.asp?TAB=%0BLong&SCHOOL_ID=152&TAB2=LongDetail&LONGCOURSE_ID=90869
http://www.resurs.folkbildning.net/download/515/loftadalendatornhjalpmede.pdf
http://www.folkhogskola.nu/school.asp?TAB=Facts&SCHOOL_ID=29
http://www.folkhogskola.nu/School.asp?TAB=Long&SCHOOL_ID=29#course89621
http://www.folkhogskola.nu/school.asp?TAB=Facts&SCHOOL_ID=29
http://www.brunnsvik.se/index2.html
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4.6.2.2 Tilbud om læse- og skrivekurser på virksomheder 
I Sverige har blandt andet virksomheden Volvo i en årrække tilbudt kur-
ser for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Man har infor-
meret om ordblindhed og tilbudt alle de medarbejdere, som kunne gen-
kende sig selv i beskrivelsen, læse- og skriveundervisning i arbejdstiden. 
I afsnit 5.4 gives der en nærmere beskrivelse af undervisningen for med-
arbejdere i en af Volvos afdelinger. 

4.6.2.3 Tilbud for voksne med læse- og skrivevanskeligheder inden for 
oplysningsforbund 
Inden for oplysningsforbundet Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) findes 
der tilbud om deltagelse i såkaldte „studiecirklar“ for personer med læse- 
og skrivevanskeligheder.186  

Som et eksempel på et særligt tiltag i dette regi kan fremhæves EU-
projektet Focus Alfa, som blandt andet ABF Kronoberg deltager i. Pro-
jektet retter sig mod voksne ordblinde (dyslektikere) og går ud på at af-
prøve nye metoder og kompensatoriske IT-hjælpemidler i forbindelse 
med indlæring af fremmedsprog. I den svenske del af projektet, som ABF 
er involveret i, fokuseres der på ordblindes tilegnelse af engelsk. De fleste 
af deltagerne er voksne i arbejde. På projektets hjemmeside findes der 
flere foreløbige forløbsrapporter, men ingen endelig rapport om erfarin-
gerne fra projektet. 187  

4.6.2.4 Afsluttet undersøgelse af effekt af kursus for arbejdsløse med 
læse- og skrivevanskeligheder 
Jensen, Lindgren, Andersson, Ingvar & Levander (2000) gennemførte en 
undersøgelse af effekten af et særligt tilrettelagt kursusforløb for arbejds-
løse med læse- og skrivevanskeligheder.188 I dette forløb deltog 60 ar-
bejdsløse svenskere, som gennemsnitligt havde 10,1 års skolegang bag 
sig og gennemsnitligt havde været arbejdsløse i 26,2 måneder. Forløbet 
var et 20 uger langt fuldtidskursus, som sigtede mod at forbedre deltager-
nes læsning, skrivning, hukommelse og selvtillid. Under kurset blev der 
blandt andet arbejdet med procesorienteret skrivning, læsevaner, mundt-
lig fremlæggelse, brug af tekstbehandling og stavekontrol, hukommelses-
træning og viden om arbejdsmarkedet. 

Før og efter kurset blev der gennemført test af deltagernes færdigheder 
i blandt andet læsehastighed, afkodning, stavning og hukommelse. End-
videre blev deltagerne før og efter forløbet interviewet og besvarede 
spørgeskemaer, som blandt andet blev anvendt til at vurdere deltagernes 
selvtillid. En kontrolgruppe på 16 personer deltog i før- og eftermålingen. 
Denne gruppe deltog ikke i læse- og skriveundervisning, men i forskelli-
                                                 

186 http://www.abf.se/
187 http://www.focusalfa.se/
188 Jensen, J., Lindgren, M., Andersson, K., Ingvar, D.H. & Levander, S. (2000). Cognitive Inter-

vention in Unemployed Individuals With Reading and Writing Disabilities. Applied Neuropsychol-
ogy, 7(4), 223–236. 

http://www.abf.se/
http://www.focusalfa.se/
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ge andre aktiviteter for arbejdsløse. Undersøgelsen viste, at deltagerne i 
forsøgsundervisningen sammenlignet med kontrolgruppen gik signifikant 
mere frem på målene for stavning, afkodning, hukommelse og selvtillid 
vedrørende egne færdigheder i læsning og skrivning. Seks måneder efter 
forløbet havde 26 % af forsøgsdeltagerne fået arbejde, mens andre 28 % 
var begyndt på en uddannelse. Det var ikke muligt at opnå sammenligne-
lige data fra kontrolgruppen vedrørende påbegyndelse af arbejde eller 
uddannelse, men der blev foretaget en sammenligning med data fra andre 
arbejdsløse, som deltog i forskellige aktiviteter. På basis af denne sam-
menligning vurderer forfatterne til rapporten om undersøgelsen, at antal-
let af forsøgsdeltagere, der var begyndt på arbejde eller uddannelse, var 
meget højt. 

4.6.2.5 Særlige hjælpemidler for læsehandicappede på arbejdsmarkedet 
Der findes forskellige teknologiske hjælpemidler, som kan støtte læse-
handicappede voksne i arbejdssammenhæng. Fx er der udviklet og afprø-
vet et særligt IT-baseret staveprogram, Stava Rätt, som blandt andet er 
blevet afprøvet på voksne i arbejde.189 For en nærmere beskrivelse af 
mulighederne for at få teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet i 
Sverige henvises der til en nyligt udgivet nordisk DVD med tilhørende 
informationsmateriale.190 (Materialet beskrives nærmere i afsnit 4.7 om 
fælles-nordiske tiltag).  

4.6.2.6 Afsluttede udviklingsprojekter vedrørende støtteforanstaltninger 
til ordblinde arbejdssøgende 
Den svenske arbejdsmarkedsstyrelse („Arbetsmarknadsstyrelsen“) har 
udgivet flere rapporter, hvori der beskrives erfaringer fra særlige projek-
ter med fokus på ordblinde arbejdssøgende. Fx gennemførtes der på ar-
bejdsformidlingen i Uppsala et projekt, der blandt andet sigtede mod at 
give sagsbehandlere øget viden om ordblindhed (dysleksi), således at de 
kunne henvise potentielt ordblinde klienter til nærmere udredning og 
diagnosticering.191  

Endvidere har Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Lund gennemført 
og rapporteret et projekt, som havde til formål at udvikle ressourcer og 
kompetencer blandt ordblinde (dyslektikere).192 I projektet deltog 28 
arbejdssøgende, som af enten en specialpædagog eller en psykolog var 
diagnosticeret som ordblinde (dyslektikere). Knap halvdelen havde ingen 
uddannelse ud over grundskolen. I forbindelse med projektet fik delta-

                                                 
189 Pousette, S., Berns, T. & Wirstad, J. (1999). AMS – Stava Rätt. Stockholm: Ar-

betsmarknadsservice.  
190 NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter (2006). Nordisk informations DVD om teknologisk 

læse- og skrivestøtte i arbejdslivet– 2002–2004. Projektrapport. Bodø: NAV NONITE – Nordnorsk 
IKT-senter. 

191 Alm, J. (1996). The dyslexia project at the employability institute of Uppsala. Vtu, 7. Stock-
holm: Arbetsmarknadsstyrelsen. (http://www.tuffa.nu/rapporter%5CVtu_1996_7.pdf) 

192 Fermischek, V. & Åhlund, G. (2004). Dyslexiprojektet. Hjälpmedel – Anpassning – Skräd-
darsydda lösningar. Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen.  

http://www.tuffa.nu/rapporter%5CVtu_1996_7.pdf
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gerne under vejledning mulighed for at afprøve forskellige IT-
hjælpemidler, som kunne støtte dem i forbindelse med eventuelt kom-
mende arbejde eller uddannelse, fx talesyntese, stavekontrol og digitale 
ordbøger. En stor del af deltagerne i projektet var seks måneder senere 
kommet i arbejde eller uddannelse. 

4.6.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge  

4.6.3.1 Tilbud om læse- og skriveundervisning inden for den kommunale 
voksenuddannelse  
Den kommunale voksenuddannelse skal ifølge den officielle forordning 
støtte voksnes læring med udgangspunkt i den enkeltes behov og forud-
sætninger. Støtten kan blandt andet have form af undervisning og vejled-
ning.193  

Roos (2006) har foretaget en analyse af tilbud til voksne med læse- og 
skrivevanskeligheder inden for den kommunale voksenuddannelse.194 I 
sin rapport påpeger hun, at personer med læse- og skrivevanskeligheder i 
forskellige officielle „styrdokument“ er genstand for særlig opmærksom-
hed og regnes som en gruppe, som kræver specialpædagogisk kompeten-
ce. Hun påpeger endvidere, at mange kommuner har foretaget særlige 
indsatser for denne gruppe. Disse indsatser er imidlertid primært blevet 
gennemført i segregerende former ved siden af den ordinære uddannelse, 
hvilket kritiseres af mange speciallærere, som har deltaget i Roos’ under-
søgelse.  

Inden for den kommunale voksenuddannelse (KomVux) udbydes læse- 
og skriveundervisning, som kan kompletteres med fag fra KomVux’ or-
dinære kursusudbud. Kurserne finansieres hovedsageligt via offentlige 
midler fra arbejdsformidling og forsikring (svensk: försäkringskassa).195

Et eksempel på et tilbud inden for KomVux er den såkaldte „dyslexi-
linje“ ved KomVux Mimer i Umeå. Tilbuddet retter sig specielt mod 
ordblinde (dyslektikere) og består af undervisning i det svenske sprogs 
opbygning og stavning, træning af læsehastighed og ordkendskab, anven-
delse af studieteknikker og IT-baserede hjælpemidler.196  

                                                 
193 Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 

(http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/1032#paragraphAnchor1) 
194 Roos, E.E. (2006). Aldrig för sent. Verksam pedagogik för vuxna med läs- och skrivsvårighe-

ter. Växjö: Växjö Universitet, Institutionen för Pedagogik. 
(http://www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/Aldrig_för_sent,_slutvers.pdf) 

195 Lavås, I. (2006). Svenska data i förundersökning av kortutbildade med läs- och skrivsvårighe-
ter. Härnösand: Mittuniversitetet. (Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forpro-
jekt om voksne kortuddannedes læsning). 

196 Jf. KomVux Mimers website: 
http://www.skola.umea.se/komvuxmimer/kursutbud/dyslexi.4.13c1b69101a982ca2a800063480.html

http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/1032#paragraphAnchor1
http://www.skola.umea.se/komvuxmimer/kursutbud/dyslexi.4.13c1b69101a982ca2a800063480.html
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4.6.3.2 Tilbud om støtte og vejledning i „lärcentra“ 
Der findes „lärcentra“ mange steder i Sverige. De drives både i kommu-
nalt regi, inden for folkeoplysningen og fagforbund.197 Benævnelsen af 
centrene kan variere. De kan fx kaldes „kompetenscentrum“, „studiecen-
trum“ eller „högskolenhet“. De enkelte centre fungerer som studiemiljø 
og mødested for voksne, der er i gang med en uddannelse. I disse centre 
er der adgang til vejledning, lokaler og tekniske faciliteter som fx compu-
tere med Internet og specielle programmer for personer med læse- og 
skrivevanskeligheder. 

4.6.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere 

4.6.4.1 Rammer for undervisning af indvandrere 
For generelle informationer om svenskundervisning for indvandrere hen-
vises til Regeringskansliets website.198

4.6.4.1.1 Afsluttet udviklingsprojekt for indvandrere med 
læsevanskeligheder  
Der er udviklet særlige undervisningstilbud for indvandrere med læse-
vanskeligheder på flere folkehøjskoler, herunder Botkyrka folkhögsko-
la.199 Nogle af denne skoles lærere har i en rapport beskrevet erfaringer 
fra udviklingen af et undervisningsforløb for en gruppe elever med 
svensk som andetsprog, som oplevede at læse og skrive dårligere end de 
andre elever.200 I projektet blev der blandt andet givet en struktureret 
gennemgang af de svenske staveregler. Deltagerne læste tekster med 
henblik på at træne ordkendskab og læseforståelse og skrev logbog med 
henblik på at træne fri skriftlig fremstilling. Erfaringerne fra projektet 
beskrives som overvejende positive. 

4.7 Fælles-nordiske tiltag 

4.7.1 Fælles-nordisk informations-DVD om læse- og skrivehjælpemidler 
til ordblinde på arbejdsmarkedet 

Der er gennemført et fælles nordisk informationsprojekt om læse- og 
skrivehjælpemidler til ordblinde på arbejdsmarkedet. I alt fem nordiske 
lande har deltaget. I forbindelse med projektet er der udgivet en informa-
tions-DVD, der har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af 

                                                 
197 http://www.larcentra.se
198 http://www.regeringen.se/sb/d/2508/a/19974;jsessionid=a9SJzIUaiBY8
199 http://www.hallundanorsborg.nu/utbildning/botkyrkafolkhogskola/504.html
200 Botkyrka folkhögskola (2003). Projektmaterial. Läs- och skrivsvårigheter hos Sv2-elever 

inom folkhögskolan. Stockholm: Folkbildingsrådet. 
(http://www.resurs.folkbildning.net/download/197/botkyrka_fhs.pdf) 

http://www.larcentra.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/2508/a/19974;jsessionid=a9SJzIUaiBY8
http://www.hallundanorsborg.nu/utbildning/botkyrkafolkhogskola/504.html
http://www.resurs.folkbildning.net/download/197/botkyrka_fhs.pdf
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teknologiske hjælpemidler på arbejdsmarkedet.201 Hjælpemidlerne består 
primært i anvendelse af computere og brug af syntetisk tale til oplæsning 
af tekster samt særlige programmer til stavning og skrivning. DVD’en 
gennemgår ud over de computerbaserede hjælpemidler en række hjælpe-
midler til løsning af andre læse- og skriveudfordringer i hverdagens ar-
bejdsliv. Det gælder fx anvendelse af GPS til navigation, samt mobiltele-
foner, PDA, diktafoner og andet udstyr.  

DVD’en indeholder blandt andet interviews med mennesker, der for-
tæller om deres konkrete brug af it-hjælpemidler i arbejdet. Derudover er 
der en række interviews med fagfolk, der fortæller om brug af IT-
hjælpemidler i de nordiske lande. Endelig beskrives en lang række tekno-
logiske hjælpemidler gennem videopræsentationer af deres funktioner. 
DVD’en indeholder desuden et omfattende skriftligt materiale i form af 
rapporter og artikler fra alle fem lande. 

Projektet er finansieret af Nordisk Udviklingscenter for Handicap-
hjælpemidler og gennemført i et samarbejde mellem blandt andet ar-
bejdsmarkedsstyrelser, hjælpemiddelinstitutter og ordblindeorganisatio-
ner i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island. 

4.7.2 Dansk-norsk erfaringsudveksling vedrørende undervisning på 
arbejdspladser 

Der er i 2006 påbegyndt et mindre nordisk projekt, hvor en gruppe dan-
ske og norske lærere og konsulenter mødes og udveksler erfaringer med 
læse- og skriveundervisning på virksomheder.202 Projektet skal blandt 
andet munde ud i en samling af eksempler på „best practice“ og en liste 
over, hvad man skal gøre og undlade at gøre i forbindelse med læse- og 
skriveundervisning på virksomheder. Projektet er finansieret af pro-
grammet Nordplus Voksen. 

4.8 Diskussion vedrørende tilbud og tiltag 

I det foregående er der givet beskrivelser af en række nordiske tilbud og 
tiltag for voksne med utilstrækkelige læse-, skrive- og stavefærdigheder i 
de nordiske lande. I det følgende gives nogle kommentarer til det billede, 
der tegner sig. 

Oversigten i kapitel 4 viser, at der findes mange forskellige typer af 
tilbud og tiltag i de enkelte nordiske lande, både i arbejds- og uddannel-
sesrelaterede sammenhænge. Overordnet kan der nævnes følgende ho-
vedtyper af tilbud og tiltag: 

                                                 
201 NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter (2006). Nordisk informations DVD om teknologisk 

læse- og skrivestøtte i arbejdslivet. Bodø: NAV NONITE – Nordnorsk IKT-senter. 
202 News from VOX , vol. 5(5), oktober 2006, p. 3. 

http://www.nuh.fi/
http://www.nuh.fi/
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1. Tilbud om læse- og skrivekurser for voksne med utilstrækkelige 
læsefærdigheder  
Sådanne kurser foregår ofte på institutioner, der har specialiseret sig i 
undervisning for voksne, fx voksenuddannelsescentre, oplysnings-
forbund eller folkehøjskoler. I nogle tilfælde foregår undervisningen 
på deltagernes arbejdspladser, men lærerkræfterne er typisk hentet fra 
institutioner som de ovenfor nævnte. Specielt i Finland synes det at 
være almindeligt, at læse- og skrivekurser igangsættes af interesse-
organisationer for ordblinde. 

2. Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge for personer med 
læse-, stave- og skrivevanskeligheder  
Typiske støtteforanstaltninger er særlige IT-hjælpemidler, studie-
materialer på lydmedie, støtteundervisning og særlige vilkår til eksa-
miner (fx forlænget tid). Disse støtteforanstaltninger er især rettede 
mod deltagere med ordblindhed/dysleksi. På nogle uddannelsesinsti-
tutioner foretages der screening med henblik på at identificere sådan-
ne deltagere, men det er vanskeligt at få et overblik over, i hvilket 
omfang der findes tilbud om screening på de enkelte uddannelser. 
Praksis synes at variere betydeligt mellem de enkelte uddannelsesin-
stitutioner.  

3. Særlige tilbud for indvandrere m.fl.  
I alle de nordiske lande findes der grundlæggende sprogundervisning 
for personer med et andet modersmål end majoriteten i landet. I nogle 
lande findes der derudover særlige tiltag, der retter sig specielt mod at 
forbedre læse-, skrive- og IT-færdighederne hos denne gruppe, lige 
som der er gennemført enkelte udviklingsprojekter inden for dette 
område. 

 
Det forekommer umiddelbart oplagt, at der kan finde en gensidig inspira-
tionsudveksling sted mellem de enkelte lande, hvad angår tilbud og tiltag 
inden for disse områder. Som det vil fremgå af det følgende, kan det 
imidlertid være problematisk at vurdere, hvilke tiltag der er værd at lade 
sig inspirere af. Dette hænger sammen med, at der i mange tilfælde ikke 
foreligger overbevisende dokumentation for effekten af de beskrevne 
tiltag. 

Nogle tiltag er beskrevet i artikler, som er baserede på interviews med 
en eller flere af de involverede lærere og eventuelt nogle af deltagerne. 
Sådanne artikler kan naturligvis medvirke til at udbrede kendskabet til et 
givent tiltag, men kan ikke siges at give noget pålideligt grundlag for at 
foretage en vurdering af, om det pågældende tiltag er bedre end så mange 
andre tiltag.  

I andre tilfælde foreligger der relativt omfattende evalueringsrappor-
ter, men oftest er effekten af tiltagene kun blevet målt ved at spørge del-
tagerne om deres oplevelse af udbyttet. Det typiske resultat af sådanne 
spørgeundersøgelser er, at hovedparten af de deltagere, som ikke er faldet 
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fra undervejs i et givet undervisningsforløb, giver udtryk for, at de selv 
oplever at have fået forbedret deres selvtillid og deres læse- og skrivefær-
digheder gennem tiltaget. Det er fx tilfældet i en norsk undersøgelse af 
AOF’s læse-skrivekurser (4.3.2.2.2) og flere evalueringer af det danske 
FVU-tilbud, hvor deltagerne er blevet interviewet telefonisk (jf. fx 
4.3.2.2.2 og 4.2.2.1.2). På grundlag af sådanne undersøgelser kan man 
imidlertid ikke vide, hvorvidt deltagerne objektivt set faktisk har forbed-
ret deres færdigheder i læsning og skrivning, da det ikke er blevet afdæk-
ket, om der er sket en målbar udvikling i disse færdigheder. Det er langt-
fra givet, at der er en sammenhæng mellem deltagernes oplevede og fak-
tiske udbytte af et undervisningsforløb. I en undersøgelse inden for den 
kompenserende specialundervisning for ordblinde kunne der således fak-
tisk ikke påvises signifikante sammenhænge mellem deltagernes egne 
vurderinger af udviklingen i deres færdigheder og den udvikling, der 
kunne måles ved hjælp af læse- og stavetest (jf. 4.2.2.2.2 - A).  

Der er kun rapporteret relativt få nordiske undersøgelser af, hvorvidt 
deltagelse i tilbud om læse-skriveundervisning har en målbar effekt på 
voksnes færdigheder. Blandt de få undersøgelser af denne type kan næv-
nes en svensk undersøgelse af effekten af deltagelse i et kursus særligt 
tilrettelagt for arbejdsløse med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.6.2.4). 
Denne undersøgelse viste, at arbejdsløse, som havde deltaget i et sådant 
læse-skrivekursus, gik signifikant mere frem på mål for stavning, afkod-
ning, hukommelse og selvtillid end en kontrolgruppe, som havde deltaget 
i andre aktiviteter for arbejdsløse. Derudover er der gennemført to danske 
undersøgelser, hvor ordblindes færdigheder blev målt før og efter delta-
gelse i et forløb inden for den kompenserende specialundervisning (jf. 
afsnit 4.2.2.2.2). Der blev i begge disse undersøgelser gennemsnitligt 
fundet beskedne fremgange i deltagernes færdigheder, men markante 
fremgange for en mindre del af deltagerne. Sådanne undersøgelser kan 
imidlertid ikke give nogen sikker indsigt i, hvilke elementer i undervis-
ningen der har bevirket disse fremgange. Derfor er det vanskeligt at vide, 
hvad der eventuelt kunne være værd at efterligne i undervisningstilbud 
for andre voksne. 

Mere sikker indsigt kan opnås ved at gennemføre sammenlignende 
undersøgelser af forskellige undervisningsmetoders effekt på deltageres 
færdigheder. Som et eksempel kan nævnes en dansk træningsundersøgel-
se, hvor der blev tilrettelagt to særlige undervisningsforløb for to forskel-
lige grupper af FVU-deltagerne (jf. 4.2.2.1.2). Deltagernes udbytte af 
disse forløb blev målt og sammenlignet med udbyttet hos en kontrolgrup-
pe, som deltog i et almindeligt FVU-forløb. Sådanne effektundersøgelser 
af særlig forsøgsundervisning synes at være meget sjældne i Norden, 
formodentlig fordi de er relativt vanskelige og tidskrævende at gennemfø-
re. Til gengæld opnås der en viden, der kan bruges som grundlag for at 
vurdere, om de undersøgte metoder er værd af anvende og inkorporere i 
undervisningstilbud for andre voksne svage læsere. 
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I det indsamlede materiale foreligger der oplysninger om enkelte nor-
diske tiltag, som med rimelighed kan betegnes som kontroversielle. Dette 
gælder blandt andet det eksisterende islandske kursustilbud for ordblinde 
voksne, „Tilbage til uddannelse“(„Aftur í nám“), som støttes økonomisk 
af staten (jf. beskrivelse af tilbuddet i afsnit 4.4.2.1). En væsentlig del af 
dette kursustilbud består af elementer fra amerikaneren Ron Davis’ un-
dervisningsprogram, hvor deltagerne især arbejder med at forme bogsta-
ver og ord i ler.203 Det bemærkes, at Davis’ teorier om årsagerne til ord-
blindhed afviger væsentligt fra alment accepteret, forskningsbaseret viden 
på området. Endvidere foreligger der ikke overbevisende dokumentation 
eller argumentation for hypotesen om, at ordblinde skulle kunne overvin-
de deres vanskeligheder ved at arbejde med ler.  

Et andet påfaldende eksempel er et afsluttet finsk projekt (jf. afsnit 
4.5.2.5), hvor en gruppe voksne foruden læse- og skriveundervisning 
blandt andet deltog i kinesiologiske kropsøvelser og arbejdede med NLP-
teknikker (Neurolingvistisk Programmering). Hverken dette projekt eller 
andre undersøgelser har kunnet dokumentere eller sandsynliggøre, at 
behandlingsmetoder som kinesiologi og NLP skulle kunne afhjælpe læse- 
og skrivevanskeligheder.204

Selv om effekten af et givet tiltag ikke er dokumenteret, kan tiltaget 
naturligvis godt være en succes i den forstand, at mange brugere derigen-
nem rent faktisk forbedrer deres færdigheder og får lettere ved at klare sig 
i fx arbejds- eller uddannelsesrelaterede sammenhænge. Ved mange af de 
beskrevne tiltag gør den manglende dokumentation det imidlertid blot 
vanskeligt at fastslå, hvornår der er tale om en succes, og hvad der i de 
enkelte tilfælde er årsag til den eventuelle succes. Hvis et bestemt tiltag 
opnår et godt ry, kan det skyldes mange forskellige faktorer, fx anvendel-
sen af en bestemt undervisningsmetode, lærerens engagement eller re-
krutteringen af deltagere, og det er derfor vanskeligt at vide, om tiltaget 
med fordel kan efterlignes og implementeres i andre sammenhænge. Hvis 
man vil vide, om bestemte metoder fører til bedre resultater end andre 
metoder, er gennemførelse af effektundersøgelser den mest sikre vej til at 
opnå denne viden. 

Det kan bemærkes, at langt hovedparten af de beskrevne tilbud om læ-
se- og skrivekurser for voksne har en almen karakter. Således er målet for 
sådanne kurser typisk, at deltagerne opnår en generel forbedring af deres 
læse-, stave- og skrivefærdigheder. En sådan forbedring er naturligvis 
ønskværdig for såvel de enkelte deltagere som for samfundet som helhed. 
Imidlertid ville det faktisk være overraskende, hvis relativt korte kurser 
kunne kompensere for alt det, som voksne med læse-, stave- og skrive-

                                                 
203 Metoden er udviklet af Ron Davis og står blandt andet beskrevet i hans bog The Gift of Dysle-

xia. Bogen findes i dansk oversættelse: Davis, R.D. (2006). Den begavede dyslektiker. København: 
Klim. 

204 For en kritisk gennemgang af alternative behandlingsmetoder i forhold til ordblinde kan der i 
nordisk sammenhæng henvises til følgende grundbog: Høien, T. & Lundberg, I. (1993). Dysleksi. 
Herning: Specialpædagogisk Forlag. (Denne bog findes på flere nordiske sprog.)  

http://bibliotek.dk/vis.php?base=dfa&field1=lfc&term1=Davis%20Ronald%20D
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vanskeligheder ikke tidligere har tilegnet sig i løbet af deres skolegang. 
Man kunne forestille sig, at det bedre kunne betale sig at tilbyde mere 
målrettede kurser, hvor læse- og skriveundervisningen fokuserede på det 
område, som deltagerne beskæftigede sig med til daglig i enten arbejds- 
eller uddannelsesmæssige sammenhænge, og hvor tilrettelæggelsen af 
undervisningen tog udgangspunkt i de krav, som deltagerne mødte i disse 
sammenhænge. Enkelte eksempler på sådanne tiltag findes da også i 
oversigten. Således udbydes der på nogle arbejdspladser læse-skrive-
kurser, der er „skræddersyede“ til bestemte medarbejdergrupper og tager 
udgangspunkt i arbejdsrelaterede materialer, som fx i det beskrevne pro-
jekt for medarbejdere i Greve Kommunes hjemmepleje (jf. 4.2.2.1.2 - E). 
Ligeledes tager det igangværende danske forsøg med ord- og regneværk-
steder udgangspunkt i de materialer, der anvendes i deltagernes konkrete 
uddannelse (jf. 4.2.3.4). Imidlertid foreligger der heller ikke på disse om-
råder undersøgelser, der viser, hvilke metoder der er (mest) effektive.  



5. Udvalgte nordiske eksempler 
på læse-skrivekurser for voksne 

5.1 Indledning 

Forprojektet skal bidrage med beskrivelser af formodet effektive tiltag, 
der kan reducere eventuelle læse- og stavevanskeligheder. Målet er at 
indsamle, vurdere og sammenfatte et lovende eksempel fra hvert af 
mindst tre af de nordiske lande. 

I forbindelse med forprojektet er der indhentet data fra tre forskellige 
tiltag, som vil blive rapporteret i det følgende. Det ene er et dansk eksem-
pel på forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og 
skriftlig fremstilling for medarbejdere i en kommunal døgnpleje og køk-
ken/service-afdeling (jf. 5.2). Det andet eksempel er et norsk læse- og 
skrivekursus inden for Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) (jf. afsnit 
5.3). Det tredje eksempel er et tilbud om individuelt tilrettelagt læse- og 
skriveundervisning på virksomheden Volvo i Sverige (jf. 5.4). 

Afslutningsvis diskuteres og kommenteres de tre tiltag (jf. 5.5).  
De tre eksempler er efter aftale med repræsentanter for Styregruppen 

for Voksnes Læring (SVL) delvist anonymiseret. Det fremgår således 
ikke af beskrivelserne, præcist hvor tiltagene har fundet sted, lige som 
undervisernes og deltagernes navne ikke nævnes. 

5.2 Et dansk eksempel: Læse-skriveundervisning for 
kommunalt ansatte medarbejdere  

I det følgende beskrives et dansk eksempel på læse-, skrive- og staveun-
dervisning. Det valgte eksempel er et kursus inden for den forberedende 
voksenundervisning (FVU). Kurset var rettet specielt mod medarbejdere i 
en kommunal døgnpleje og køkken/serviceafdeling. Anna Gellert har 
efter samråd med Undervisningsministeriets FVU-konsulent og amtslige 
FVU-konsulenter udvalgt dette kursus, observeret en del af undervisnin-
gen samt interviewet underviseren og nogle af deltagerne. Den følgende 
beskrivelse bygger på de oplysninger, der er indsamlet i den sammen-
hæng. 

5.2.1 Begrundelse for valg af undervisningstiltag 

I Danmark er Forberedende voksenundervisning (FVU) det mest udbred-
te undervisningstilbud for voksne med utilstrækkelige læse-, stave- og 
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skrivefærdigheder. Tilbuddet tiltrækker mange kortuddannede, og da 
forprojektet netop har fokus på denne gruppe, forekom det oplagt at væl-
ge at studere et tilbud inden for denne ramme. Som nævnt i diskussions-
afsnittet 4.8 forekommer det i forhold til kortuddannede voksne relevant 
at tilbyde målrettede kurser, hvor læse- og skriveundervisningen fokuse-
rer på det område, som deltagerne beskæftiger sig med i arbejdssammen-
hæng, og hvor tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i 
de krav, som deltagerne møder her. Derfor blev der søgt efter et eksempel 
på et FVU-tiltag, hvor undervisningen var relateret til deltagernes ar-
bejdsområde. Det konkrete tiltag blev valgt, fordi det lå i forlængelse af 
et relativt omfattende arbejdsrelateret FVU-projekt, som allerede havde 
fået en overvejende positiv evaluering.205

5.2.2 Baggrund for undervisningsforløbet  

I efteråret 2005 og foråret 2006 kørte der under overskriften „Kompeten-
ceudviklingsprojekt Skriftlig kommunikation“ i Roskilde Amt adskillige 
FVU-kurser for medarbejdere i Greve Kommunes Hjemmepleje. I dette 
projekt blev der i undervisningen især arbejdet med en samarbejdsbog, 
som alle ansatte i hjemmeplejen skal bruge til at dokumentere deres ob-
servationer og handlinger og til at holde sig orienterede om de borgere, 
der plejes. Projektet i Greve Kommune er blevet af evalueret af et konsu-
lentbureau og står beskrevet i rapporten om forprojektet (jf. afsnit 
4.2.2.1.D). Dette projekt var næsten afsluttet ved det nordiske forprojekts 
start. Imidlertid havde en anden af amtets kommuner videreført ideen og 
netop startet et nyt lignende projekt for medarbejdere i den kommunale 
døgnpleje og køkken/service-afdeling. I denne kommune skulle medar-
bejderne inden for døgnplejen kunne håndtere en såkaldt kommunika-
tionsbog, hvis funktion svarede til den omtalte samarbejdsbog i Greve 
Kommune. Også til medarbejderne inden for køkken/service-afdelingen 
blev der stillet krav om skrivning og læsning i arbejdssammenhæng, idet 
de blandt andet skulle kunne anvende forskelle elektroniske køkkensty-
ringssystemer. 

Formålet med projektet var overordnet at styrke færdighederne i læs-
ning og skrivning, således at medarbejderne fik reelle muligheder for at 
dokumentere i kommunikationsbogen og/eller orientere sig i omsorgs- og 
køkkenstyringssystemerne. 

5.2.3 Rekruttering af deltagere 

I alt 100 ansatte i kommunens døgnpleje og køkken/service deltog i en 
obligatorisk screening, hvor amtets FVU-konsulent anvendte en stavetest 

                                                 
205 NIRAS-konsulenterne (2006). Evaluering af kompetenceudviklingsprojekt „Skriftlig kommu-

nikation“ for medarbejdere i Greve Kommunes Hjemmepleje. Slutevaluering. Roskilde: Roskilde 
Amt. 



 Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne  109 

fra undervisningsmaterialet „Staveprofilen“. I screeningen deltog både 
ufaglært og faglært personale foruden medarbejdere med en videregående 
uddannelse, herunder sygeplejersker. Af de 100 screenede blev der efter-
følgende organiseret FVU-kurser for de 60. 8 af de screenede medarbej-
dere blev af den amtslige FVU-konsulent henvist til andre undervisnings-
tilbud, herunder kompenserende specialundervisning for ordblinde og 
danskundervisning for indvandrere. 

5.2.4. Deltagernes baggrund og færdigheder 

I det observerede kursusforløb deltog i alt 12 ansatte. Tre af deltagerne 
var køkkenassistenter. En af deltagerne arbejdede som sekretær i pleje-
centrets administration. De øvrige arbejdede som sygehjælpere, social- og 
sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Alle var kvinder 
med dansk som modersmål. Blandt deltagerne på holdet var plejepersona-
lets tillidsrepræsentant. 

Deltagerne havde som nævnt deltaget i en screening. De var alle ud 
fra den i screeningen anvendte stavetest vurderet til at ligge på omkring 
trin 2 af de i alt fire FVU-trin. En grundigere afdækning, som blev foreta-
get cirka midtvejs i forløbet ved hjælp af det af Undervisningsministeriet 
anbefalede testbatteri206, viste imidlertid, at deltagerne spredte sig fra trin 
1 til trin 3.  

5.2.5 Undervisningens rammer og indhold  

Det observerede undervisningsforløb var det første af en række FVU-
kurser, som kommunen afholdt for medarbejdere i døgnplejen og køk-
ken/service-afdelingen. Læreren havde stået for adskillige af de FVU-
kurser, som tidligere var blevet afholdt for medarbejdere i en anden 
kommunes hjemmepleje. Læreren havde inden opstarten af kurserne i 
denne kommune deltaget i et praktikforløb i hjemmeplejen for at få en 
større forståelse for deltagernes arbejdsfelt, herunder anvendelse af sa-
marbejdsbogen. Disse erfaringer dannede en del af grundlaget for den 
observerede undervisning. 

Undervisningen foregik i et mødelokale på kommunens plejecenter. I 
lokalet var der tavle, video og seks pc’er til rådighed. Undervisningen 
varede 56 lektioner og strakte sig over en periode på knap to måneder. 
Nogle af lektionerne fandt sted fra kl. 8.00 til 14.30, hvorefter deltagerne 
havde fri. Andre af lektionerne fandt sted fra kl. 11.30 til 15.30, efter at 
deltagerne havde været på arbejde om formiddagen. Kurset indgik som en 
del af deltagernes lønnede arbejdstid. Observationen af undervisningen 
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FVU-deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. 
København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/Vejledninger/documents/Trinplacering-laes-vejl-juni04-vejl.pdf) 
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fandt sted på to undervisningsgange ved begyndelsen af forløbet og en 
undervisningsgang ved slutningen af kursusforløbet. 

Observationen af undervisningen og interview med læreren viste, at 
over halvdelen af det anvendte materiale enten var hentet direkte fra del-
tagernes arbejde eller var af en type, som kunne formodes at have stor 
lighed med det materiale, som deltagerne typisk mødte i forbindelse med 
deres arbejde. 

Der blev især arbejdet med følgende områder: skriftlig fremstilling, 
orddannelse og læseforståelse. I det følgende beskrives eksempler på 
aktiviteter inden for disse områder. 
 
A. Skriftlig fremstilling 
Deltagerne fik udleveret en skriftlig case om en overvægtig plejecenter-
beboer med sukkersyge. De arbejdede i grupper med at udforme en så-
kaldt handle/plejeplan for behandlingen af denne person. De deltagere, 
der arbejdede i køkkenet, beskæftigede sig især med de ernæringsmæssi-
ge aspekter, mens plejepersonalet koncentrerede sig om den personlige 
pleje. Læreren fremhævede undervejs, at deltagerne ved udformningen af 
planerne skulle tænke på, at indholdet af dem skal kunne læses af både 
personale, borgeren selv og pårørende til borgeren. De forskellige planer, 
der blev udarbejdet, blev efterfølgende uddelt til alle deltagerne, og der 
blev givet feedback på struktureringen af planerne. En af gruppernes bi-
drag blev i særlig grad fremhævet som et godt eksempel, mens andre 
grupper blev opfordret til at uddybe deres bidrag. Læreren uddelte desu-
den et løsningsforslag, som var udarbejdet af en sygeplejerske, som ikke 
deltog i kurset. 

På grund af en kommende kommunesammenlægning skulle plejeper-
sonalet i kommunen i gang med at bruge en ny elektronisk database, hvor 
de ansatte blandt andet skulle indsætte en række oplysninger om de bor-
gere, som de havde kontakt med i deres arbejde. I undervisningen øvede 
nogle af deltagerne sig på at skrive handle/plejeplaner for konkrete borge-
re ind i den nye database, som der var adgang til fra computerne i under-
visningslokalet. Der syntes i starten at herske nogen forvirring om, hvilke 
oplysninger der skulle stå i de forskellige rubrikker, men da uddannelses-
lederen på plejecentret blev orienteret om dette problem, blev der næste 
undervisningsgang udleveret en skriftlig instruktion til deltagerne, som de 
kunne bruge ved indskrivning af handle/plejeplaner i databasen. 

Der blev desuden arbejdet med vurdering og formulering af den 
sproglige form af den type meddelelser, som plejepersonalet typisk skulle 
notere i kommunikationsbogen. Deltagerne fik blandt andet udleveret 
problematiske eksempler på formuleringer som fx „Han påstår, han har 
ondt hele tiden“; „Såret på skinnebenet var meget snasket og ulækkert“; 
„Vi bliver nødt til at tømme kateterposen lidt tiere – familien har brokket 
sig igen“. Deltagerne fik til opgave at vurdere og omformulere sådanne 
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meddelelser i et sprog, der ikke stødte hverken borgerne eller deres pårø-
rende og samtidig var forståeligt for andre medarbejdere i døgnplejen. 
 
B. Orddannelse  
Deltagerne arbejdede med at finde sammensatte navneord i en sundheds-
faglig tekst om urin-inkontinens. De fik endvidere til opgave at danne nye 
sammensatte navneord på basis af forskellige usammensatte navneord. 
De blev bedt om at forklare betydningen af de nydannede ord og blev 
anbefalet at starte med det sidste rodmorfem (fx mundsår = et sår i mun-
den; livstilssygdom = en sygdom, der skyldes personens livsstil). 

Deltagerne arbejdede desuden med navnesords bøjningsendelser med 
udgangspunkt i ord, der hyppigt bruges inden for plejeområdet (fx pause, 
plejecenter, bækkenbundstræning). Efterfølgende fik deltagerne til opga-
ve at finde og rette fejlstavede ord i en jobannonce for social- og sund-
hedshjælpere (fx borgere stavet som borger). 
 
C. Læseforståelse  
De deltagere, som arbejdede i køkkenet, læste en tekst om metoder til 
beregning af overvægt. Deltagerne skrev et resumé af teksten og fremlag-
de og kommenterede efterfølgende indholdet for hele holdet. 

En sygehjælper, som oplevede at læse for langsomt, arbejdede med 
forskellige metoder til at differentiere og optræne sin læsehastighed og 
øvede blandt andet skimmeteknikker på tekster om sundhedsfaglige em-
ner. 

5.2.6 Evaluering 

Kurset blev af læreren evalueret både mundtligt og skriftligt efter hver 
undervisningsgang. Endvidere blev der afslutningsvis lavet en ekstra 
grundig skriftlig evaluering, som blev sammenfattet og sendt til observa-
tøren. Sammenfatningen viste, at hovedparten af deltagerne følte, at de 
havde fået udbytte af undervisningen, ville anbefale kurset til andre og 
var motiverede for selv at gå gang med et nyt FVU-kursus eller anden 
danskundervisning på et senere tidspunkt. Nogle af deltagerne gav dog 
udtryk for, at de gerne ville have været testet grundigere fra starten og i 
højere grad have arbejdet individuelt med deres egne særlige problemom-
råder. Det kan tilføjes, at det efter gennemførslen af det første FVU-
kursus for medarbejdere i kommunens døgnpleje og køk-
ken/serviceafdeling som følge af evalueringen blev vedtaget af de pro-
jektansvarlige, at deltagere på de kommende kurser skulle testes grundigt 
en af de første undervisningsgange. 

I forbindelse med det nordiske forprojekt blev der kort før slutningen 
af forløbet gennemført interviews med nogle af deltagerne. En af delta-
gerne havde en etårig uddannelse som sygehjælper. Hun havde for en del 
år siden forsøgt at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent, men 
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havde opgivet at gennemføre, da hun var dumpet undervejs til en skriftlig 
eksamen og havde fået at vide, at hendes skriftlige fremstilling var for 
dårlig. Hun havde som tillidsrepræsentant støttet igangsætningen af FVU-
kurserne på arbejdspladsen og havde håbet, at hun selv gennem deltagelse 
i kurset kunne forbedre sine færdigheder så meget, at hun kunne videre-
uddanne sig. Da hun blev interviewet kort tid før afslutningen af kurset, 
var hun imidlertid nået frem til den erkendelse, at hun manglede at for-
bedre sig meget endnu, før hun kunne klare at videreuddanne sig. Hun 
gav dog udtryk for, at hun havde fået nogle brugbare redskaber, specielt 
hvad angik læseteknik.  

En anden af deltagerne var køkkenassistent. Hun gav udtryk for, at 
hun kunne bruge meget af det, hun havde lært på kurset, i sin dagligdag. 
Hun følte, at hun havde forbedret sine færdigheder, især i stavning. Hun 
udtrykte specielt tilfredshed med, at der på holdet havde været deltagere 
fra både pleje- og køkkenpersonalet, da hun blandt andet gennem arbejdet 
med handle/plejeplanerne havde fået en indsigt i plejepersonalets arbejde, 
som kunne være nyttig i hendes eget arbejde i køkkenet. 

En tredje af deltagerne gav udtryk for, at hun ikke følte, at hun havde 
vanskeligheder med læsning eller stavning. Hun arbejdede som den ene-
ste af deltagerne i administrationen og mente, at hun klarede sit job uden 
problemer. Efter sin egen opfattelse havde hun ikke brug for kurset, fik 
ikke noget udbytte af det og ville hellere have brugt sin tid på at deltage i 
et IT-kursus, hvis hun havde haft valget. Hun mente, at den indledende 
screening havde givet et skævt billede af hendes færdigheder, og at kurset 
var overflødigt for hendes eget vedkommende. Dog vurderede hun, at 
mange af de andre deltagere havde brug for kurset og udbytte af det. 

5.3 Et norsk eksempel: Læse-skriveundervisning i AOF 

I det følgende beskrives et norsk eksempel på læse-, skrive- og staveun-
dervisning. Det valgte eksempel er et læse- og skrivekursus inden for 
AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) i en by i Østfold amt (norsk: 
fylke).  

Den pågældende AOF-afdeling har holdt kurser for voksne med læse- 
og skrivevanskeligheder siden 1998. Der er kurser på tre forskellige ni-
veauer; alle kurserne er på 102 timer. AOF-afdelingen har i 2000 startet 
en såkaldt læse- og stavebutik i byens gågade. I denne butik tilbydes der 
kurser, testning, rådgivning og vejledning for voksne med læse- og skri-
vevanskeligheder. Tiltaget har fået betydelig opmærksomhed i medierne i 
Norge, og AOF i flere andre byer har kopieret tiltaget. 

Koordinatoren for den norske del af det nordiske forprojekt, Egil Ga-
brielsen, har i samråd med centralt placerede personer i Kunnskapsdepar-
tementet og læringscentret Vox udvalgt et af denne AOF-afdelings læse- 
og skrivekurser. Egil Gabrielsen har efter aftale med projektledelsen ob-
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serveret en del af undervisningen på et sådant læse- og skrivekursus, in-
terviewet underviseren og nogle af deltagerne samt skrevet rapport om 
tiltaget. Beskrivelsen af eksemplet bygger på informationer fra denne 
rapport.207

5.3.1 Begrundelse for valg af undervisningstiltag  

Det konkrete norske læse- og skrivekursus er valgt som norsk eksempel 
med følgende begrundelse: 
 
1. Det er et af tilbuddene for voksne med svage basisfærdigheder med 

længst tradition i Norge, og det har samtidig været model for andre 
AOF-afdelinger i landet. 

2. Kursustilbuddet har fået meget opmærksomhed fra medierne og kan 
derfor være interessant at studere nærmere. 

3. Det aktuelle kursustilbud var som udgangspunkt et kursus, som 
deltagerne selv måtte finansiere. Fra 2005 har kommunen vedtaget, at 
den selv skal betale kursuspengene for de deltagere, som kommer fra 
denne kommune. Dette signalerer en anerkendelse af kursustilbuddet 
fra kommunens side. 

4. AOF-afdelingen har fået en central plads i det nyetablerede „Program 
for basiskompetanse i arbeidslivet“ (BKA-programmet), som er 
omtalt i rapporten i afsnit 4.3.2.3). Dette indebærer, at indholdet af 
denne afdelings kurser vil blive spredt til flere andre regioner i Norge 
inden for det nærmeste år. 

5.3.2 Baggrund for undervisningstiltag  

Norge har ikke igangsat systematiserede tiltag for voksne med svage 
læse-, skrive- og regnefærdigheder svarende til fx FVU-tilbuddet i Dan-
mark. AOF (Arbeidernes opplysningsforbund), som er en gren af LO 
(Landsorganisasjonen) i Norge, har presset på for at få igangsat kompe-
tenceopbyggende kurser for kortuddannede i Norge. Den udvalgte AOF-
afdeling har haft en fremtrædende rolle i denne sammenhæng og kan på 
mange måder betragtes som dem, som længst har arbejdet med kurser for 
voksne med svage basisfærdigheder. Der er flere grunde til dette, men to 
vigtige faktorer kan fremhæves:  
 
1. Høgskolen i Østfold har gennemført en specialpædagogisk 

uddannelse med fokus på læsning og skrivning (leksologi) i flere år. 
Dette er i Norge den eneste leksologi- uddannelse, som gennemføres 
andre steder end i Stavanger (hvor uddannelsen af leksologer startede 
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ceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forprojekt om voksne kortuddannedes læsning). 
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i 1994). Initiativtagerne til læse- og skrivekurserne i den valgte AOF-
afdeling har gennemført en sådan uddannelse. 

2. Byen, hvor det observerede kursus fandt sted, er en gammel 
industriby. Byen har traditionelt haft et uddannelsesniveau under 
gennemsnittet for norske kommuner. Mange har for eksempel været 
ufaglærte arbejdere i celluloseindustrien; en industri som har haft en 
betydelig nedgang i antallet af beskæftigede de senere år.  

5.3.3 Rekruttering af deltagere 

Tilbuddet er ret godt kendt gennem omtaler i radio og TV. Deltagere til 
kurset rekrutteres på mange forskellige måder. Nogle af disse måder 
nævnes i det følgende: 
 
• Arbejdsformidlingen (norsk: arbeidsmarkedsetat) anbefaler ofte 

kurset. 
• „Trygdekontoret“ henviser til kurset. 
• Virksomheder tager kontakt til AOF. 
• Tillidsrepræsentanter på virksomheder og tidligere kursusdeltagere 

anbefaler kurset til venner og kolleger med læse- og 
skrivevanskeligheder. 

• Kursuslokalerne ligger i forbindelse med AOF’s læse- og stavebutik, 
som ligger i gadeplan i byens gågade, og nogle kommer derfor 
direkte fra gaden for at blive orienteret om tilbuddet.  

5.3.4 Deltagernes baggrund og færdigheder 

Otte deltagere begyndte på kurset i januar. Ved slutningen af maj, hvor 
kurset blev observeret, havde to af deltagerne valgt at holde op; den ene 
pga. sygdom og den anden pga. nyt arbejde i en anden kommune. 

Af de seks personer, som fortsat deltog i kurset på observationstids-
punktet, havde de fem ingen uddannelse ud over grundskolen. Den sjette 
var uddannet sygehjælper (norsk: hjelpepleier) med en tillægsuddannelse 
og arbejdede på halv tid som psykiatrisk sygehjælper. En anden deltager 
var arbejdsleder i en beskyttet virksomhed. En tredje havde deltidsarbejde 
som natchauffør. En fjerde var under omskoling på grund af nedslidning. 
De to sidste deltagere var „uføretrygdede“ (pensionerede på grund af 
helbredsmæssige årsager). Alle deltagerne havde norsk som modersmål. 

Deltagerne havde inden undervisningens start deltaget i en individuel 
samtale på cirka en time, hvor der også blev foretaget en screening af 
deres færdigheder i afkodning, stavning, læsehastighed, læseforståelse og 
ordforråd ved hjælp af materialerne „Ordkjedetesten“ og „Rådgiveren“. 
Ifølge oplysninger fra læreren var der stor spredning i færdighederne 
blandt deltagerne. 
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5.3.5 Undervisningens rammer og indhold 

Deltagerafgiften på 4.500 norske kr. blev dækket af kommunen, og det 
var således gratis for deltagerne at følge undervisningen. AOF modtager 
statstilskud som voksenundervisningsinstitution. 

Kurset strakte sig over et semester (17 uger). Undervisningen foregik 
to gange om ugen. Hver gang varede undervisningen fire lektioner. Kur-
set indgik som modul nummer to i en kursusrække på tre moduler, hver 
på 102 timer. Observationen af undervisningen fandt sted over to under-
visningsgange hen imod slutningen af kursusforløbet. Undervisningen 
fandt sted i et kursuslokale i forbindelse med AOF’s læse- og stavebutik. 

I løbet af den observerede del af kurset arbejdede deltagerne blandt 
andet med opgaver i at skrive referater. Der indgik opgaver med at finde 
antonymer til ord som fx hensynsløs og synonymer til ord som PC. I ar-
bejdet med at finde synonymer til udvalgte ord øvede deltagerne sig i at 
bruge ordbøger. Deltagerne arbejdede individuelt med pc-baserede træ-
ningsprogrammer, fx programmet „Drillpro“. Der blev endvidere an-
vendt forskellige IT-hjælpemidler. Underviseren introducerede blandt 
andet programmet „LingDys“, som giver skrivestøtte til dyslektikere og 
andre læse-skrivesvage, idet programmet blandt andet giver ordforslag og 
mulighed for at få det skrevne læst højt. Det blev også demonstreret, 
hvordan man med en skannerpen kan indskanne en tekst som fx en 
brugsanvisning og få teksten læst op. Deltagerne fik mulighed for at af-
prøve hjælpemidlerne.  

Observationer af undervisningen og interview med læreren viste, at en 
relativt stor del af tiden gik med at lave øvelser, som var hentet fra ar-
bejdshæfterne „Les og skriv!“. Disse hæfter er udgivet af AOF og udvik-
let til forbundets kurser for voksne med læse- og skrivevanskeligheder. 
Som nævnt arbejdede deltagerne også en del af tiden med pc-baserede 
træningsprogrammer. Kun en lille del af de materialer, som blev anvendt 
i undervisningen, var direkte hentet fra eller relateret til deltagernes hver-
dag. Dog skete det ifølge læreren af og til, at nogle af deltagerne selv 
medbragte udklip fra aviser og lignende. 

5.3.6 Evaluering 

Der var ikke lagt op til en systematisk evaluering af det beskrevne tiltag. 
På nogle af AOF-afdelingens hold er udviklingen af deltagernes færdig-
heder blevet afdækket undervejs ved hjælp af nogle af de test, som blev 
foretaget før undervisningens start. Der foreligger imidlertid kun oplys-
ninger om testresultater fra en enkelt af deltagerne i det aktuelle kursus. 
Denne deltager var gået frem på den anvendte test af afkodning. Derud-
over videregav læreren oplysninger om tre tidligere deltagere, som også 
var gået frem på denne test. Der foreligger ingen samlet opgørelse for 
resultaterne fra deltagere i tidligere tilsvarende kurser. 
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To deltagere blev interviewet individuelt i forbindelse med indsamlin-
gen af data til det nordiske forprojekt. Den ene var arbejdsleder i en be-
skyttet virksomhed, og den anden arbejdede som psykiatrisk sygehjælper 
på halv tid og havde i sin fritid mange hverv, blandt andet i lokalpolitisk 
sammenhæng. De gav begge udtryk for, at de var godt tilfredse med kur-
sets indhold, og at de brugte en del af det, de lærte på kurset både i arbej-
de og fritid, blandt andet når de skrev referater. Arbejdslederen var i gang 
med det andet kursusforløb inden for AOF og vurderede selv, at han især 
var blevet bedre til at læse, idet han nu læste hurtigere og forstod mere 
end før sin kursusdeltagelse. Sygehjælperen var i gang med det tredje 
kursusforløb inden for AOF og havde selv betalt undervisningsafgift for 
de to tidligere kursusforløb. Han vurderede, at han især var blevet bedre 
til at stave. Begge deltagere gav udtryk for, at de nu brugte læsning og 
skrivning betydeligt mere i hverdagen end før deres kursusdeltagelse. 
Arbejdslederen nævnte som eksempler, at han var begyndt at læse vej-
skilte og hjælpe sin søn i 1. klasse med lektier, og at han skrev flere hu-
skesedler og oftere brugte e-mail end før. Sygehjælperen nævnte, at han 
oftere end før brugte internet og e-mail, oftere læste avis og var begyndt 
at læse eventyr for sine børn. 

5.4 Et svensk eksempel: Læse-skriveundervisning for 
medarbejdere i Volvo 

I det følgende beskrives et svensk eksempel på læse-, skrive- og staveun-
dervisning. Det valgte eksempel er et tilbud for ordblinde medarbejdere 
på virksomheden Volvo. Koordinatoren for den svenske del af forprojek-
tet, Ingrid Lavås, har udvalgt eksemplet, observeret en del af undervis-
ningen samt interviewet underviseren og to af deltagerne. Den følgende 
beskrivelse bygger på de oplysninger, der er indsamlet og rapporteret af 
Ingrid Lavås208, hvis ikke andre referencer er anført. 

5.4.1 Begrundelse for valg af undervisningstiltag 

Et af målene for det nordiske forprojekt var at indsamle eksempler på 
initiativer i private virksomheder. Derfor blev der ledt efter et eksempel 
på et lovende tiltag, hvor en privat virksomhed organiserede undervisning 
for ansatte med læse-, stave- og skrivevanskeligheder. Virksomheden 
Volvos tilbud om læse- og skriveundervisning for medarbejderne blev 
valgt som konkret eksempel, da dette var en genoptagelse af et storstilet 

                                                 
208 Lavås, I. (2006). Svenska data i förundersökning av kortutbildade med läs- och skrivsvårighe-

ter. Härnösand: Mittuniversitetet. (Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forpro-
jekt om voksne kortuddannedes læsning). 
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privat initiativ, som tidligere har vakt stor opmærksomhed og fået positiv 
omtale både i og uden for Sverige.209

5.4.2 Baggrund for undervisningsforløbet  

En af Volvos afdelinger tilbød i perioden 1995–1998 kurser for medar-
bejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Alle 1000 medarbejdere ved 
denne afdeling blev ved obligatoriske gruppemøder informeret om ord-
blindhed og læse-skrivevanskeligheder. De medarbejdere, som kunne 
genkende sig selv i beskrivelsen, blev tilbudt læse- og skriveundervisning 
i arbejdstiden. I perioden 1995–1998 tog omkring 100 medarbejdere fra 
denne afdeling imod tilbuddet og fik læse- og skrive undervisning i 1½ 
time om ugen, indtil de syntes, at de havde nået deres personlige mål.210  

Programmet kostede dengang virksomheden Volvo omkring 2 millio-
ner kroner til udgifter til information, undervisning og løn til medarbej-
derne, som oppebar fuld løn under deltagelse i undervisningen. Ifølge 
personaledirektøren har de ordblinde deltagere gennemsnitligt forhøjet 
deres egen produktivitet med fem procent, og personaleledelsen vurderer 
på denne baggrund, at investeringen er tjent ind på mindre end to år. I 
2003 blev projektet genoptaget. Således har de 350 nyansatte og de med-
arbejdere, som ikke deltog i undervisning i den første projektperiode, nu 
også fået tilbud om læse-skriveundervisning i arbejdstiden.211

Ifølge den lærer, som står for undervisningen på Volvo, er formålet 
med undervisningen, at deltagerne generelt bliver bedre til at læse, skrive 
og stave og til at håndtere læse- og skrivekrav i arbejde, uddannelse og 
privat.212  

5.4.3 Rekruttering af deltagere 

På virksomheden er der blevet holdt et obligatorisk informationsmøde for 
alle ansatte, hvor læreren har fortalt om muligheden for at deltage i læse- 
og skriveundervisning. Efterfølgende tager læreren individuel kontakt til 
alle de medarbejdere, som deltog i informationsmødet. De, som ikke tid-
ligere har deltaget i dette tilbud, og som selv oplever at have læse- og 
skrivevanskeligheder, får mulighed for at få individuel læse- og skrive-
undervisning i arbejdstiden. Der stilles fra virksomhedens side ingen 

                                                 
209 Eriksen, A. H. (1999). Turbo på de ordblinde. Fagbladet, vol. 31, pp. 14–15. 

(http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/19990929/FAGBLADET/990929064&SearchID=7
3270854496444&profile=2140) 

210 Eriksen, A. H. (1999). Turbo på de ordblinde. Fagbladet, vol. 31, pp. 14–15. 
(http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/19990929/FAGBLADET/990929064&SearchID=7
3270854496444&profile=2140) 

211 Malmodin, H. (2002). Volvo satsar på lästräning – 100 tog ny chans att lära sig läsa. Dagens 
Nyheter (ekonomidelen), 28/9-2002. 

212 Lavås, I. (2006). Svenska data i förundersökning av kortutbildade med läs- och skrivsvårighe-
ter. Härnösand: Mittuniversitetet. (Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med nordisk forpro-
jekt om voksne kortuddannedes læsning). 
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http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/19990929/FAGBLADET/990929064&SearchID=73270854496444&profile=2140
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betingelser om, at medarbejderne skal kunne dokumentere læse- og skri-
vevanskeligheder for at kunne modtage tilbuddet. 

5.4.4 Deltagernes baggrund og færdigheder 

To medarbejdere, som modtog individuel læse- og skriveundervisning, 
blev interviewet og observeret i forbindelse med det nordiske forprojekt. 
Begge arbejdede i produktionen i en af Volvos afdelinger og skulle i for-
bindelse med deres arbejde læse blandt andet beskeder, etiketter, arbejds-
beskrivelser, manualer og rapporter samt skrive blandt andet fejlmedde-
lelser og ordresedler. Begge deltagere oplyste, at de primært oplevede 
problemer med stavning og ønskede at forbedre deres færdigheder på 
dette område. De oplevede ikke i så høj grad problemer med læsning. 
Ifølge underviserens vurdering havde begge deltagerne læse- og stave-
vanskeligheder af dyslektisk karakter. 

Den ene, som herefter benævnes deltager A, havde foruden grundsko-
len gået to år på „verkstadslinje“. Han havde gået i hjælpeklasse i grund-
skolen på grund af læse- og skrivevanskeligheder. Han havde på observa-
tionstidspunktet modtaget cirka 40 undervisningslektioner på Volvo.  

Den anden, som herefter kaldes deltager B, havde gået tre år på 
„bygg/husanläggningslinje“ og derefter uddannet sig til vagt („väktar“). 
Han havde ikke fået nogen ekstra hjælp i grundskolen, da hans læse- og 
skriveproblemer først var blevet opdaget i 8. klasse. Han havde på under-
søgelsestidspunktet kun fået cirka fire undervisningslektioner på Volvo.  

5.4.5 Undervisningens rammer og indhold  

Generelt foregår læse-skriveundervisningen på Volvo som en del af del-
tagernes lønnede arbejdstid.  

Hvis undervisningen må lægges uden for arbejdsskiftene, modtager 
deltagerne overarbejdsbetaling. 

Inden undervisningens start foretages der en individuel samtale, hvor 
deltagernes stavefærdigheder testes ved hjælp af den standardiserede 
stavetest MG Diktamen I. Hvis en deltager selv ønsker det, foretages der 
også en afdækning af læsefærdighederne, blandt andet ved hjælp af teste-
ne MG 50 Ord og DLS 7-9 Läshatighet. Efter en analyse af deltagernes 
testresultater planlægges indholdet af kurset i samråd med den enkelte 
deltager. Undervisningen foregår individuelt. Den finder sted én gang om 
ugen og varer max. 1½ time pr. gang. Undervisningsperiodens længde 
varierer, idet den afhænger af deltagerens behov.  

Undervisningen finder sted i lærerens arbejdsværelse på virksomhe-
dens personaleafdeling. I arbejdsværelset er der til brug for deltageren en 
computer med internetopkobling, talesyntese og læse- skrivetræningspro-
grammer.  
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Ved begyndelsen af undervisningen kontrollerer læreren, om deltage-
ren har kendskab til alfabetet og andre grundliggende ting. I staveunder-
visningen arbejder deltageren sig efterhånden systematisk igennem alle 
de lyde, som det kan være svært at stave til på svensk. Her gennemgås 
alfabetet, vokaler, konsonanter og sprogets enheder. Derefter gås der 
videre med forskellige staveregler, som bringes i anvendelse i øvelser på 
computer og på papir. De tekster, der læses, vælges ud fra deltagerens 
interesser og udgør grundlaget for øvelser i skriftlig fremstilling, fx ud-
formning af debatindlæg vedrørende tekstens indhold. Der anvendes IT-
baseret stave- og grammatikkontrol, når deltageren har formuleret sin 
tekst. 

I forbindelse med det nordiske forprojekt blev der observeret under-
visning af de to ovenfor nævnte deltagere A og B. I den individuelle un-
dervisning af deltager A blev der blandt andet arbejdet med regler for 
stavning af udvalgte lyde (tj-lyden og m-lyden) gennem mundtlige forkla-
ringer og diktatøvelser på papir efterfulgt af IT-baserede øvelser, hvor 
deltageren på egen hånd arbejdede videre med de nævnte lyde, mens 
læreren sad ved siden af. Deltager A arbejdede desuden med forståelse af 
en aktuel avisartikel og skrev på denne baggrund selv et debatindlæg om 
emnet for artiklen. I den observerede undervisning af deltager B blev der 
arbejdet med kendskab til alfabetet og skelnen mellem vokaler og konso-
nanter. Deltager B arbejdede desuden med sproglig opmærksomhed, de-
ling af ord i stavelser og nedskrivning af disse ord. Der fandt løbende en 
pædagogisk dialog sted mellem deltagerne og læreren, således at delta-
gerne fik indsigt i deres problemer og deres læreprocesser. 

5.4.6 Evaluering 

I forbindelse med det nordiske forprojekt blev der gennemført interviews 
med deltagerne A og B. Begge deltagere oplyste, at de i deres arbejde 
brugte det, de lærte i undervisningen, og at de afgjort læste og skrev mere 
i forbindelse med deres arbejde nu end før. A forklarede, at han skrev 
længere og mere udførlige rapporter nu, og B fortalte, at han følte sig 
bedre til at stave og kunne klare at skrive mere end før på arbejdet. De 
følte også begge, at de i deres fritid læste hurtigere og skrev bedre. A 
fremhævede, at han nu kunne hjælpe sine børn med lektierne, og B, at 
han læste avisen mere grundigt nu. De to deltagere udtrykte begge stor 
tilfredshed med undervisningens indhold og tilrettelæggelse. 

Læreren fører løbende en dialog med deltagerne om, hvordan de ople-
ver undervisningen og hvad de har lært. Efter nogen tids undervisning 
lader læreren deltagerne gennemføre den diktat, som blev anvendt ved 
begyndelsen af undervisning. Deltager A har således gennemført diktaten 
i hhv. marts 2004 og i august 2005 og viser ud fra disse diktater at døm-
me tegn på fremgang i stavefærdigheder. Deltager B har kun gået til un-
dervisning i kort tid og er endnu ikke blevet testet igen. Der foreligger 
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ingen samlet opgørelse for resultaterne fra deltagere, der tidligere har 
deltaget i læse- og skriveundervisning på Volvo. 

Som tidligere nævnt har virksomhedens ledelse beregnet, at de medar-
bejdere, som deltog i læse- og skriveundervisning i den første projektpe-
riode (1995–1998) gennemsnitligt forhøjede deres egen produktivitet med 
fem procent.213  

5.5 Diskussion vedrørende eksempler på 
undervisningstiltag 

5.5.1 Overordnede forskelle og ligheder mellem de tre tiltag 

Der er indsamlet data fra tre eksempler på undervisningstiltag, et dansk, 
et norsk og et svensk. Alle tre tiltag rettede sig mod voksne med util-
strækkelige læse-, skrive- og stavefærdigheder og indbefatter arbejde med 
læsning, skrivning og IT. 

De tre eksempler adskiller sig imidlertid fra hinanden på væsentlige 
punkter. En af forskellene er rekrutteringsmåden. I det danske eksempel 
var en stor gruppe ansatte således blevet screenet med en stavetest og 
derefter sendt på kursus i arbejdstiden, hvis de klarede sig under et vist 
niveau på testen. Det danske tiltag kan siges at bidrage med en mulig 
løsning på rekrutteringsproblemet, altså at mennesker med læsevanske-
ligheder undviger tilbud om læsekrævende kurser og uddannelse; pro-
blemet er her forsøgt løst ved at gøre deltagelse i undervisningen obliga-
torisk. Til gengæld var motivationen hos deltagerne i det danske tiltag 
muligvis ikke så høj som blandt deltagerne i det norske og svenske ek-
sempel, hvor deltagelsen var baseret på frivillighed. På Volvo informeres 
medarbejderne om tilbuddet, men vælger selv, om de vil tage imod det, 
mens nogle af de norske deltagere lige frem havde betalt penge for at 
følge tidligere dele af AOF’s læse- og skrivekursus.  

En anden af forskellene er graden af kobling mellem undervisning og 
deltagernes arbejdsliv. I det danske eksempel foregik undervisningen på 
det plejecenter, som medarbejderne var knyttet til gennem deres arbejde. 
Undervisningens indhold var direkte knyttet til deltagernes arbejdsliv, og 
det kan fremhæves, at underviseren gennem et praktikforløb havde brugt 
tid på at sætte sig ind i mange af deltagernes arbejdsopgaver. I det sven-
ske eksempel foregik undervisningen ligeledes på deltagernes arbejds-
plads, men valget af tekster og opgaver tog ikke direkte udgangspunkt i 
deltagernes arbejdsliv, men snarere i deres fritidsinteresser og emner, der 
kan antages at have almen samfundsmæssig relevans for voksne. Det 
norske undervisningstiltag havde ikke deltagernes arbejdsplads som ram-
me og var heller ikke i særlig høj grad relateret til deltagernes eventuelle 
                                                 

213 Malmodin, H. (2002). Volvo satsar på lästräning – 100 tog ny chans att lära sig läsa. Dagens 
Nyheter (ekonomidelen), 28/9-2002. 
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arbejde. Deltagerne i det norske AOF-tilbud havde en meget forskelligar-
tet baggrund og var i nogle tilfælde slet ikke i arbejde.  

En tredje iøjnefaldende forskel er antallet af deltagere. I det svenske 
tiltag fik deltagerne således eneundervisning, mens deltagerne i de to 
andre tiltag modtog holdundervisning. Således gik der 12 på det danske 
FVU-hold og 6 på det norske AOF-hold. 

5.5.2 Kommentarer vedrørende det danske tiltag 

Som nævnt var det danske tiltag for ansatte inden for en kommunal 
døgnpleje og køkken-service-afdeling karakteriseret ved, at der var en 
direkte sammenhæng mellem deltagernes arbejde og undervisningens 
tilrettelæggelse. Der er især i USA gennemført forskning, som det kan 
være relevant at inddrage i en vurdering af det beskrevne danske under-
visningstiltag. De amerikanske forskere Mikulecky & Lloyd har således 
vurderet kvaliteten af en række forskellige arbejdsrelaterede tilbud om 
læse- og skriveundervisning.214 Disse forskere har fundet, at deltagere 
især forbedrer deres læse- og skrivefærdigheder og bliver i stand til at 
overføre de indlærte færdigheder til arbejdsrelaterede aktiviteter, hvis 
følgende betingelser i undervisningen er opfyldt:  
 
• at deltagerne beskæftiger sig med læsning og skrivning i mindst 70 % 

af undervisningstiden  
• at deltagerne i undervisningen arbejder med materialer, som de har 

brug for at læse og skrive på arbejdspladsen (mindst 20–30 % af de 
anvendte materialer skal være arbejdsrelaterede og indbyggede i 
kursets struktur) 

• at der løbende foregår en diskussion med deltagerne om deres mål 
med og udbytte af undervisningen.  

 
Det danske observerede tiltag kan siges at opfylde disse betingelser; del-
tagerne var således faktisk i hovedparten af den observerede under-
visningstid beskæftigede med læse- og skriveaktiviteter, der var relateret 
til deres arbejdsområde, og der foregik en løbende evaluering af under-
visningens indhold. Det er imidlertid ikke undersøgt, om deltagerne fak-
tisk forbedrede deres læse-, skrive- og stavefærdigheder i løbet af under-
visningen. 

Det danske forløb blev afholdt inden for rammerne af FVU-systemet, 
som er beskrevet nærmere i afsnit 4.4.4.1.1. Ser man på det danske tiltag 
som et eksempel på et FVU-forløb, kan det fremhæves, at der i den ob-
serverede undervisning indgik hovedparten af de elementer, der ifølge 
FVU-undervisningsvejledningen skal undervises i, herunder orddannelse, 
ordkendskab, læseforståelse, skriftlig fremstilling og brug af skrevne 

                                                 
214 Mikulecky, L. & Lloyd, P. (1996). Evaluation of Workplace Literacy Programs: a Profile of 

Effective Instructional Practices. Journal of Literacy Research,  29(4), 555–585. 
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tekster i hverdagen.215 Undervisningen kan således karakteriseres som et 
„regulært“ FVU-forløb, hvor de forskellige elementer blot var tilpasset 
den særlige kontekst, som udgjordes af deltagernes arbejdsliv. På et en-
kelt punkt afveg forløbet dog fra de foreskrivelser, som Undervisnings-
ministeriet har givet. Ministeriet anbefaler således, at der inden et FVU-
forløbs begyndelse foretages en afdækning af deltagernes færdigheder 
inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling som grundlag for 
trinplacering og planlægning af undervisning.216 Denne anbefaling kan 
ikke siges at være fulgt i det observerede danske tiltag, idet deltagerne 
kun havde deltaget i en overfladisk screening i forhold til stavefærdighe-
der inden undervisningens start og først blev testet grundigere langt hen-
ne i forløbet. Flere af deltagerne gav ved afslutningen af forløbet udtryk 
for, at de gerne ville have været testet grundigere fra starten og i højere 
grad have arbejdet individuelt med deres egne særlige problemområder. 
Som tidligere nævnt blev det efterfølgende vedtaget af de projektansvar-
lige, at deltagere på de kommende kurser skulle testes grundigt en af de 
første undervisningsgange. Indirekte tyder dette forløb på, at Undervis-
ningsministeriets anbefaling vedrørende en indledende afdækning af del-
tagernes færdigheder inden for både læsning, stavning og skriftlig frem-
stilling er yderst relevant. 

5.5.3 Kommentarer vedrørende det norske tiltag 

I det norske observerede eksempel udgjordes målgruppen ikke som i det 
danske og det svenske eksempel af personer fra en bestemt arbejdsplads. 
Deltagerne havde en mere forskelligartet baggrund og blev rekrutteret på 
forskellig vis. Det kan fremhæves som noget særligt ved tiltaget, at un-
dervisningen foregik i lokaler med tilknytning til AOF’s læse- og stave-
butik, der som nævnt ligger i gadeplan i byens gågade. Dette giver for-
modentlig nogle særlige muligheder for at vække opmærksomhed og 
rekruttere personer, som måske ikke ellers ville melde sig til et læse-
skrivekursus.  

På nogle af AOF-afdelingens hold er udviklingen af deltagernes fær-
digheder som nævnt blevet afdækket undervejs ved hjælp af nogle af de 
test, som blev foretaget før undervisningens start. Der foreligger imidler-
tid ingen samlet opgørelse for resultaterne fra deltagere i det igangværen-
de forløb eller fra tidligere kurser. Det er derfor uklart, i hvilket omfang 
deltagere i denne type undervisningsforløb faktisk har forbedret deres 
færdigheder som følge af undervisningen. 

                                                 
215 Undervisningsministeriet (2002). Undervisningsvejledning. Forberedende voksenundervis-

ning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/undervisningsvejl_laesning.pdf) 
216 Undervisningsministeriet (2004). Vejledning til trinplacering (2. udgave). Afdækning af 

FVU-deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. 
København: Undervisningsministeriet. 
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De to interviewede deltagere forekom at være meget tilfredse med un-
dervisningen og gav udtryk for, at de fik udbytte af den, hvilket naturlig-
vis kan siges at være positivt. Men som det tidligere er fremgået af kapi-
tel 4, er det helt almindeligt, at deltagere i frivillig undervisning udtryk-
ker, at de føler, at de har fået udbytte af undervisningen – uden at dette 
nødvendigvis hænger sammen med deres faktiske udbytte, som det kan 
måles ved hjælp af læse- og stavetest (jf. den danske undersøgelse af 
effekten af deltagelse i kompenserende specialundervisning217 omtalt i 
afsnit 4.2.2.2.2 – A). Den amerikanske forsker Diekhoff (1988) advarer 
da også på baggrund af en analyse af effekten af en række læse- og skri-
vekurser mod at basere evalueringer af sådanne kurser primært på delta-
gernes egne vurderinger, da disse kan være overdrevent optimistiske.218  

5.5.4 Kommentarer vedrørende det svenske tiltag 

Et særkende ved undervisningen på Volvo er, at den er individuel. Dette 
giver oplagt særlige muligheder for at skræddersy undervisningen speci-
elt til de enkelte deltagere.  

Endvidere forekommer det svenske tiltag at være det af de tre be-
skrevne tiltag, hvor der mest konsekvent foretages en form for afdækning 
af udviklingen i deltagernes færdigheder. Ifølge de indsamlede oplysnin-
ger bliver deltagernes færdigheder i stavning således ved hjælp af en sta-
vetest undersøgt før undervisningsforløbets start, og når deltagerne har 
modtaget undervisning et stykke tid, gennemgår de den samme stavetest. 
På denne baggrund har læreren mulighed for at vurdere, om den enkelte 
deltager er gået frem, hvad angår stavefærdighed.  

Imidlertid er der ikke tale om nogen særlig omfattende afdækning, 
idet deltagernes udvikling i færdigheder i fx læsning og skriftlig fremstil-
ling ikke testes. Der foreligger heller ikke nogen samlet opgørelse for 
udviklingen i stavefærdighederne for større grupper, der har deltaget i 
læse- og skriveundervisning på Volvo. Derfor er det vanskeligt for uden-
forstående at vurdere, i hvor høj grad medarbejderne faktisk forbedrer 
deres læse-, skrive- og stavefærdigheder som følge af deltagelse i under-
visningstilbuddet. 

5.5.5 Afrunding vedrørende de tre tiltag 

I alle de rapporterede tiltag indgår der elementer, der sandsynligvis vil 
kunne inspirere andre udbydere og undervisere. Imidlertid er det vanske-
ligt at vide med sikkerhed, om de beskrevne tiltag faktisk er bedre end så 
mange andre tiltag og således værd at kopiere. Dette skyldes blandt andet, 

                                                 
217 Holders, B., Petersen, D.K., Borstrøm, I. & Elbro, C. (1996). Undervisning af voksne ord-

blinde. En undersøgelse af undervisningseffekt og lærerkvalifikationer i ordblindeundervisningen i 
AOF. Forlaget Skolepsykologi. 

218 Diekhoff, G. M. (1988). An appraisal of adult literacy programs. Journal of Reading, vol. 
31(7), 624–630. 
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at der ikke ud fra beskrivelserne er noget pålideligt grundlag for at vurde-
re, om de anvendte metoder gavner voksne deltagere mere end andre 
metoder.  

Det er i det hele taget et problem med eksempler på „best practice“, at 
det er uklart, hvad det er ved en given praksis, der er „bedst“ og værd at 
kopiere. Er det fx de anvendte undervisningsmetoder, rekrutteringsmåden 
eller lærerens engagement? Hvis man vil vide, om anvendelse af bestemte 
metoder inden for læse- og skriveundervisning fører til bedre resultater 
end andre metoder, er gennemførelse af egentlige effektundersøgelser den 
mest sikre vej til at opnå denne viden (jf. den foregående diskussion i 
afsnit 4.8). 



6. Afdækning af krav til og 
færdigheder i læsning og 
skrivning i uddannelses- og 
arbejdssammenhæng 

6.1 Sammenfatning 

Som kapitel 6 viser, er det en kompliceret sag at afdække læse- og skri-
vekrav i en given uddannelses- eller arbejdssammenhæng. Dette hænger 
sammen med, at sådanne krav afhænger af mange forskellige faktorer. 
Om der er høje eller lave krav, er således blandt andet betinget af, hvor 
meget og hvad der skal læses og skrives, samt af, hvor vigtig en rolle 
læsning og skrivning spiller for gennemførslen af en uddannelse eller 
udførslen af et arbejde. Det kan endvidere være vanskeligt at afgøre, om 
en person har de færdigheder og forudsætninger, der er nødvendige for at 
opfylde læse- og skrivekravene i en bestemt uddannelses- eller arbejds-
sammenhæng. Også her spiller mange forskellige faktorer ind. Foruden 
de specifikke færdigheder inden for læsning eller skrivning, som en per-
son kan have udviklet netop inden for sin aktuelle uddannelse eller ar-
bejdsfunktion, kan hans generelle niveau af læse- og skrivefærdigheder 
således spille en væsentlig rolle. Endvidere kan en persons kendskab til 
fagområdet eller branchen være af afgørende betydning for hans mulig-
hed for at udføre de læse- og skriverelaterede opgaver, der indgår som en 
del af arbejdet eller uddannelsen. 

I uddannelsessammenhæng er der i tidligere undersøgelser med hen-
blik på afdækning af kravene til læsning og skrivning blandt andet gen-
nemført observationer af undervisningssituationer, indsamlinger og ana-
lyser af de materialer, som indgik i undervisningen, samt interviews med 
underviserne og deltagerne. Disse undersøgelser tyder på, at der i praktisk 
orienterede uddannelser er store forskelle med hensyn til, hvor meget og 
hvad der skal læses og skrives. I nogle uddannelser er de anvendte mate-
rialer relativt svært tilgængelige, men dette kompenseres der i nogle til-
fælde for, fx gennem mundtlige gennemgange af stoffet, således at læs-
ning ikke nødvendigvis spiller en afgørende rolle for deltagernes tilegnel-
se af faglig viden (jf. afsnit 6.3.1.1). 

Til afdækning af uddannelsesdeltageres generelle læse- og skrivefær-
digheder er der i tidligere undersøgelser typisk benyttet almene testmate-
rialer, hvis indhold og udformning ikke er relateret til et bestemt fagom-
råde. Derudover er der i forbindelse med flere undersøgelser udviklet 
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fagspecifikke test til afdækning af deltageres færdigheder i og forudsæt-
ninger for at læse nogle af de tekster, der blev anvendt i de undersøgte 
uddannelser. Sådanne undersøgelser har vist, at unge og voksnes forståel-
se af uddannelsestekster i høj grad er relateret til såvel deres generelle 
niveau af læsefærdigheder som til deres kendskab til uddannelsens fag-
område (jf. afsnit 6.3.2.1 og 6.3.2.2). 

I nogle undersøgelser er der endvidere anvendt spørgeskemaer til af-
dækning af deltagernes egne vurderinger af såvel uddannelsesteksternes 
sværhedsgrad som af betydningen af læse-stavefærdigheder for uddannel-
sen. Disse undersøgelser tyder på, at der er en sammenhæng mellem del-
tagernes objektivt målbare læsefærdigheder og deres selvvurderede van-
skeligheder i forbindelse med læsning og skrivning i uddannelsessam-
menhæng (6.3.2.3 og 6.3.2.4) 

I arbejdssammenhæng er læse- og skrivekravene blandt andet under-
søgt gennem observationer af arbejdssituationer, medarbejderes egne 
notater vedrørende omfanget og karakteren af deres læsning og skrivning 
samt interviews med ledere og medarbejdere. Endvidere er der foretaget 
indsamlinger og analyser af de materialer, som blev anvendt på de under-
søgte arbejdspladser. Sådanne undersøgelser viser, at voksne med prak-
tisk betonet arbejde ofte kun læser kort tid ad gangen i forbindelse med 
udførelsen af arbejdsfunktionerne. Tekster bruges typisk til at slå enkelte 
oplysninger op i, mens skrivning ofte foregår i korte sætninger, enkelte 
ord og koder (jf. afsnit 6.4.1.2). Derudover kan der indgå mere omfatten-
de læsning og skrivning i forbindelse med fx mødedeltagelse, planlæg-
ning af arbejdsprocesser, kvalitetskontrol og dokumentation af det udførte 
arbejde. Betydningen af læsning og skrivning varierer betydeligt mellem 
forskellige jobs, men specielt krav om skriftlig dokumentation synes at 
spille en stadig større rolle, også i en række jobs, der ikke forudsætter 
noget højt uddannelsesniveau (jf. afsnit 6.4.1.5, 6.4.1.6 og 6.4.1.7) 

Til afdækning af medarbejderes generelle læse- og skrivefærdigheder 
færdigheder er der benyttet almene testmaterialer. Til afdækning af jobre-
laterede læse- og skrivefærdigheder er der i flere projekter uden for Nor-
den udviklet skræddersyede test, der specifikt er relaterede til arbejdsma-
terialer og –situationer (jf. fx 6.4.2.1 og 6.4.2.2).  

På basis af resultaterne fra relevante undersøgelser afsluttes kapitlet 
med en diskussion af forhold, der har relevans for spørgsmålet om, hvor-
dan der kan foretages afdækning af krav til og færdigheder i læsning og 
skrivning i uddannelses- og arbejdssammenhæng (jf. afsnit 6.5). 

6.2 Krav til og færdigheder i læsning og skrivning 

I det følgende gives der en kort gennemgang af nogle af de aspekter, som 
det er relevant at tage i betragtning, når der skal foretages en vurdering af 
læse- og skrivekrav i en given uddannelses- og arbejdssammenhæng samt 
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af de enkelte deltageres eller medarbejderes forudsætninger for at opfylde 
disse krav. Denne gennemgang skal tjene som baggrund for den efterføl-
gende oversigt over tidligere undersøgelser i afsnittene 6.3 og 6.4 samt 
for forslagene til kommende projekter i kapitel 7.  

6.2.1 Læse- og skrivekrav i arbejde og uddannelse 

Ved en vurdering af læse- og skrivekrav kan det være relevant at belyse 
mange forskellige faktorer. Om der er høje eller lave krav, afhænger såle-
des blandt andet af omfanget, betydningen og karakteren af læse- og skri-
veopgaverne i en given uddannelses- eller jobsammenhæng. Disse fakto-
rer konkretiseres i punkterne A–C nedenfor. 
 
A. Omfang og hyppighed 
Der er i forskellige jobs og uddannelser forskellige forventninger til, hvor 
meget og hvor ofte der skal læses og skrives. I uddannelsessammenhæng 
kan blandt andet et stort tekstpensum og aflevering af mange og omfangs-
rige skriftlige opgaver indikere høje læse- og skrivekrav. I arbejdssam-
menhæng findes der sjældent på samme måde som i uddannelsessam-
menhæng formelle beskrivelser af, hvor meget der skal læses og skrives, 
men det er ud fra en intuitiv betragtning oplagt, at nogle jobs (som fx 
sekretær) indebærer væsentligt mere og hyppigere læsning og skrivning 
end andre jobs (som fx pædagogmedhjælper).  
 
B. Betydning  
Der kan være store forskelle med hensyn til, hvor vigtig læsning er som 
kilde til tilegnelse af den viden, som er nødvendig for at gennemføre en 
uddannelse eller varetage et job. På nogle uddannelser er læsning den 
primære kilde til tilegnelse af faglig viden, mens deltagerne på andre 
uddannelser kan tilegne sig en stor del af stoffet på andre måder end gen-
nem læsning af det formelle pensum, fx via mundtlig gennemgang af 
stoffet. Tilsvarende kan den nødvendige viden for udførelse af en arbejds-
funktion på nogle arbejdspladser tilegnes gennem sidemandsoplæring 
eller andre måder, hvor læsning af eventuelle skriftlige instruktioner ikke 
spiller en afgørende rolle. Endvidere kan der både i uddannelses- og job-
sammenhæng være store forskelle med hensyn til betydningen af, at en 
person kan dokumentere og videregive sin viden til andre i skriftlig form. 
 
C. Karakter  
Karakteren af læse- og skriveopgaver varierer inden for forskellige ud-
dannelser og erhverv. Der vil således være forskelle med hensyn til, hvil-
ke typer af tekster, der skal læses, hvad de skal bruges til, og hvor svære 
de pågældende tekster er. I mange tilfælde er brugen af en tekst tæt rela-
teret til typen af den pågældende tekst. Fx lægger en instruktion typisk op 
til, at den skal læses omhyggeligt, således at den kan følges nøje. Andre 
teksttyper, fx tabeller, skal derimod sjældent læses i deres helhed, men 
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snarere bruges til at lokalisere enkelte specifikke oplysninger. Tilsvaren-
de vil der mellem uddannelser og jobs være forskelle med hensyn til, 
hvilke teksttyper deltagerne eller medarbejderne skal skrive, og hvilken 
form for skrivning der kræves. Fx lægger udarbejdelse af opgaver, rap-
porter og logbøger op til megen og selvstændig skriftlig formulering, 
hvorimod skemaer ofte kun skal afkrydses eller udfyldes med ganske få 
ord. 

De konkrete tekster, der skal læses i en uddannelse eller et arbejde, 
kan endvidere variere med hensyn til tilgængelighed. Tekster kan således 
være svært tilgængelige rent visuelt og næsten ulæselige, hvis de fx er af 
en ringe trykkekvalitet eller har et rodet layout. Tekster kan også være 
sprogligt svært tilgængelige og vanskelige at forstå, fx på grund af en høj 
koncentration af sjældne ord, lange sætninger og indviklede sætningskon-
struktioner. Hvis mange af de anvendte tekster i en given uddannelses- 
eller arbejdssammenhæng er svært tilgængelige, vil det alt andet lige 
medvirke til at gøre læsning til en vanskelig opgave for deltagerne eller 
medarbejderne. 

6.2.2 Færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i arbejde 
og uddannelse 

Ved en vurdering af personers færdigheder i og forudsætninger for at 
læse og skrive uddannelses- eller arbejdsrelateret materiale kan det være 
relevant at tage mange forskellige faktorer i betragtning. Nogle af de 
vigtigste beskrives kort under punkt A–C i det følgende. 
 
A. Specifikke læse- og skrivefærdigheder 
En person kan være i besiddelse af nogle specifikke færdigheder inden 
for læsning eller skrivning, som kan være udviklet netop inden for den 
uddannelse, han er i gang med eller det arbejde, som han er ansat til.  
 
B. Generelle læse- og skrivefærdigheder 
En persons generelle niveau af læse- og skrivefærdigheder kan spille en 
væsentlig rolle for hans udførelse af læse- og skriverelaterede opgaver, 
der indgår som led i hans uddannelse eller arbejde. Det kan således for-
ventes, at en person, der generelt læser langsomt og usikkert og har van-
skeligheder med at stave og formulere sig skriftligt, også vil have svært 
ved at læse mange arbejds- eller uddannelsesrelaterede tekster og udføre 
opgaver, der indebærer skriftlig fremstilling. 
 
C. Fagspecifik viden 
I forbindelse med læsning og skrivning i uddannelses- eller arbejdssam-
menhæng udgør kendskab til fagområdet eller branchen et centralt aspekt. 
Alt andet lige vil et omfattende forhåndskendskab til det emne, som en 
konkret tekst handler om, gøre det lettere at læse den pågældende tekst, 
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idet et sådant forhåndskendskab typisk vil indebære kendskab til centrale 
faglige ord og begreber og danne grundlag for forståelsen af tekstens 
oplysninger. Tilsvarende vil omfattende indsigt og/eller erfaring med et 
fagområde og dets terminologi gøre det lettere for en person at formulere 
sig skriftligt på en adækvat måde.  

6.3 Tidligere undersøgelser i uddannelsessammenhæng 

I det følgende gives der en oversigt over relevante uddannelsesrelaterede 
undersøgelser, idet der fokuseres på praktisk orienterede uddannelser. 
Oversigten falder i to dele, således at der først gennemgås undersøgelser 
af læse- og skrivekrav og dernæst af deltageres færdigheder i og forud-
sætninger for læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng. Der ind-
går nordiske såvel som ikke-nordiske undersøgelser i oversigten. 

6.3.1 Tidligere undersøgelser af læse- og skrivekrav i 
uddannelsessammenhæng 

6.3.1.1 Dansk undersøgelse af omfang, karakter og betydning af læsning 
og skrivning i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser  
Som omtalt i afsnit 3.2.4.1 har Lund, Bertelsen & Sørensen (2006) på 
baggrund af blandt andet observationer af undervisning og eksaminer 
samt interviews og analyser af anvendte skriftlige materialer gennemført 
en undersøgelse af kravene til skriftsproglige færdigheder i udvalgte er-
hvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).219 
Analyserne inddrog en række forskellige typer af materialer, som blev 
benyttet i den observerede undervisning, herunder grundbøger, tekstkom-
pendier, instruktionsark, opgaveark og elektronisk materiale såsom cd-
rom. Desuden blev der foretaget analyser af eksempler på skriftlige opga-
ver udarbejdet af elever på holdene eller af tidligere elever i den samme 
type undervisning.  

Analyserne viste blandt andet, at de anvendte undervisningsmaterialer 
krævede, at eleverne beherskede en række forskellige læsestrategier, her-
under nærlæsning for at læse og forstå skriftlige instruktioner til opgaver 
samt skimme- og skannelæsning for kunne overskue og finde relevante 
oplysninger på skilte og forskrifter ophængt i læringsrummet.  

Forfatterne vurderede endvidere de anvendte materialers sproglige til-
gængelighed og konkluderede, at materialerne på både EUD og AMU 
indeholdt ikke blot en stor mængde fagudtryk, men også meget såkaldt 
„førfagligt gråzonesprog“. Herved forstås ord og udtryk som fx linjer, øko-
nomi og indtastning, der er bekendte af modersmålsbrugere, men som ofte 
                                                 

219 Lund, K., Bertelsen, E. & Sørensen, M.S. (2006). Muligheder og barrierer – en undersøgelse 
af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. København: Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration. 
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er ukendte for elever og kursister med dansk som andetsprog og som 
derfor medvirker til at gøre tekster vanskeligt tilgængelige for denne 
gruppe. Undersøgelsen viste dog også, at der især i AMU blev kompense-
ret en del for det tunge læsestof, blandt andet gennem mundtlig gennem-
gang af stoffet. Således syntes betydningen af læsning som kilde til faglig 
viden at være mindre på AMU end på EUD. 

Med hensyn til skrivning viste undersøgelsen, at der på nogle er-
hvervsuddannelser (EUD) indgik rapportskrivning og skriftlige opgaver i 
flere fag foruden logbogsskrivning samt krav til eleverne om refleksioner 
over deres egne skriftlige arbejder. På arbejdsmarkedsuddannelser 
(AMU) indgik skrivning kun i mindre grad, primært i forbindelse med 
besvarelse af kontrolspørgsmål og udfyldning af skemaer. Skrivekravene 
forekom således i lighed med læsekravene større på EUD end på AMU. 

6.3.1.2 Amerikansk undersøgelse af omfang og karakter af læsning i 
erhvervsuddannelser  
I USA har Rush, Moe & Storlie (1986) undersøgt læse- og skrivekrav i ti 
praktisk betonede erhverv, som fx elektriker, mekaniker og maskinarbej-
der, samt de tilhørende uddannelser.220 Rush og hans kolleger indsamlede 
og analyserede materialer, der blev anvendt i de udvalgte erhverv og ud-
dannelser. Desuden blev brugen af materialerne undersøgt gennem obser-
vationer samt interviews med deltagere i de udvalgte uddannelser og 
ansatte og ledere fra de udvalgte erhverv.  

Forskergruppen fandt, at der i de forskellige uddannelser blev brugt 
væsentligt mere tid på læsning end i de tilhørende erhverv. Det gennem-
snitlige tidsforbrug varierede stærkt mellem de enkelte uddannelser og 
spændte fra 42 minutter til seks timer dagligt. Eleverne læste især lære-
bøger, håndbøger og instruktioner. Rush et al. foretog analyser af de an-
vendte materialer og fandt, at den sproglige sværhedsgrad spændte fra 8. 
klasse til college-niveau. Endvidere fandt Rush et al., at læsning i uddan-
nelsessammenhæng primært sigtede mod indlæring og refleksiv mental 
bearbejdning af den læste information, så denne information kunne gen-
kaldes og bruges længe efter læsningen. I modsætning hertil foregik læs-
ning i arbejdssammenhæng primært med henblik på at følge skrevne in-
struktioner og finde information til øjeblikkeligt brug. 

6.3.1.3 Dansk undersøgelse af fagtekster i en arbejdsmarkedsuddannelse 
Møller & Nielsen (1986) gennemførte på en arbejdsmarkedsuddannelse 
inden for rengøringsområdet en undersøgelse af de anvendte fag-
tekster.221 En test viste, at kursisternes forståelse af de udvalgte uddan-
nelsestekster var meget ringe. Men dette skyldtes ikke, at kursisterne ge-

                                                 
220 Rush, R.T., Moe, A.J. & Storlie, R.L. (1986). Occupational Literacy Education. Newark, DE: 

International Reading Association. 
221 Møller, S. & Nielsen, R. (1986). Svage læsere eller dårlige tekster? En undersøgelse af tekster 

og læsere på kurser for specialarbejdere. Pædagogiske forskningsrapporter nr. 35. København: Læse-
pædagogen.  
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nerelt var ringe læsere; en supplerende test viste nemlig, at de fungerede 
som middelgode læsere på en middelsvær skønlitterær tekst. Nærmere 
analyser viste, at de anvendte uddannelsestekster var skrevet i et meget 
svært tilgængeligt og knudret fagsprog, som gjorde dem vanskelige at 
forstå. Eksempelvis indeholdt en af de anvendte tekster med overskriften 
„Tæppekonstruktioner“ følgende passage: „Ved luvvævede stoffer forstås 
en vare, der består af en tætvævet grundflade, i hvilken luven er fastbun-
det enten i form af en uopskåret luv (nopper)-uopskåret mekka eller 
epinglé – eller en opskåret luv-plys eller velour.“ 

6.3.2 Tidligere undersøgelser af deltageres færdigheder i og 
forudsætninger for læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng  

6.3.2.1 Dansk undersøgelse af PGU-elevers færdigheder i og forudsæt-
ninger for faglig læsning  
I Danmark har Gellert (1999) gennemført en undersøgelse af faglig læs-
ning blandt 40 deltagere på den pædagogiske grunduddannelse (PGU).222 
Undersøgelsen viste, at deltagernes forståelse af uddannelsestekster i høj 
grad var relateret til såvel deres generelle niveau af læsefærdigheder som 
til deres fagspecifikke ordkendskab. En meget stor del af spredningen i 
deltagernes resultater på en test af forståelse af uddannelsestekster kunne 
således „forklares“ på grundlag af deres resultater på en test af forståelse 
af hverdagstekster. Men selv når der var taget højde for forskellene i ele-
vernes færdigheder i at læse hverdagstekster, var der stadig en væsentlig 
del af den tilbageblevne variation i forståelsen af faglige uddannelsestek-
ster, der kunne „forklares“ af fagligt ordkendskab.  

6.3.2.2 Dansk undersøgelse af AMU-deltageres færdigheder i og 
forudsætninger for faglig læsning 
I en dansk undersøgelse af 251 AMU-deltagere fandt Arnbak (1999) i 
lighed med den ovennævnte undersøgelse af PGU-elever, at der var en 
stærk sammenhæng mellem deltagernes forståelse af hhv. faglige uddan-
nelsestekster og hverdagstekster.223 Endvidere bidrog deltagernes er-
hvervserfaring inden for uddannelsens faglige område med selvstændig 
„forklaringsværdi“ i forhold til, hvor godt de forstod fagtekster, også efter 
at der var taget højde for spredningen i deltagernes færdigheder i læsning 
af hverdagstekster.  

                                                 
222 Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige 

uddannelsestekster? En undersøgelse af en elevgruppe på den pædagogiske grunduddannelse. Psyko-
logisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5–6), 395–418. 

223 Arnbak, E. (1999). Faglig læsning i AMU – en undersøgelse af sammenhængen mellem 
AMU-deltageres funktionelle læsefærdighed og deres faglige læsning. København: Arbejdsmarkeds-
styrelsen. 
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6.3.2.3 Dansk undersøgelse af læse- og stavefærdigheder og deres 
betydning for uddannelse  
Dansk Videnscenter for Ordblindhed (2006) gennemførte i forbindelse 
med en afprøvning af et nyt materiale en afdækning af færdigheder i af-
kodning, stavning og ordkendskab blandt deltagere fra ordblindeunder-
visning, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddan-
nelse (AVU) og teknisk skole.224 I forbindelse hermed blev der ved hjælp 
af et spørgeskema foretaget en afdækning af deltagernes selvvurdering på 
en række områder. Deltagerne blev således blandt andet spurgt, om deres 
læse- og stavevanskeligheder havde haft betydning for deres uddannelse. 
Undersøgelsen viste, at de deltagere, som var i gang med en uddannelse 
og som følte sig generet af læse- og stavevanskeligheder, havde markant 
ringere afkodningsfærdigheder end dem, der ikke følte sig generet. Dog 
var der ikke nogen fast grænse for, hvornår personerne følte sig generet af 
læse-stavevanskeligheder. Specielt de deltagere, som var i gang med en 
lang videregående uddannelse, oplevede, at de blev generet af læse- og 
stavevanskeligheder, selv om deres færdigheder objektivt målt ikke var 
påfaldende ringe sammenlignet med andre deltagergruppers færdigheder. 
Fx var stavefærdighederne på samme niveau blandt studerende i videre-
gående uddannelse, der følte sig generet af læse- og stavevanskeligheder, 
som blandt teknisk-skole-elever, der ikke var generede.  

6.3.2.4 Dansk undersøgelse af deltageres læsefærdigheder og oplevelse af 
fagteksters sværhedsgrad  
Som beskrevet i afsnit 3.4.3.2 gennemførte Arnbak & Elbro (1999) en 
undersøgelse af færdighederne i afkodning og læseforståelse blandt unge 
og voksne fra forskellige kurser og uddannelser.225 Undersøgelsen viste 
blandt andet, at der blandt 167 undersøgte unge i tekniske erhvervsud-
dannelser var relativt stærke sammenhænge mellem deltagernes præstati-
oner på læsetestene og deres vurdering af, hvor svært det var at læse tek-
sterne til de forskellige fag i den uddannelse, de var i gang med. 

6.4 Tidligere undersøgelser i arbejdssammenhæng 

I det følgende gives der en gennemgang af relevante undersøgelser i ar-
bejdssammenhæng. I lighed med oversigten over uddannelsesrelaterede 
undersøgelser i afsnit 6.3 falder den følgende gennemgang i to dele, såle-
des at der først gennemgås undersøgelser af læse- og skrivekrav og der-

                                                 
224 Dansk Videnscenter for Ordblindhed (2006). Rapport om afprøvning af visitationstest til brug 

i ordblindeundervisning for voksne. København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/endelig_rapport.doc) 

225 Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes 
funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: 
Center for Læseforskning, Københavns Universitet. 

http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/endelig_rapport.doc
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næst af medarbejderes færdigheder i og forudsætninger for læsning og 
skrivning. Der indgår nordiske såvel som ikke-nordiske undersøgelser. 

6.4.1 Tidligere undersøgelser af læse- og skrivekrav i arbejds-
sammenhæng 

6.4.1.1 Dansk undersøgelse af hyppighed og karakter af læsning og 
skrivning i forskellige brancher  
Som nævnt i afsnit 3.2.3.3 gennemførte Munch-Hansen & Albæk (1994) 
en undersøgelse blandt AMU-kursister, der arbejdede inden for hhv. elek-
tronik, metal, jordbrug og landtransport.226 Der blev blandt andet gen-
nemført en spørgeskemaundersøgelse af, hvor hyppigt kursisterne læste 
og skrev forskellige typer af tekster i deres arbejde. Denne undersøgelse 
viste, at over 70 % af kursisterne jævnligt eller af og til i deres arbejde 
havde skullet læse blandt andet opslag på opslagstavle, etiketter på be-
holdere, betjeningsvejledninger og sikkerhedsregler og havde skullet 
udfylde arbejdssedler og skrive beskeder. Langt hovedparten oplevede 
således, at læsning og skrivning indgik som en del af deres arbejde. 

Ved siden af spørgeskemaundersøgelsen blev der gennemført virk-
somhedsbesøg, hvor det gennem interviews blev belyst, hvilke typer af 
tekster der anvendtes af virksomheder inden for de forskellige områder. 
Undersøgelsen viste, at der i alle brancher var behov for at læse følgende 
typer af tekster: informerende, instruerende, udfyldnings- og opslagstek-
ster samt tegn og symboler. De specifikke tekster, der skulle læses, varie-
rede naturligvis mellem de forskellige brancher. Inden for metalområdet 
skulle der således fx læses maskinkataloger, manualer og skærmbilleder, 
mens de, der arbejdede inden for landtransportområdet, blandt andet skul-
le læse chaufførvejledninger og køreplaner samt skrive kørselsrapporter 
og kreditsedler. 

6.4.1.2 Svensk undersøgelse af omfang, hyppighed og karakter af læsning 
og skrivning blandt industriarbejdere 
Anna-Lena Gustavsson (2002) har gennemført en undersøgelse af otte 
svenske industriarbejdere med forskellige jobfunktioner. 227 Hun lod 
blandt andet arbejderne føre dagbøger over deres læsning og skrivning i 
løbet af tre døgn. Endvidere blev der 24 gange i løbet af de tre undersøgte 
arbejdsdage ringet med en klokke som signal til de involverede arbejdere 
om at notere ned, hvad de foretog sig og hvilken slags læse- eller skrive-
aktivitet de eventuelt var i gang med. Endelig blev der gennemført inter-
views med arbejderne om læse- og skrivekravene. Gustavsson vurderede, 
at der generelt var god overensstemmelse mellem de oplysninger, der 

                                                 
226 Munch-Hansen, T. & Albæk, K. (1994). Faglæs – et analyse- og udviklingsprojekt om læse-

svage i arbejdsmarkedsuddannelserne. København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
227 Gustavsson, A-L. E. (2002). Att hantera läskrav i arbetet. Om industriarbetare med läs- och 

skrivsvårigheter. Linköpings universitet, Department of Behavioural Sciences. 
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fremkom om de enkelte arbejderes læsning og skrivning gennem hen-
holdsvis deres egne notater og interviewene, selv om flere af arbejderne 
oplyste, at de ikke havde noteret alle de udførte læse- og skriveopgaver, 
da det ville have forstyrret arbejdsprocessen for meget. 

Dagbøgerne viste, at den tid, arbejderne rapporterede at bruge på læs-
ning i løbet af de tre arbejdsdage, varierede fra to til 848 minutter. Antal-
let af tilfælde, hvor arbejderne havde noteret, at de havde læst noget, va-
rierede ligeledes betydeligt. En enkelt arbejder havde således kun noteret 
ét tilfælde af læsning i løbet af de tre arbejdsdage, mens en af de andre i 
den samme periode havde noteret 142 tilfælde. 

På basis af arbejdernes egne notater samt oplysninger fra de gennem-
førte interviews fandt Gustavsson, at arbejderne primært læste enkeltord, 
symboler og koder, som optrådte i kataloger, tabeller, køreplaner, kort, 
diagrammer, skemaer og kommandoer i computerprogrammer. Læsnin-
gen foregik typisk i korte sekvenser, var selektivt rettet mod at finde op-
lysninger i bestemte afsnit i de anvendte materialer og baseret på kend-
skab til materialerne og erfaringsbaseret viden. Deltagerne læste kun 
ganske sjældent længere sammenhængende tekster som fx manualer eller 
rapporter. Når arbejderne fik nye arbejdsopgaver, som stod beskrevet i 
sådanne længere tekster, blev opgaverne oftest gennemgået mundtligt af 
en instruktør eller en produktionsleder, således at teksterne ikke var den 
eneste informationskilde. Undersøgelsen viste desuden, at arbejderne kun 
skrev ganske sjældent og aldrig længere tekster. Når de skrev, drejede det 
sig typisk om korte sætninger, enkelte ord og koder.  

Endvidere analyserede Gustavsson beskrivelser af nogle af industriar-
bejdernes jobs i hhv. 1965- og 1991-udgaven af „Dictionary of Occupa-
tional Titles“, som det amerikanske arbejdsministerium har udgivet. 
Gustavsson fandt ved at sammenholde arbejdsbeskrivelserne for de sam-
me job fra hhv. 1965 og 1991 tegn på, at kravene til læsning var steget i 
den nævnte periode for de undersøgte jobs. Fx optræder der ifølge ar-
bejdsbeskrivelsen fra 1965 i et af de udvalgte jobs krav om, at medarbej-
deren skal kunne kopiere og overføre informationer. Ifølge arbejdsbeskri-
velsen fra 1991 for det pågældende job skal medarbejderen derudover 
kunne sammenstille og analysere informationer og data. Dette kan tolkes 
som et udtryk for, at kravene er steget i perioden 1965–1991. 

6.4.1.3 Amerikansk analyse af læsekrav ifølge arbejdsbeskrivelser  
Det amerikanske arbejdsministeriums beskrivelser af kravene i en række 
forskellige jobs er blevet analyseret og sammenholdt med de læsefærdig-
hedsniveauer, der er blevet anvendt i både en national amerikansk læse-
undersøgelse (NALS) og OECD’s tidligere omtalte undersøgelse 
(S)IALS.228 I over 500 jobbeskrivelser blev kravene til læsning estimeret 
og tildelt et gennemsnitligt pointtal ud fra de færdighedsniveauer, der 

                                                 
228 Barton, P. (2000). What jobs require: Literacy, Education, and Training 1940–2006. Policy 
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blev anvendt i de omtalte læseundersøgelser (jf. boksen nedenfor). Det 
fremgår af Bartons rapport om undersøgelsen, at langt de fleste jobs in-
den for forskellige brancher forudsatte læsefærdigheder svarende til ni-
veau 3 eller derover. Imidlertid var der også en mindre gruppe af jobs, der 
„kun“ forudsatte læsefærdigheder svarende til niveau 2, fx jobs som 
truckfører, hjemmehjælper, sygehjælper og køkkenhjælper. Disse jobs 
var af en art, som typisk udføres af kortuddannede personer. 

Skitse over skala og niveauer for opgaver i læseforståelse af fortløbende tekster i 
(S)IALS 229

Niveau 1(0–225)  Læseren skal i teksten finde en enkelt oplysning, som er identisk eller 
synonym med den oplysning, der gives i instruktionen. 

Niveau 2(226–275) Læseren skal drage logiske slutninger på lavt niveau og integrere flere 
oplysninger i teksten. 

Niveau 3 (276–275) Læseren skal drage logiske slutninger på lavt niveau og sammenligne 
og kontrastere oplysninger på tværs af afsnit eller sektioner i teksten. 

Niveau 4 (326–375) Læseren skal drage logiske slutninger på højt niveau, integrere og 
kontrastere oplysninger i relativt lange tekster og behandle oplysninger 
med relativt abstrakt indhold. 

Niveau 5 (376–500) Læseren skal finde oplysninger i koncentreret tekst med en del afle-
dende oplysninger. Læseren skal også foretage logiske slutninger på 
højt niveau og gøre brug af specialviden. 

6.4.1.4 Nordiske spørgeundersøgelser vedrørende hyppighed og karakter 
af læsning og skrivning 
I en analyse af de norske resultater fra SIALS fandt Gabrielsen (2000) 
som beskrevet i afsnit 3.3.3.1, at ufaglærte, som havde været i arbejde 
inden for det sidste år, generelt læste og skrev væsentligt mindre på job-
bet end andre grupper, herunder faglærte håndværkere og akademikere. 
Som tabellen nedenfor viser, var det fx kun 27 % af de ufaglærte, der 
mindst én gang om ugen læste et brev eller længere notat på jobbet, 
sammenlignet med 54 % af de faglærte håndværkere og 96 % af akade-
mikerne.230  

Som beskrevet i afsnit 3.2.3.2 og 3.6.3.1 er der rapporteret lignende 
resultater fra Danmark231 og Sverige232, hvor der tilsvarende ses en klar 
tendens til, at ufaglærte læser og skriver mindre i arbejdssammenhæng 
end personer med en uddannelse ud over grundskolen. 
 

                                                 
229 Skitsen er et sammendrag af OECD’s beskrivelse af niveauerne for forståelse af fortløbende 

tekster („prose literacy“) i (S)IALS. Sammendraget er baseret på Annex A i: OECD (2000). Literacy 
in the Information Age: Final Report of the International Adult Literacy Survey. Paris: OECD. (pp. 
93–106) 

230 Gabrielsen, E. (2000). Slik leser voksne i Norge. En kartlegging av leseferdigheten i alders-
gruppen 16–65 år. Stavanger: Senter for læseforskning. 

231 Jensen, T.P., Andersen, A. & Halgreen, T. (2001). Læsefærdigheder og deltagelse i sam-
fundslivet. København: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut & Specialarbejderforbundet i 
Danmark. 

232 Gustavsson, A-L.E. (1997). Att läsa – ett behov, ett krav, en nödvändighet. En analys av den 
första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig informa-
tion. International Adult Literacy Survey. Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och 
psykologi. 
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Tabel 12: Brug af læsning og skrivning på arbejdet blandt norske SIALS-deltagere 233  

Arbejder mindst én gang om ugen på jobbet med følgende 
opgave 

Ufaglærte Faglærte 
håndværkere 

Akademikere 

Læser brev eller længere notat 27 % 54 % 96 % 

Læser rapporter eller artikler 16 % 51 % 91 % 

Læser manualer, håndbøger eller kataloger 17 % 46 % 59 % 

Læser diagrammer eller skemaer 13 % 42 % 65 % 

Læser regninger, fakturaer eller budgetter 13 % 19 % 38 % 

Læser skriftlig information på andet sprog end norsk 13 % 21 % 38 % 

Læser vejledninger eller instruktioner 4 % 4 % 49 % 

Skriver brev eller længere notat 10 % 23 % 80 % 

Skriver formularer, regninger, fakturaer eller budget 7 % 16 % 25 % 

Skriver rapporter eller artikler 6 % 14 % 39 % 

Skriver tekniske vurderinger eller specifikationer 4 % 21 % 20 % 

6.4.1.5 Amerikansk undersøgelse af betydningen og karakteren af 
læsning og skrivning på virksomheder 
Hull, Jury, Ziv & Katz (1996) har afdækket brugen af læsning og skriv-
ning på forskellige typer af virksomheder i USA, blandt andet inden for 
elektronikindustrien.234 Afdækningen er foretaget gennem observationer i 
virksomhederne og interviews med ledere og medarbejdere. Det vurderes 
på denne baggrund, at kravene til læse- og skrivefærdigheder er steget i 
de senere år, men at de øgede krav typisk ikke udspringer fra selve udfø-
relsen af jobfunktionen, men snarere fra aktiviteter, der foregår „rundt 
om“ jobfunktionen, som fx deltagelse i møder, planlægning af arbejds-
processer, kvalitetskontrol og dokumentation af fejl, som kan være for-
bundet med omfattende læsning og skrivning. Det fremgår af rapporten, 
at læsning og skrivning på moderne arbejdspladser kan spille en vigtig 
rolle for medarbejdernes muligheder for at få indflydelse på deres egen 
arbejdssituation.  

6.4.1.6 Svensk undersøgelse af betydningen og karakteren af læsning og 
skrivning i forskellige erhverv 
I Sverige har Anna-Malin Karlsson undersøgt, hvilken rolle anvendelse af 
læsning og skrivning spillede inden for jobs som sygehjælper, bygnings-
arbejder, truckchauffør, butiksassistent, børnehaveklasselærer, IT-sup-
port-specialist og mekaniker.235 Undersøgelsen er baseret på case-studies 

                                                 
233 Tabellen er udarbejdet på basis af data fra Gabrielsen, E. (2000). Slik leser voksne i Norge. En 

kartlegging av leseferdigheten i aldersgruppen 16–65 år (pp. 77–78). Stavanger: Senter for læse-
forskning.  

234 Hull, G., Jury, M., Ziv, O. & Katz, M. (1996). Changing work, changing literacy: A study of 
skill requirements and development in a traditional and restructured workplace (Final Report). 
Berkeley, CA: National Center for Research in Vocational Education, Center for the Study of Writ-
ing and Literacy. 

235 Karlsson, A. (2006). Reading to be independent, writing to be controlled? Roles and litera-
cies offered to workers in modern organisations. Stockholm: Stockholms Universitet, Institutionen 
för nordiska språk. (http://www.nordiska.su.se/skriftbruk/Karlsson_Reading_to_be_Independent.doc) 
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af en eller to personer, der bestred de nævnte jobs.236 Karlsson fandt, at 
læsning og skrivning oftest indgik i forbindelse med planlægning, orien-
tering og dokumentation. Fx viste observationer af to sygehjælpere på et 
plejehjem, at de ved starten af deres vagt læste informationer om, hvad 
der var sket blandt patienterne på hjemmet, mens de ved slutningen af 
deres vagt skrev for at dokumentere og videregive informationer til dem, 
der overtog den følgende vagt. Omtrent parallelt hermed læste en truck-
chauffør ved starten af sin arbejdsdag med henblik på at planlægge sit 
arbejde med at transportere materialer, og ved slutningen af arbejdsdagen 
skrev han for at dokumentere, hvad han havde udført den dag.  

6.4.1.7 Dansk udviklingsarbejde vedrørende betydningen og karakteren 
af læsning og skrivning inden for udvalgte brancher 
I Danmark har FVU-team Storkøbenhavn udviklet en vejledning for kon-
sulenter og undervisere, der laver opsøgende arbejde med henblik på at 
starte kurser inden for den forberedende voksenundervisning (FVU).237 I 
forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen er kravene til læsning og 
skrivning blevet skitseret inden for en række forskellige brancher, herun-
der lager og transport, bygge og anlæg, kontor, service samt social- og 
sundhedsområdet. Udviklingsarbejdet er blevet udført på basis af møder i 
såkaldte fokusgrupper bestående af repræsentanter for de forskellige 
brancher, herunder uddannelsesansvarlige og tillidsrepræsentanter.  

Inden for social- og sundhedsområdet fokuseres der i vejledningsma-
terialet på arbejdet i hjemmeplejen, hvor der stilles store krav til den en-
kelte social- og sundhedshjælper om skriftlig dokumentation af det udfør-
te arbejde. Eksempelvis skal det kunne begrundes skriftligt, hvis der skal 
foretages ændringer i en procedure, herunder tilmålingen af den tid, med-
arbejderen bruger hos de enkelte borgere inden for hjemmeplejen. Lige-
ledes har indførelse af selvstyrende teams mange steder medført megen 
læsning og skrivning i forhold til tidligere. Der nævnes i vejledningen 
følgende læse- og skriveopgaver inden for hjemmeplejen: 
 
• Skrivning af indkøbssedler og huskesedler  
• Skrivning af meddelelser til pårørende, borgeren, kolleger og 

overordnede 
• Læsning af arbejdsplaner, køreplaner, lønsedler og andre skemaer  
• Læsning af brugsanvisninger og vejledninger vedrørende rengøring, 

opbevaring af madvarer m.m.  
• Læsning og evt. skrivning af mødereferater 
• Dokumentation og nedskrivning af klienttid, herunder beskrivelse af 

arbejdsopgaver  

                                                 
236 Karlsson, A. (2005). Goods, services and the role of written discourse. In: Gunnarsson, B. 

(ed.). Communication in the Workplace. (pp. 91–104) Uppsala: Uppsala University. 
237 Pedersen, L.B.T. & Løvengreen, K. (2006). Brancherettet FVU – et idékatalog om informati-

on og tilrettelæggelse af FVU på virksomheder. København: FVU-team Storkøbenhavn.  
(http://www.fvu-team.dk/pdf/opsoegerkatalog_samlet.pdf) 
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• Skrivning i kommunikationsmapper hos borgeren, fx livshistorier 
• Kardex-skrivning 

6.4.1.8 Canadisk undersøgelse af betydningen af læsning og skrivning på 
arbejdspladser 
Belfiore, Defoe, Folinsbee, Hunter & Jackson (2004) har med henblik på 
at afdække brugen af læsning og skrivning gennemført en række case-
studies på forskellige canadiske arbejdspladser, herunder flere fabrikker 
og et hotel.238 Forskergruppen har gennem flere måneder gennemført 
observationer og foretaget interviews med ledere og medarbejdere på de 
enkelte arbejdspladser. På basis heraf vurderer gruppen blandt andet, at 
læsning og skrivning ofte tillægges en anden betydning af de menige 
medarbejdere end af ledelsen. Eksempelvis fandt Belfiore og hendes kol-
leger, at mange arbejdere oplevede at få modstridende meldinger fra le-
delsen om betydningen af fx at udfylde papirer i forbindelse med produk-
tion og kvalitetssikring. For at kunne opfylde kravene om produktivitet 
undlod nogle arbejdere at udfylde de blanketter, som det formelt set kræ-
vedes af dem, da de havde fået det indtryk, at et højt produktionstempo 
reelt var langt mere afgørende for en succesfuld udførelse af arbejdet end 
udfyldning af papirer. I et enkelt tilfælde berettes det, at nogle medarbej-
dere for at spare tid ligefrem begyndte deres arbejde med at sætte en ræk-
ke krydser på de blanketter, som egentlig først skulle udfyldes som en 
kontrol af, at arbejdet var udført korrekt. I andre tilfælde undlod medar-
bejdere at udarbejde fejlrapporter trods pålæg fra ledelsen, fordi medar-
bejderne frygtede, at sådanne rapporter ville medføre, at de selv eller 
deres kolleger ville blive bebrejdet på grund af fejlene.  

6.4.1.9 Afdækning af læse- og skrivekrav på arbejdspladser ved hjælp af 
„Literacy Task Analysis“ 
Der er i USA udviklet og afprøvet forskellige metoder til afdækning af 
læse- og skrivekrav på arbejdspladser. Blandt de vigtigste er Literacy 
Task Analysis, som sigter mod at afdække kravene til læsning og skriv-
ning inden for vigtige arbejdsopgaver, hvor arbejderne ofte har vanske-
ligheder med at udføre læse- og skrivefunktioner. Afdækningen skal dan-
ne grundlag for planlægning af indholdet af et arbejdsrelateret læse- og 
skrivekursus. Fremgangsmåden i metoden er beskrevet i lidt forskellige 
versioner, men i det følgende gengives hovedtrækkene i metoden på basis 
af Philippis arbejde.239 På en given arbejdsplads nedsættes først en grup-
pe af personer med kendskab til læse-skriveundervisning samt udvalgte 
dygtige medarbejdere. Denne gruppe får til opgave at udpege de arbejds-
områder, hvor medarbejdere typisk har vanskeligheder med læse- og 
skriveopgaver. Derefter gennemlæser undervisningsplanlæggeren ar-
                                                 

238 Belfiore, M. E., Defoe, T. A., Folinsbee, S., Hunter, J.  & Jackson, N. S. (2004). Reading 
Work. Literacies in the New Workplace. Mahwah: New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

239 Philippi, J.W. (1991). Literacy at work. The workbook for program developers. New York: 
Simon & Shuster Workplace Resources. 
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bejdsbeskrivelser og arbejdsmaterialer og foretager observationer af, 
hvordan de udvalgte dygtige medarbejdere udfører de udpegede kritiske 
opgaver. Disse medarbejdere udspørges om arbejdsopgaverne og de der-
med forbundne kognitive og mentale processer. I løbet af sine besøg på 
arbejdspladsen indsamler undervisningsplanlæggeren de materialer, som 
anvendes. Hver enkelt af de observerede arbejdsopgaver analyseres med 
henblik på at identificere, hvilke læse- og skrivefærdigheder der skal 
anvendes for at løse den pågældende opgave. Fx kan en medarbejder 
have som en af sine opgaver at udfylde et skema med bestemte oplysnin-
ger, som findes rundt omkring på sedler, der sidder på forskellige maski-
ner på arbejdspladsen. Denne opgave indebærer blandt andet, at medar-
bejderen skal læse de forskellige sedler igennem med henblik på at finde 
de relevante oplysninger, sortere de irrelevante fra samt indskrive de 
krævede oplysninger nøjagtigt i skemaet. 
Philippi anbefaler, at de personer, der er ansvarlige for arbejdspladsrelate-
rede læse- og skriveforløb, spørger sig selv: „Hvad er det, jeg skal gøre 
for at få den nødvendige information, når jeg læser disse arbejdsmateria-
ler?“240 På basis af svarene på dette spørgsmål kan der udvikles en liste 
over de mentale procedurer, som er involveret i effektiv udførelse af be-
stemte læseopgaver på jobbet. Denne liste kan fungere som en vejled-
ning, når deltagerne i forbindelse med læse- og skriveundervisningen skal 
arbejde med at udvikle hensigtsmæssige læsestrategier. Underviseren kan 
da med udgangspunkt i denne liste vise deltagerne, hvordan de kan im-
plementere de identificerede processer i deres arbejdslæsning.  

6.4.1.10 Afdækning af læse- og skrivekrav på arbejdspladser ved hjælp af 
„Job Literacy Analysis“ 
Metoden Job Literacy Analysis er udviklet og beskrevet af Norback og 
sigter mod at identificere alle basale færdighedsområder i de jobs, der 
analyseres.241 Ved anvendelse af metoden foretages der indledningsvis 
interviews med medarbejdere, som viser eksempler på de vigtigste mate-
rialer, de anvender på jobbet, og forklarer, hvordan disse materialer bru-
ges. Derefter foretages der en analyse af, hvilke læse- og skrivefærdighe-
der der kræves for at udføre de beskrevne arbejdsopgaver. Fx kan en se-
kretær have som opgave at læse korrektur på arbejdspladsens nyhedsbrev. 
På basis af analysen vurderes det, at sekretæren for at udføre denne opga-
ve blandt andet måtte besidde færdigheder i at anvende regler for tegn-
sætning og kontrollere ords stavemåde ved hjælp af ordbogsopslag eller 
lignende. Resultaterne af analyserne gennemses af en ledergruppe, som 
kontrollerer, at alle vigtige materialer, opgaver og færdigheder er inddra-
get. Der udarbejdes en rapport, som sammenfatter, hvilke typer af fær-
digheder der kræves til forskellige arbejdsopgaver og materialer. Endelig 
                                                 

240 Philippi, J. W. (1988). Matching literacy to job training: Some applications from military pro-
grams. Journal of Reading, 31(7), pp. 658–666. 

241 Norback, J.S. (1998). Literacy Skills Analysis for Job Training. University of Pennsylvania: 
National Center on Adult Literacy. 
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identificeres de færdigheder, som ofte skal bruges i forskellige jobs med 
henblik på udvikling af et læse- og skrivekursus, som går på tværs af 
jobgrupperinger. Til identifikation af disse tværgående færdigheder kan 
anvendes et særligt udviklet software-program.  

I metoden Job Literacy Analysis indgår observationer, interviews og 
analyser af materialer som centrale elementer i en afdækning af arbejds-
relaterede læse- og skrivekrav. Herved ligner metoden den førnævnte 
Literacy Task Analysis. Samtidig har de to metoder dog lidt forskellige 
fokus og tilgange. Job Literacy Analysis har således som nævnt til formål 
at identificere alle de læse- og skriverelaterede færdigheder, der er nød-
vendige i de undersøgte jobs, hvorved metoden adskiller sig fra Literacy 
Task Analysis, som har til formål at identificere særligt kritiske arbejdsre-
laterede læse- og skriveopgaver. Endvidere lægger Literacy Task Analysis 
til forskel fra Job Literacy Analysis vægt på at beskrive de krævede fær-
digheder ud fra de kognitive processer, som bruges af dygtige arbejdere 
til at udføre opgaver. Ifølge Norback kan det i forbindelse med udvikling 
af et læse- og skrivekursus i praksis være en fordel at kombinere elemen-
ter fra de to metoder. 

6.4.2 Tidligere undersøgelser af medarbejderes færdigheder i og 
forudsætninger for læsning og skrivning i arbejdssammenhæng  

6.4.2.1 Amerikansk undersøgelse af færdigheder i jobrelateret læsning og 
skrivning blandt sygehjælpere 
I USA har Dolores Perin (1997) undersøgt effekten af arbejdsrelaterede 
læse- og skrivekurser for 389 sygehjælpere, som i deres arbejde blev 
stillet over for store krav vedrørende blandt andet skriftlig dokumentati-
on.242 I den forbindelse gennemførtes test af kursusdeltagernes færdighe-
der på en række områder før og efter undervisningsforløbene. I testbatte-
riet indgik der blandt andet en almen test af læseforståelse af overvejende 
informerende dagligdags tekster samt en test af deltagernes generelle 
vurdering af sig selv. Desuden blev der anvendt flere test, der var udvik-
let specielt til projektet og var direkte relateret til deltagernes arbejde som 
sygehjælpere. Blandt disse var en test af læseforståelse af en tekst, hvori 
en patients sygehistorie og behandlingsplan blev beskrevet. Endvidere 
indgik der en skrivetest, hvor deltagerne blev bedt om at give en skriftlig 
beskrivelse af den vanskeligste eller mest interessante patient, de havde 
mødt. Der blev foretaget en vurdering af deltagernes skriftlige produkter 
med hensyn til blandt andet organisering, indhold, sprogbrug, ordvalg og 
stavning. Endelig gennemgik deltagerne før og efter kurset en test, der 
afdækkedes deres egen vurdering af deres færdigheder i at udføre en ræk-
ke læse- og skriverelaterede arbejdsfunktioner ved hjælp af spørgsmål 
som „Hvor sikker er du på, at du kan forstå en patients behandlings-

                                                 
242 Perin, D. (1997). Workplace Literacy Assessment. Dyslexia (3), pp. 190–200. 
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plan?“. Undersøgelsen viste, at der var signifikant fremgang i deltagernes 
resultater på fem ud af de seks ovenfor nævnte mål, herunder alle de ar-
bejdsrelaterede test. Det eneste mål, hvor der ikke kunne påvises signifi-
kante fremgange, var på den almene test af læseforståelse af dagligdags 
tekster.  

6.4.2.2 Amerikansk undersøgelse af færdigheder i jobrelateret læsning 
blandt medarbejdere på virksomheder 
Mikulecky & Lloyd (1997) har som nævnt i afsnit 5.4 vurderet kvaliteten 
af en række forskellige arbejdsrelaterede tilbud om læse- og skriveunder-
visning.243 I alt 180 medarbejdere fra 10 forskellige arbejdspladser gen-
nemførte før og efter deres deltagelse i læse- og skriveundervisning nogle 
test, der blandt andet afdækkede færdigheder i at forstå arbejdsrelaterede 
tekster. Der blev for de ti arbejdspladser udformet parallelle opgaver til 
forskellige tekster, der var specifikke for hver af de pågældende arbejds-
pladser. Blandt teksterne indgik blandt andet nyhedsbreve og diagrammer 
fra de undersøgte arbejdspladser. Deltagerne fik stillet spørgsmål til tek-
sterne, der afdækkede, i hvilken grad de kunne finde faktuelle oplysnin-
ger i teksterne, drage følgeslutninger på basis af det læste og anvende det 
i praksis. Deltagerne blev desuden bedt om at beskrive, hvilke strategier 
de brugte i forbindelse med læsning af udvalgte tekster. Undersøgelsen 
viste blandt andet, at deltagernes fremgange på de arbejdspladsrelaterede 
læseforståelsesopgaver især var betinget af, at en vis del af de anvendte 
materialer var arbejdsrelaterede. Endvidere udviklede de deltagere, som 
brugte en stor del af undervisningstiden på læsning og skrivning, mere 
sofistikerede læsestrategier end andre. 

6.5 Diskussion vedrørende krav til og færdigheder i 
læsning og skrivning  

I kapitel 6 er der givet en oversigt over relevante undersøgelser, som har 
belyst læse- og skrivekrav samt individers færdigheder i og forudsætnin-
ger for læsning og skrivning i uddannelses- eller arbejdssammenhæng. 

I uddannelsessammenhæng har tidligere undersøgelser vist, at unge og 
voksnes forståelse af uddannelsestekster i høj grad synes at være relateret 
til deres generelle niveau af læse- og skrivefærdigheder. Endvidere kan 
forskelle i deltagernes kendskab til uddannelsesrelaterede fagord og ud-
dannelsesrelevante joberfaring bidrage til en „forklaring“ af spredningen i 
deltagernes færdigheder i uddannelsesfaglig læsning, selv efter at der er 
taget højde for forskelle i det generelle læsefærdighedsniveau. Både 
kendskab til uddannelsesrelevante fagord og uddannelsesrelevant joberfa-
ring kan siges at være udtryk for kendskab til uddannelsens faglige områ-
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de. De nævnte resultater kan derfor samlet tolkes som et udtryk for, at et 
sådant kendskab i høj grad er relateret til deltageres udbytte af fagtekster i 
uddannelsessammenhæng.  

Andre undersøgelser viser, at oplevede læsevanskeligheder langtfra 
kun afhænger af det faktiske niveau af læsefærdigheder, men i høj grad 
også af de krav, der stilles til den enkelte.244 245 Dette betyder i praksis, at 
en person med et bestemt læsefærdighedsniveau kan opleve store vanske-
ligheder i en bestemt uddannelse, hvor læsning er en vigtig kilde til læ-
ring. Derimod vil en person med et tilsvarende læsefærdighedsniveau 
sandsynligvis ikke opleve nær så store vanskeligheder i en anden uddan-
nelse, hvor det faglige stof reelt kan tilegnes på andre måder end gennem 
læsning.  

Om de reelle læsekrav i en given uddannelse er høje eller lave, vil ik-
ke blot afhænge af omfanget og karakteren af læseopgaverne, men også 
af, hvor afgørende læsning er som kilde til tilegnelse af faglig viden. I 
nogle uddannelser kompenseres der således i praksis betydeligt for det 
læsestof, der formelt set er pensum, idet det som fx på nogle arbejdsmar-
kedsuddannelser i en vis udstrækning er muligt for deltagerne at tilegne 
sig den nødvendige faglige viden på anden vis end gennem læsning (jf. 
afsnit 6.3.1.1).246 En vurdering af læsekravene i en given uddannelse bør 
tage højde for sådanne faktorer, således at det bliver de reelle læsekrav og 
ikke blot de formelle, der afdækkes. I kapitel 7 gives der nogle konkrete 
forslag til, hvordan der i kommende nordiske projekter kan arbejdes vide-
re med at afdække læsekrav i uddannelsessammenhæng. 

På nogle måder kan det forekomme (endnu) vanskeligere at afdække 
læse- og skrivekrav i arbejdssammenhæng end i uddannelsessammen-
hæng, blandt andet fordi det ofte er svært at afgøre, hvor meget materiale 
der faktisk skal læses eller skrives i et givent job. Erfaringer fra tidligere 
undersøgelser viser, at de menige medarbejderes beskrivelser af læse- og 
skrivekravene i en del tilfælde afviger fra de overordnedes beskrivel-
ser.247. Der kan være adskillige forklaringer på de divergerende opfattel-
ser af læse- og skrivekravene. I det følgende nævnes nogle af de mest 
oplagte: 

 
• Der kan være misforståelser og mangelfuld kommunikation mellem 

arbejdsledere og underordnede medarbejdere.  

                                                 
244 Dansk Videnscenter for Ordblindhed (2006). Rapport om afprøvning af visitationstest til brug 

i ordblindeundervisning for voksne. København: Undervisningsministeriet. 
(http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/endelig_rapport.doc) 

245 Elbro, C., Møller, S. & Nielsen, E. M. (1991). Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse 
af 18 – 67-åriges læsning af dagligdags tekster. København: Projekt Læsning og Undervisningsmini-
steriet. 

246 Lund, K., Bertelsen, E. & Sørensen, M.S. (2006). Muligheder og barrierer – en undersøgelse 
af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. København: Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration. (http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01C5917D-4222-
49C4-9BA2-8BEB58800ECA/0/Muligheder_barrierer.pdf) 

247 Belfiore, M. E., Defoe, T. A., Folinsbee, S., Hunter, J.  & Jackson, N. S. (2004). Reading 
Work. Literacies in the New Workplace. Mahwah: New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
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• Nogle medarbejderes læse- og skrivefærdigheder slår ikke til i 
forhold til opgaverne, og sådanne medarbejdere kan derfor forsøge at 
klare opgaverne ved fx at spørge kolleger om hjælp frem for selv at 
læse og skrive.  

• Nogle medarbejdere er ikke selv bevidste om, hvordan og hvornår 
læsning og skrivning indgår som en del af arbejdsprocessen, og kan 
derfor ikke give en fyldestgørende redegørelse.  

• Medarbejdere kan bevidst undlade at udføre pålagte læse- og 
skriveopgaver, fx for at beskytte sig selv eller kolleger mod den 
kritik, som udarbejdelse af eventuelle fejlmeddelelser kan føre til.   

 
På basis af det ovenstående kan det konkluderes, at det er utilstrækkeligt 
at foretage en analyse af læse- og skrivekrav udelukkende på basis af 
oplysninger fra enten de enkelte medarbejdere eller deres overordnede. 
En analyse bør omfatte oplysninger fra begge parter vedrørende både 
omfanget, karakteren og betydningen af læsning og skrivning i forbindel-
se med de funktioner, som de enkelte medarbejdere udfører. Derudover 
forekommer det oplagt, at en forsker eller en undervisningsplanlægger vil 
opnå et mere præcist billede af læse- og skrivekravene i en given arbejds-
sammenhæng, hvis han faktisk observerer konkrete arbejdssituationer og 
analyserer de anvendte materialer frem for blot at få forskellige personer 
til at beskrive deres opfattelser af kravene. 

I kapitel 7 gives der nogle forslag til, hvordan der i kommende nordi-
ske projekter kan arbejdes videre med at afdække læse- og skrivekrav 
samt individers færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning 
i uddannelses- og arbejdssammenhæng. 





7. Forslag til kommende 
projekter 

7.1 Sammenfatning 

I Norden findes der mange forskellige tilbud og tiltag, som retter sig mod 
kortuddannede med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder. Der sav-
nes imidlertid undersøgelser, der viser, om tiltagene faktisk har en positiv 
effekt på deltagernes færdigheder. På denne baggrund fremsættes der et 
forslag, som har til formål at undersøge effekten af et særligt tilrettelagt 
læse- og skriveundervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i de 
krav, deltagerne møder i deres arbejde eller uddannelse (jf. projektforslag 
I i afsnit 7.3).  

Der savnes endvidere retningslinjer for, hvordan læse- og skrivekrav 
kan afdækkes og synliggøres på en systematisk måde, lige som der er 
brug for velafprøvede metoder til at identificere de personer, der har van-
skeligheder med at leve op til disse krav. Der fremsættes derfor et forslag 
til et projekt, som kan bidrage til udvikling af sådanne retningslinjer og 
metoder i uddannelsessammenhæng (jf. projektforslag II i afsnit 7.4). 

7.2 Indledning 

Som det fremgår af rapporten om den nordiske forundersøgelse, findes 
der i de nordiske lande en række tilbud og tiltag, som er rettet mod unge 
og voksne med læse- og skrivevanskeligheder i både arbejds- og uddan-
nelsessammenhæng (jf. kapitel 4). Der foreligger imidlertid kun yderst 
sjældent overbevisende dokumentation for, at de forskellige tiltag faktisk 
fører til en forbedring af deltagernes læse- og skrivefærdigheder. Oftest er 
virkningen af tiltagene udelukkende blevet vurderet på basis af udsagn fra 
deltagerne og underviserne om deres oplevelse af udbyttet. På grundlag af 
sådanne oplysninger kan man imidlertid ikke vide, hvorvidt deltagerne 
objektivt set har forbedret deres færdigheder i læsning og skrivning, da 
det ikke er blevet afdækket, om der er sket en målbar udvikling i disse 
færdigheder.  

Der er som led i forundersøgelsen gennemført observationer og ind-
samlet oplysninger vedrørende tre udvalgte nordiske eksempler på under-
visningstiltag for voksne med læse- og skrivevanskeligheder (jf. kapitel 
5). Der er i alle tre tilfælde tale om tiltag, som i national sammenhæng 
har vakt opmærksomhed og opnået et godt ry. Der er imidlertid ved ingen 
af disse tiltag foretaget en systematisk og dækkende undersøgelse af ud-
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viklingen i deltagernes færdigheder i løbet af undervisningen. Det er der-
for vanskeligt at vide, om de pågældende undervisningstiltag faktisk 
medfører en forbedring af deltagernes færdigheder, og om en sådan for-
bedring i givet fald er større end den, deltagerne kunne have opnået gen-
nem andre undervisningstiltag.  

Når de tre udvalgte tiltag i lighed med forskellige andre tiltag har op-
nået et godt ry, kan det skyldes mange forskellige faktorer, fx anvendel-
sen af en bestemt undervisningsmetode, underviserens engagement, orga-
niseringen af undervisningen, rekrutteringen af deltagerne eller udbyde-
rens evne til at udbrede kendskabet til det pågældende tiltag. Det er med 
andre ord uklart, hvad det er ved de givne tiltag, der får dem til at fremstå 
som en succes, og derfor er det også uklart, hvilke elementer det eventu-
elt kunne være relevant at kopiere og overføre til andre sammenhænge. 
Hvis det fx i virkeligheden primært er en enkelt undervisers særlige en-
gagement, der er årsag til et tiltags gode ry, kan det ikke forventes, at 
konceptet i det pågældende tiltag med succes vil kunne overføres til andre 
sammenhænge med andre undervisere.  

Hvis man vil vide, om en bestemt type undervisning fører til bedre re-
sultater end andre typer undervisning og derfor er værd at forsøge at 
overføre til andre sammenhænge, er den mest sikre vej til at opnå denne 
viden at gennemføre en egentlig effektundersøgelse. En sådan undersø-
gelse kan belyse, om deltagere i en særlig type undervisning opnår større 
fremgang i færdigheder end deltagere, som modtager en anden undervis-
ning. Før og efter undervisningsforløbet gennemføres der test af de rele-
vante færdigheder hos den gruppe deltagerne, som modtager den særlige 
undervisning. En kontrolgruppe, som ikke deltager i denne undervisning, 
gennemfører de samme test. På basis af en sammenligning af udviklingen 
i færdigheder i de forskellige grupper kan det vurderes, om den særlige 
undervisning faktisk medfører en fremgang i deltagernes færdigheder, 
som er større end fremgangen hos kontrolgruppen. Hvis det viser sig at 
være tilfældet, er der grundlag for at antage, at også andre end forsøgsdel-
tagerne vil kunne drage nytte af den særlige undervisning. Sådanne un-
dersøgelser findes der næsten ingen af i Norden, selv om der på basis 
heraf kan opnås værdifuld information om, hvad der virker i undervisnin-
gen. Afsnit 7.3 indeholder et forslag til en kommende effektundersøgelse 
af læse- og skriveundervisning (projektforslag I). 

Som oversigten i rapporten viser, er der i alle de nordiske lande blandt 
kortuddannede en stærk overrepræsentation af personer med ringe læse-
færdigheder (jf. kapitel 3). En del af disse personer kan formodes at have 
svært ved at opfylde de krav, der stilles til læsning og skrivning i arbejde 
og uddannelse. Det forekommer hensigtsmæssigt at afdække og synliggø-
re disse krav. En afdækning af kravene kan således blandt andet være 
nyttig som grundlag for tilrettelæggelse af en læse- og skriveundervis-
ning, der tager udgangspunkt i de læse- og skrivekrav, deltagerne møder i 
deres daglige arbejde eller uddannelse. En synliggørelse af kravene kan 



 Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne  147 

blandt andet være til nytte i forbindelse med vejledning af personer med 
svage læse- og skrivefærdigheder.  

En afdækning og synliggørelse af læse- og skrivekravene bør ikke stå 
alene, men kobles sammen med en afdækning af, hvem der har vanske-
ligheder med at opfylde disse krav, således at disse personer kan tilbydes 
relevant vejledning og støtteforanstaltninger. Afsnit 7.4 indeholder derfor 
et forslag til et projekt, der kombinerer udviklingen af metoder til afdæk-
ning og synliggørelse af læse- og skrivekrav med udviklingen af en pro-
cedure til identifikation af personer, som har vanskeligheder med at op-
fylde disse krav (projektforslag II). 

7.3 Projektforslag I: Undersøgelse af effekt af fagrelateret 
læse-skriveundervisning  

7.3.1 Baggrund 

Mange kortuddannede med ringe læse-skrivefærdigheder er tilbagehol-
dende med at deltage i kurser og uddannelse, hvilket blandt andet kan 
skyldes tidligere dårlige erfaringer og nederlag i forbindelse med skole-
gang. Det kan ikke tages for givet, at sådanne personer uden videre vil 
melde sig til et generelt læse-skrivekursus, som fokuserer på netop det, de 
har vanskeligheder med, nemlig læsning og skrivning. Hvis denne gruppe 
skal motiveres til at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder, kan det 
være mere hensigtsmæssigt at tilrettelægge undervisningen, så den tager 
udgangspunkt i deltagernes fagområde og de krav, som de møder til dag-
lig i enten arbejds- eller uddannelsesmæssig sammenhæng.  

I arbejdssammenhæng kan en fagrelateret læse-skriveundervisning ta-
ge udgangspunkt i de tekster, som medarbejderne skal læse og skrive som 
led i deres arbejde. Som rapporten viser, foregår der i de nordiske lande 
læse- og skriveundervisning på en del arbejdspladser (jf. kapitel 4 og 5). 
De indsamlede data fra det nordiske forprojekt tyder imidlertid på, at det 
ikke er nogen selvfølge, at en sådan undervisning er direkte koblet til 
deltagernes daglige arbejde og de tekster, der anvendes her. Dette kan 
muligvis skyldes, at undervisere på læse-skrivekurser typisk ikke selv har 
erfaring med den type arbejde, som deltagerne udfører i deres dagligdag 
og derfor ikke har kendskab til de læse- og skrivekrav, deltagerne møder. 
Uden en grundig afdækning af disse krav kan det være vanskeligt for 
underviserne at tilrettelægge en læse-skriveundervisning, der er direkte 
relateret til deltagernes arbejde. 

I uddannelsessammenhæng kan en fagrelateret læse-skriveunder-
visning tage udgangspunkt i deltagernes læsning og skrivning af faglige 
tekster, således at denne undervisning støtter gennemførslen af den ud-
dannelse, som deltagerne er i gang med. Tilrettelæggelse af en sådan 
læse-skriveundervisning forudsætter imidlertid, at underviserne på de 
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forskellige uddannelser har viden om, hvordan de kan vejlede deltagerne i 
at læse og skrive forskellige typer af fagtekster. 

7.3.2 Formål 

Projektet har til formål: 
 
1. At udvikle og afprøve en fremgangsmåde til analyse af specifikke 

uddannelses- eller arbejdsrelaterede læse- og skrivekrav. 
2. At udvikle og afprøve et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt 

i tekster, som deltagerne har behov for at læse og skrive i deres 
uddannelse eller arbejde. 

3. At undersøge effekten af et sådant undervisningsforløb på deltagernes 
læse- og skrivefærdigheder.  

7.3.3 Metode 

Der udvælges en uddannelse eller et erhverv, hvor læsning og/eller skriv-
ning spiller en væsentlig rolle. Der foretages en analyse af læse- og skri-
vekravene inden for den udvalgte uddannelse eller det udvalgte erhverv. 
Med henblik på at afdække karakteren af de læse- og skriveopgaver, der 
skal udføres, analyseres de anvendte materialer, lige som der gennemfø-
res observationer af arbejds- eller undervisningssituationer samt inter-
views med relevante personer. Disse personer vil i arbejdssammenhæng 
typisk være ansatte inden for det valgte erhverv samt deres overordnede, 
mens det i uddannelsessammenhæng vil være undervisere og deltagere.  

På basis af resultaterne af analysen af læse- og skrivekravene udarbej-
des der et træningsprogram, som sigter mod at udvikle deltagernes fær-
digheder i at læse og/eller skrive de vigtigste af de teksttyper, der indgår i 
deres uddannelse eller arbejde. Før og efter træningsforløbet gennemføres 
der blandt forsøgsdeltagerne en afdækning af deres læse- og skrivefær-
digheder ved hjælp af såvel almene som fagspecifikke test. Endvidere 
afdækkes deltagernes subjektive vurdering af deres færdigheder i at læse 
og skrive forskellige typer af tekster. I undersøgelsen indgår også en kon-
trolgruppe, som har det samme erhverv eller deltager i den samme ud-
dannelse som forsøgsdeltagerne. Denne kontrolgruppe gennemfører de 
samme test og besvarer det samme spørgeskema som forsøgsgruppen, 
men deltager ikke i det særlige træningsprogram. På basis af en sammen-
ligning af resultaterne i de forskellige grupper kan der foretages en vurde-
ring af, om det særlige træningsprogram har en særlig effekt på deltager-
nes færdigheder i at læse og/eller skrive almene og fagspecifikke tekster. 
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7.3.4 Perspektiver 

Formodentlig vil analysen af læse- og skrivekrav i den udvalgte uddan-
nelse eller det udvalgte erhverv kunne tjene som illustrativt eksempel og 
danne en del af grundlaget for et videre arbejde med at analysere læse- og 
skrivekrav i andre uddannelser eller erhverv. Hvis der kan påvises positi-
ve resultater af forsøgsundervisningen, vil undervisningsmetoderne i 
modificeret form kunne overføres og anvendes i forbindelse med læse-
skriveundervisning for andre uddannelses- eller erhvervsgrupper, både i 
det land, hvor undersøgelsen gennemføres, og i de øvrige nordiske lande. 

Der kan eventuelt gennemføres effektundersøgelser i flere nordiske 
lande inden for den ovenfor skitserede ramme. I så fald kan undersøgel-
serne fokusere på forskellige metoder og målgrupper, således at hver af 
undersøgelserne kan bidrage med ny indsigt, som senere kan overføres til 
andre sammenhænge. 

7.4 Projektforslag II: Udvikling af metoder til afdækning 
af uddannelsesrelaterede læse- og skrivekrav samt 
deltageres færdigheder  

7.4.1 Baggrund 

Resultater fra tidligere undersøgelser tyder på, at det langtfra blot er en 
persons faktiske niveau af læsefærdigheder, der afgør, om han oplever 
vanskeligheder i dagligdagen. Om en person oplever vanskeligheder, af-
hænger i høj grad også af de krav, der stilles til ham. Et givet læsefærdig-
hedsniveau kan således være forbundet med store vanskeligheder i en 
bestemt uddannelse, hvor læsning er en vigtig kilde til læring, men ikke 
med nær så store vanskeligheder i en anden uddannelse, hvor det faglige 
stof i højere grad kan tilegnes på andre måder (jf. kapitel 6). 

For personer, der overvejer at gå i gang med en uddannelse, kan det 
være nyttigt at kunne sammenligne læse- og skrivekravene i forskellige 
uddannelser. Især personer med svage læse- og skrivefærdigheder kan 
inden påbegyndelse af en uddannelse have interesse i at kunne få oplys-
ninger om, hvorvidt en bestemt uddannelse kan forventes at være særligt 
krævende i forhold til læsning og skrivning. Dette giver disse personer 
bedre muligheder for enten at undgå en sådan uddannelse eller at sikre sig 
ekstra støtte, hvis de vælger at gå i gang. Oplysninger om de specifikke 
læse- og skrivekrav fremgår imidlertid normalt ikke direkte af de almin-
delige beskrivelser af de enkelte uddannelser. 

Der kan på mange uddannelser gå deltagere, som vil få vanskeligheder 
med at opfylde kravene til læsning og skrivning, hvis der ikke tages sær-
lige hensyn. Med henblik på at identificere sådanne personer kan det 
være hensigtsmæssigt, at de enkelte uddannelsesinstitutioner har redska-
ber til at foretage en screening af deltagerne, således at der tidligt i ud-
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dannelsesforløbet kan iværksættes særlige støtteforanstaltninger for dem, 
der befinder sig i risikozonen.  

7.4.2 Formål 

Projektet har til formål at bidrage til: 
 
1. Udvikling af en metode til kvantificering af læse- og skrivekrav, 

således at kravene til deltagernes læse- og skrivefærdigheder bliver 
sammenlignelige på tværs af uddannelser. 

2. Udvikling af en screeningsprocedure med henblik på identifikation af 
deltagere, der må formodes at have eller få problemer med at leve op 
til læse- og skrivekravene. 

3. Udvikling af en model for illustrative beskrivelser af læse- og 
skrivekrav med henblik på en konkretisering af disse krav inden for 
de enkelte uddannelser. 

7.4.3 Metode 

7.4.3.1 Kvantificering af læse- og skrivekrav  
Der gennemføres en undersøgelse med deltagere fra en række forskellige 
uddannelser. I undersøgelsen gennemfører disse deltagere udvalgte test af 
færdigheder i læseforståelse, afkodning og stavning.248 Undersøgelsesdel-
tagerne besvarer derudover spørgsmål om, hvorvidt de oplever vanske-
ligheder med at læse og skrive tekster i deres uddannelse, samt om, hvor-
vidt deres eventuelle læse-, stave- og skrivevanskeligheder har betydning 
for deres uddannelse. Deltageres objektivt målbare resultater på testene 
sammenholdes med deltagernes subjektive vurdering af læse- og skrive-
kravene i deres igangværende uddannelse. Det undersøges, hvordan de 
deltagere, der oplever vanskeligheder med læsning, stavning og skriv-
ning, klarer sig på de anvendte test i sammenligning med de deltagere, 
der ikke oplever vanskeligheder. Der fastlægges en skillelinje baseret på 
de scores, som deltagerne med oplevede vanskeligheder opnår på de an-
vendte test. Disse skillelinjer kan forventes at variere mellem forskellige 
uddannelser, idet personer med færdigheder på samme niveau kan opleve 
vanskeligheder i nogle uddannelser, men ikke i andre, fordi der reelt stil-
les forskellige læse- og skrivekrav.  

På basis af de fastlagte skillelinjer udarbejdes der en skala over læse- 
og skrivekravene i de undersøgte uddannelser. På denne skala tildeles de 
undersøgte uddannelser point ud fra de fastlagte skillelinjer. I det følgen-
de gives et tænkt og forenklet eksempel til illustration af princippet i ska-

                                                 
248 Der er til Styregruppen for Voksnes Læring (SVL) tidligere fremsendt en oversigt over eksis-

terende nordiske testmaterialer, som formodentlig vil kunne anvendes til formålet (afsnit 7.4.5 i 
rapport fremsendt til SVL februar 2007). Denne testoversigt indgår ikke i den offentliggjorte version 
af rapporten. 



 Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne  151 

laen: Undersøgelsen kunne fx vise, at en bestemt procentdel (fx 80 %) af 
deltagerne på uddannelse A med en bestemt testscore (fx 10 og derunder) 
oplever vanskeligheder med læsning og skrivning i uddannelsen. På ud-
dannelse B viser undersøgelsen, at 80 % af deltagerne med en testscore 
på 15 og derunder oplever vanskeligheder. Begge uddannelser tildeles et 
pointtal, fx 10 til uddannelse A og 15 til uddannelse B. Disse point signa-
lerer, at læse- og skrivekravene på uddannelse B er højere end på uddan-
nelse A, idet der på uddannelse B skal mindre alvorlige læse- og stavevan-
skeligheder til, førend deltagere føler sig generet af deres vanskeligheder.  

7.4.3.2 Udvikling af screeningsprocedure 
Foruden den omtalte skala over kravene udarbejdes der på grundlag af 
resultaterne af den ovenfor beskrevne undersøgelse en vejledning til en 
kommende screeningsprocedure i de undersøgte uddannelser. I scree-
ningsproceduren indgår de test, som i undersøgelsen har vist sig at være 
bedst til at identificere deltagere, der oplever vanskeligheder med læsning 
og skrivning i deres uddannelse. Vejledningen udformes, så den kan bruges 
af de enkelte uddannelsesinstitutioner til tidligt i uddannelsesforløbet at 
identificere de deltagere, som kan forventes at blive generet af deres læse- 
og stavevanskeligheder og derfor har brug for støtteforanstaltninger. 

7.4.3.3 Udvikling af model for illustrative beskrivelser af læse- og 
skrivekrav  
Den i afsnit 7.4.3.1 beskrevne kvantificering af læse- og skrivekravene er 
en relativt abstrakt måde at synliggøre kravene på. Som supplement til 
skalaen udarbejdes der illustrative beskrivelser af de specifikke læse- og 
skrivekrav på de udvalgte uddannelser med konkrete eksempler på læse- 
og skriveopgaver. Beskrivelserne udformes, så de kan medvirke til at 
synliggøre betydningen af læsning og skrivning i den faglige sammen-
hæng for både undervisere og deltagere. Beskrivelserne kan fx indeholde: 
 
• Eksempler på typiske læseopgaver, herunder illustrative uddrag af 

tekster, der skal læses på uddannelsen med angivelse af teksternes 
funktion i den faglige sammenhæng (fx en instruktion, som skal 
læses omhyggeligt og følges nøje i forbindelse med værkstedsunder-
visning, eller grundbogsstof, som skal skimmes som forberedelse til 
teoriundervisning) 

• Eksempler på typiske skriftlige opgaver/øvelser, der skal udarbejdes 
under uddannelsen (fx skrivning af rapport eller logbog), samt be-
skrivelse af, hvilke kriterier sådanne skriftlige produkter skal leve op 
til, eventuelt med eksempler på elementer af gode besvarelser. Der 
angives omfang og hyppighed af sådanne opgaver samt vilkårene for 
udarbejdelsen af dem (individuelt eller i grupper, med eller uden 
vejledning etc.). 
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7.4.4 Perspektiver 

Indledningsvis kan der i et enkelt nordisk land udvælges et mindre antal 
uddannelser, som kan indgå i det ovenfor beskrevne forsknings- og ud-
viklingsarbejde. Hvis der høstes positive erfaringer med de nye metoder, 
vil metoderne i en justeret udgave kunne overføres til andre uddannelser, 
både i det pågældende land og i andre nordiske lande.  
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English summary 

This report has been drafted as part of a project entitled ‘Enhancing the 
literacy and IT skills of adults with limited formal education – a Nordic 
pilot study’. It features the results of the survey, an introductory review of 
three areas and proposals for future projects.  

Introductory review of the extent of reading difficulties 
among adults with limited formal education in the Nordic 
countries  

Introductory review of the extent of reading difficulties among adults 
with limited formal education in the Nordic countries – with particular 
regard to difficulties in work and further education/training in trades and 
businesses that attract people with limited reading and writing skills.  

Survey results are presented for each of the five Nordic countries – 
Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland – to illustrate the extent 
of reading and writing difficulties among adults with a limited formal 
education, with particular regard to work and further education/training 
(chapter 3). The surveys show unequivocally that there is generally a very 
strong correlation between literacy skills and educational achievement, 
and that the number of poor readers among the section of the adult popu-
lation with a limited formal education easily exceeds the proportion in the 
adult population as a whole.  

However, there were significant variations in the criteria used to de-
fine adequate reading skills in the surveys. It is therefore hardly surpris-
ing that the results reveal widely varying estimates of the numbers lack-
ing adequate reading skills.  

For example, a Danish survey found that some 21% of working adults 
with limited formal education face difficulties with everyday texts such 
as tabloid newspaper articles. The texts used in the study were hardly any 
more difficult than those people with little formal education might expect 
to encounter in their jobs and are, in all probability, easier than the types 
of materials they are likely to face on courses and in training situations in 
their field of work.  

Several international reading surveys, including the OECD’s (Second) 
International Adult Literacy Survey, are based on the premise that to be 
functionally literate, a person must be able to use reading as an instru-
ment of personal development, e.g. in educational situations, where it is 
typically necessary to read relatively difficult texts. Correspondingly, 
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most of the texts and tasks used in the OECD survey are considerably 
more difficult than those used in the Danish survey referred to above. The 
OECD survey’s results indicate that between 50% and 75% of adults with 
a limited formal education in Denmark, Norway, Finland and Sweden 
have inadequate reading skills.  

It is difficult to ascertain the extent of reading difficulties among 
adults with a limited formal education in their work situations, since the 
difficulties depend on the specific requirements of the job. Only a few 
Nordic studies focus on the reading requirements that the individuals in 
this group face in work and in further education and training. Although 
any estimate of the extent of the reading difficulties in the Nordic coun-
tries as a whole must therefore be subject to a great deal of uncertainty, 
on the basis of the Danish survey referred to above it is reasonable to 
assume a minimum level of around 20%. The actual level may well be 
much higher, particularly if, like the OECD survey, this group of adults is 
also supposed to be capable of using reading as an element in personal 
development, i.e. in training and further education.  

Since, as mentioned above, there have been relatively few Nordic 
studies of reading and writing requirements in work and further education 
situations, this report also includes results from outside the Nordic Re-
gion (see chapter 6). Workplace reading and writing requirements were 
studied by means of observation within the work situation, workers’ own 
notes on the extent of their reading and writing, and interviews with man-
agers and employees. The materials used in the workplaces have also 
been collected and analysed. Such studies show that adults whose work is 
practical in nature often only need to read for short periods at a time in 
order to carry out their work functions. Texts are typically used to look 
up specific information, while writing often takes the form of short sen-
tences, individual words and codes. More extensive reading and writing 
may be needed to document the work carried out, participate in meetings 
and plan work processes, and for quality control. The importance of read-
ing and writing varies from job to job, but written documentation in par-
ticular seems to have a steadily growing role, even in many jobs that do 
not require a high level of education.  

Earlier studies of further education/training observed classroom situa-
tions, collected and analysed educational materials, and conducted inter-
views with teachers and participants to establish reading and writing re-
quirements. These studies indicate that many practical training courses 
include some relatively difficult reading tasks. However, there are wide 
variations in the importance of reading for the acquisition of technical 
skills. On some courses, textbooks are an important source of technical 
knowledge, while on others such knowledge can to a certain extent be 
acquired through other means. Similarly, some practical training courses 
place great emphasis on the documentation of technical knowledge by 
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means of written work, while writing does not play such an important 
role in other courses.  

Preliminary review of the nature and extent of provision 
for adults with inadequate literacy skills  

Data has been gathered in Denmark, Norway, Sweden, Finland and Ice-
land on the following types of provision:  
 
• Work-based and leisure-time provision for adults with reading, 

spelling and writing difficulties, including dyslexia.  
• Special help in educational contexts for people with reading, writing 

and spelling difficulties (with a particular focus on formal, practical 
courses designed to improve qualifications, or that target adults with 
a limited formal education).  

• Specific provision for immigrants and others (with particular focus 
on support specifically designed to improve the reading, writing and 
IT skills of people whose native language differs from the majority 
language in their country of residence).  

 
Within these areas, the report describes a range of different provisions in 
the various Nordic countries (chapter 4). It should be noted that, in many 
cases, no convincing documentation is available on the effectiveness of 
the initiatives described. It is therefore difficult to assess whether these 
various initiatives can usefully be replicated and implemented in other 
contexts.  

Preliminary review: Selected Nordic examples of literacy 
courses for adults 

For this review, a number of examples of initiatives aimed at reducing 
reading and writing difficulties among adults were described and ana-
lysed (chapter 5). One example is a Danish Preparatory Adult Education 
(FVU) project in reading, writing and written presentation for the staff of 
a local-authority care home and kitchen/service department. The second 
example is a reading and writing course offered by the Norwegian Work-
ers’ Educational Association (AOF). The third example is an individually 
tailored reading and writing course offered by the Swedish company 
Volvo.  

All of these initiatives contain elements that could doubtless inspire 
other providers and teachers, but it should be pointed out that it is diffi-
cult to establish with certainty whether the initiatives described are in fact 
of greater benefit to adult participants than other initiatives, and therefore 
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worthy of replication. This is partly due to the fact that the descriptions 
do not provide a reliable basis for assessing the methods. The surest way 
of establishing whether given methods of teaching reading and writing 
lead to better results than other methods would be to carry out specific 
evaluations of the outcomes.  

Proposals for future projects 

Based on the results of this review, the report concludes by setting out 
two proposals for future projects (chapter 7).  

As mentioned above, there is a lack of studies of the effectiveness of 
various types of reading and writing courses. As a result, one proposal 
aims to study the effectiveness of a specially designed course based on 
the requirements participants face in their work or further educa-
tion/training (project proposal I).  

There is also a lack of guidelines on how reading and writing require-
ments might be systematically disclosed and made more visible, as well 
as tested methods of identifying people who have difficulty meeting these 
requirements. Therefore, a proposal is presented for a project that would 
contribute to the development of such guidelines and methods in educa-
tional situations (project proposal II).  
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Tiivistelmä raportin sisällöstä 

Tämä raportti on laadittu osana projektia „Vähän koulutettujen ai-
kuisten lukemis-, kirjoittamis- ja tietotekniikkataitojen parantami-
nen – pohjoismainen esitutkimus“. Raportti sisältää tutkimuksen 
tulokset ja antaa alustavan selvityksen näiltä kolmelta alueelta sekä 
ehdotuksia tuleviksi projekteiksi. 

Introductory review of the extent of reading difficulties 
among adults with limited formal education in the Nordic 
countries  

Alustava selvitys vähän koulutettujen pohjoismaisten aikuisten lukivai-
keuksista, jotka liittyvät varsinkin työskentelyyn ja jatkokoulutukseen 
aloilla ja ammateissa, joihin hakeutuu yleensä rajalliset lukemis- ja kir-
joittamistaidot omaavia henkilöitä 

Kustakin viidestä Pohjoismaasta, eli Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, 
Suomesta ja Islannista, raportoidaan tutkimuksista, joiden tulokset valot-
tavat vähän koulutettujen aikuisten lukivaikeuksien laajuutta varsinkin 
työ- ja koulutusnäkökulmasta (ks. luku 3). Tutkimukset osoittavat selväs-
ti, että lukutaidon ja koulutustason välillä on yleensä hyvin vahva yhteys 
ja että vähän koulutettujen keskuudessa on huomattavasti enemmän huo-
noja lukijoita muihin aikuisiin verrattuna. 

Eri tutkimuksissa on kuitenkin noudatettu hyvin erilaisia kriteerejä sen 
suhteen, millaisista lukemistehtävistä henkilön tuli selviytyä, jotta hänellä 
voitiin sanoa olevan riittävä lukutaito. Tämän vuoksi ei olekaan yllättä-
vää, että tutkimukset antavat hyvin erilaisia tietoja siitä, kuinka suurella 
osalla väestöstä on riittämätön lukutaito.  

Esimerkiksi erään tanskalaisen tutkimuksen mukaan noin 21 %:lla vä-
hän koulutetuista työssäkäyvistä on vaikeuksia lukea täysin arkipäiväisiä 
tekstejä, kuten aamulehden artikkelia. Tähän tutkimukseen sisältyneet 
tekstit olivat tuskin vaikeampia kuin aineisto, jota vähän koulutetut koh-
taavat työssään, ja ne olivat hyvin todennäköisesti helpompia kuin heidän 
oman alansa kurssi- ja koulutustekstit.  

Useiden kansainvälisten lukutaitotutkimusten, kuten OECD:n (Se-
cond) International Adult Literacy Surveyn, mukaan funktionaalisen lu-
kutaidon edellytyksenä on se, että henkilö voi käyttää lukemista oman 
henkisen kehityksensä välineenä esimerkiksi koulutustilanteissa, joissa 
luetaan yleensä varsin vaikeita tekstejä. Tämän vuoksi pääosa OECD-
tutkimuksen teksteistä ja tehtävistä oli huomattavasti vaikeampia kuin 
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edellä mainitussa tanskalaistutkimuksessa. OECD-tutkimuksen mukaan 
n. 50–75 %:lla vähän koulutetuista tanskalaisista, norjalaisista, suomalai-
sista ja ruotsalaisista aikuisista on riittämätön lukutaito.  

Vähän koulutettujen henkilöiden työhön liittyvien lukemisvaikeuksien 
yleisyyttä on vaikea määritellä, koska mahdolliset vaikeudet riippuvat 
työssä kohdattavien tekstien vaativuudesta. Pohjoismaissa on tutkittu 
vasta hyvin vähän sitä, millaisia lukutaitovaatimuksia vähän koulutettui-
hin aikuisiin kohdistuu työ- ja koulutusyhteyksissä. Tiedot näiden ihmis-
ten lukemisvaikeuksien laajuudesta ovat siten väistämättä hyvin epävar-
moja, mutta edellä mainitun tanskalaistutkimuksen pohjalta lienee perus-
teltua todeta, että vaikeuksia on vähintään noin 20 %:lla aikuisista. Todel-
linen luku voi hyvin olla huomattavasti suurempi, varsinkin jos vaati-
muksena on OECD-tutkimuksen tapaan se, että vähän koulutettujen tulee 
voida käyttää lukemista henkilökohtaisen kehityksensä välineenä esimer-
kiksi kurssi- ja koulutusyhteyksissä. 

Koska Pohjoismaissa on tehty varsin vähän tutkimuksia työhön ja 
koulutukseen liittyvistä luku- ja kirjoitustaitovaatimuksista, raporttiin on 
sisällytetty tuloksia myös Pohjoismaiden ulkopuolella toteutetuista tutki-
muksista (ks. luku 6). Työelämän luku- ja kirjoitustaitovaatimuksia on 
tutkittu muun muassa tarkkailemalla työskentelytilanteita, analysoimalla 
työntekijöiden omia muistiinpanoja heidän lukemis- ja kirjoittamistehtä-
viensä laajuudesta ja luonteesta sekä haastattelemalla esimiehiä ja työnte-
kijöitä. Lisäksi on kerätty ja analysoitu aineistoja, joita tutkituilla työpai-
koilla käytettiin. Nämä tutkimukset osoittavat, että käytännönläheistä 
työtä tekevät aikuiset lukevat yleensä vain vähän aikaa kerrallaan suorit-
taessaan työtehtäviään. Tekstejä käytetään yleensä erilaisten tietojen tar-
kistamiseen, kun taas kirjoittaminen rajoittuu lyhyisiin lauseisiin, yksit-
täisiin sanoihin ja koodeihin. Laajemmat luku- ja kirjoitustehtävät voivat 
liittyä esimerkiksi tehdyn työn dokumentointiin, kokouksiin osallistumi-
seen, työprosessien suunnitteluun ja laadunvarmistukseen. Lukemisen ja 
kirjoittamisen merkitys vaihtelee huomattavasti työstä toiseen, mutta 
kirjallista dokumentointia tunnutaan vaadittavan yhä enemmän myös 
useissa sellaisissa ammateissa, jotka eivät edellytä korkeaa koulutustasoa.  

Koulutustilanteista on tehty aiemmin tutkimuksia, joissa on selvitetty 
luku- ja kirjoitustaitovaatimuksia esimerkiksi tarkkailemalla opetustilan-
teita, keräämällä ja analysoimalla opetukseen sisältynyttä aineistoa sekä 
haastattelemalla opettajia ja osallistujia. Tutkimukset antavat viitteitä 
siitä, että moniin käytännönläheisiin koulutusohjelmiin sisältyy jonkin 
verran myös varsin raskaita tekstejä. Toisaalta koulutusohjelmien välillä 
on suuria eroja sen suhteen, miten tärkeää lukeminen on ammatillisen 
tiedon omaksumisen kannalta. Joissakin koulutusohjelmissa ammatillis-
ten tekstien lukeminen on tärkeä tiedonlähde, kun taas toisissa koulutus-
ohjelmissa tämä tieto voidaan tiettyyn rajaan asti omaksua muulla tavoin. 
Vastaavasti joissakin käytännönläheisissä koulutusohjelmissa painotetaan 
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vahvasti ammatillisen tiedon dokumentointia kirjoitustehtävien avulla, 
kun taas toisissa koulutusohjelmissa ei niinkään painoteta kirjoittamista. 

Alustava selvitys lukivaikeuksisiin aikuisiin kohdistuvien 
palveluiden ja toimenpiteiden sisällöstä ja laajuudesta  

Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Islannissa on kerätty tietoja 
seuraavanlaisista palveluista ja toimenpiteistä:  
 
• lukivaikeuksisille aikuisille suunnatut työ- ja vapaa-ajanpalvelut ja -

toimenpiteet 
• lukivaikeuksisten henkilöiden koulutukseen liittyvät tukipalvelut 

(varsinkin palvelut, jotka liittyvät ammattipätevyyden antaviin 
koulutuksiin, jotka ovat käytännönläheisiä ja/tai vähän koulutetuille 
aikuisille suunnattuja) 

• siirtolaisille ja vastaaville ryhmille tarjottavat erityispalvelut 
(varsinkin palvelut, jotka nimenomaisesti tähtäävät muuta kuin 
kyseisen maan pääkieltä puhuvien henkilöiden luki- ja 
tietotekniikkataitojen parantamiseen). 

 
Raportissa kerrotaan useista Pohjoismaissa toteutetuista palveluista ja 
toimenpiteistä, jotka liittyvät näihin alueisiin (ks. luku 4). Samalla tode-
taan kuitenkin, että kuvattujen palveluiden tehosta ei useinkaan ole va-
kuuttavaa näyttöä. Tämän vuoksi onkin vaikeaa arvioida, kannattaako 
vastaavia toimenpiteitä toteuttaa muissa yhteyksissä.  

Alustava selvitys: esimerkkejä pohjoismaisista aikuisten 
lukikursseista 

Esiprojektin yhteydessä kerättiin tietoja muutamista toimenpiteistä, joilla 
on pyritty vähentämään aikuisten lukivaikeuksia (ks. luku 5). Ensimmäi-
senä esimerkkinä on lukikoulutus, joka järjestettiin erään tanskalaiskun-
nan päivähoito- sekä keittiö- ja palveluhenkilöstölle osana valmistavaa 
aikuiskoulutusta (FVU). Toisena esimerkkinä on Norjan Työväen sivis-
tysliiton (Arbeidernes Opplysningsforbund, AOF) järjestämä lukikurssi. 
Kolmantena esimerkkinä ovat Volvon Ruotsissa tarjoamat yksilölliset 
lukiopetuspalvelut.  

Näitä kolmea esimerkkiä kuvaillaan ja arvioidaan raportissa. Kaikkiin 
raportoituihin toimenpiteisiin sisältyy osatekijöitä, jotka todennäköisesti 
voivat antaa virikkeitä muille palveluntarjoajille ja opettajille. Tutkijat 
huomauttavat kuitenkin, että on vaikeaa tietää varmasti, ovatko kuvatut 
toimenpiteet todellakin parempia kuin monet muut vastaavat toimenpiteet 
ja siten kopioimisen arvoisia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kuva-
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usten perusteella ei ole luotettavia perusteita arvioida, hyödyttävätkö 
käytetyt menetelmät aikuisia osallistujia enemmät kuin jotkin muut me-
netelmät. Jos halutaan tietää, johtavatko tietyt lukiopetusmenetelmät pa-
rempiin tuloksiin kuin toiset, varminta tietoa saadaan toteuttamalla varsi-
naisia tehokkuustutkimuksia.  

Ehdotuksia tuleviksi projekteiksi 

Esiprojektin tulosten perusteella raportissa tehdään lopuksi kaksi ehdotus-
ta tuleviksi projekteiksi (ks. luku 7).  

Kuten edellä on mainittu, erityyppisten lukiopetustoimenpiteiden te-
hokuutta ei ole tutkittu tarpeeksi. Tämän vuoksi raportissa tehdäänkin 
ehdotus projektista, jossa tutkittaisiin räätälöityjen lukiopetustoimenpitei-
den tehokkuutta niiden vaatimusten pohjalta, joita osallistujat kohtaavat 
työssään tai koulutuksessaan (projektiehdotus I).  

Meiltä puuttuu yhä ohjeita siitä, miten luku- ja kirjoitustaitovaatimuk-
set voidaan selvittää ja määritellä järjestelmällisesti. Lisäksi tarvitaan 
hyväksi havaittuja menetelmiä niiden henkilöiden tunnistamiseksi, joilla 
on vaikeuksia täyttää vaatimuksia. Tämän vuoksi raportissa tehdään eh-
dotus projektista, joka auttaisi kehittämään näitä ohjeita ja menetelmiä 
koulutustarkoituksiin (projektiehdotus II). 
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Forord


Gode leseferdigheter er en avgjørende faktor for at mennesker i en stadig mer kunnskapsbasert verden med rask endringstakt skal kunne delta aktivt både i samfunns- og arbeidsliv. Internasjonale leseundersøkelser viser at de nordiske landene i ulik grad har store utfordringer når det gjelder voksens leseferdigheter. I løpet av de siste årene har Nordisk Ministerråds rådgivningsgruppe for nordisk Samarbeid om Voksnes Læring (SVL), på oppfordring fra de nordiske utdannings- og forskningsministrene, igangsatt en forskningsbaserte forstudie om voksnes leseferdigheter innen rammen for kvalitet i utdanningen. 


Formålet med forstudien har i første omgang vært å skaffe innblikk i utfordringer man står overfor knyttet til voksnes leseferdigheter, samt skissere mulige problemstillinger for ytterligere nordisk innsats for å styrke området. Studien har avdekket at


· det er ulike kriterier for, og forståelse av, hva som kjennetegnes leseferdigheter hos kortidsutdannede


· omfanget av hvor mange som har utilstrekkelige ferdigheter varier eksempelvis mellom 20 og 75 % avhengig av hvilken målemetode som legges til grunn


· det er svak kunnskap om av effekten av tiltak for å bedre lese- og skriveferdighetene


Derfor har forfatterne foreslått å følge opp forstudien med et prosjekt som skal styrke kunnskapsgrunnlaget om hva som virker når det gjelder tiltak for bedre lese- og skriveferdigheter hos kortidsutdannede voksne. Dessuten foreslås også et prosjekt som skal utvikle retningslinjer for hvordan man skal identifisere lese- og skrivekrav og kunne identifisere de personer som har vansker med å leve opp til kravene. 


Med bakgrunn i forstudiens anbefalinger vil Nordisk Ministerråds rådgivningsgruppe for nordisk Samarbeid om Voksnes Læring (SVL), arbeide videre med området og beslutte eventuell ytterligere nordisk innsats for å styrke voksnes leseferdigheter. 


København den 11.06.07




Gard Titlestad
Avdelingssjef, Nordisk Ministerråd


Forfatterens forord


Denne rapport er udarbejdet som led i projektet „Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne – en nordisk forundersøgelse“. Projektet er igangsat og finansieret af Styregruppen for Voksnes Læring (SVL) under Nordisk Ministerråd.


Projektet er gennemført i et samarbejde mellem fagpersoner inden for læseområdet fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.


Projektledelsen er blevet varetaget af undertegnede (Anna Steenberg Gellert) i samarbejde med Carsten Elbro fra Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Jeg har endvidere stået for indsamling af data fra Danmark, bearbejdning, redaktion og supplering af de indsamlede oplysninger fra de øvrige fire nordiske lande samt udarbejdelse af den samlede rapport til Nordisk Ministerråd. Karina Brunsgaard Bek og Kirstine Bagger Iversen fra Center for Læseforskning har assisteret med praktisk arbejde.


Egil Gabrielsen, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, har stået for indsamling af data i Norge.


Ingrid Lavås, LäSa-projektet ved Mittuniversitetet i Härnösand, har stået for indsamling af data i Sverige. Andreas Skoglund har assisteret med litteratursøgning.


Rannveig Lund, Lestrarsetur Rannveigar Lund i Reykjavik, har stået for indsamling af data i Island med assistance fra Thora Kristinsdóttir.


Emma Ojanen, Niilo Mäki Instituttet ved Universitetet i Jyväskylä, har stået for indsamling af data i Finland.


Hovedparten af arbejdet med forprojektet er gennemført i 2006. Den samlede rapport blev i slutningen af januar 2007 sendt til gennemsyn og kommentering hos de samarbejdspartnere, som har stået for indsamlingen af data i de enkelte nordiske lande. Som følge af samarbejdspartnernes kommentarer er der foretaget enkelte ændringer i rapporten. Efter aftale med repræsentanter for Styregruppen for Voksnes Læring (SVL) er der endvidere efterfølgende foretaget nogle mindre ændringer inden offentliggørelsen af rapporten.

7. maj 2007


Anna Steenberg Gellert


1. Sammenfatning af rapportens indhold


Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet „Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne – en nordisk forundersøgelse“. Rapporten indeholder resultater fra undersøgelsen og bidrager med en indledende klarlægning inden for tre områder samt forslag til kommende projekter.


1.1 Indledende klarlægning af omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i Norden


Indledende klarlægning af omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i Norden – med særligt henblik på vanskeligheder i forbindelse med arbejde og videreuddannelse inden for fag og erhverv, der tiltrækker mennesker med begrænsede læse- og stavefærdigheder.


Der rapporteres for hvert af de fem nordiske lande Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island resultater fra undersøgelser, der kan belyse spørgsmålet om omfanget af læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede voksne med særligt henblik på arbejds- og uddannelsesrelaterede forhold (jf. kapitel 3). Undersøgelserne viser entydigt, at der generelt er en meget stærk sammenhæng mellem læsefærdigheder og uddannelsesniveau, og at der er langt flere dårligere læsere blandt kortuddannede end blandt andre voksne.


Imidlertid er der betydelig variation i undersøgelsernes kriterier for, hvad en person skal kunne klare af læseopgaver for at kunne siges at have tilstrækkelige læsefærdigheder. Det er derfor ikke overraskende, at der på basis af undersøgelserne er givet vidt forskellige bud på, hvor mange der har utilstrækkelige læsefærdigheder. 


Eksempelvis har en dansk undersøgelse fundet, at cirka 21 % af kortuddannede i arbejde har vanskeligheder med helt dagligdags tekster som fx en artikel fra et formiddagsblad. De tekster, som indgik i denne undersøgelse, er næppe vanskeligere end det læsestof, kortuddannede møder i deres arbejde og efter al sandsynlighed lettere end det materiale, de kan møde i kursus- og uddannelsessammenhæng inden for deres arbejdsområde. 


I flere internationale læseundersøgelser, blandt andet OECD-undersøgelsen (Second) International Adult Literacy Survey, lægges der op til, at personer for at kunne siges at have en funktionel læsefærdighed skal være i stand til at bruge læsning som led i en personlig udvikling, fx i uddannelsessammenhænge, hvor der typisk skal læses relativt svære tekster. I tråd hermed er hovedparten af de anvendte tekster og opgaver i OECD-undersøgelsen væsentligt vanskeligere end dem, der indgik i den ovenfor nævnte danske undersøgelse. OECD-undersøgelsen finder tegn på, at mellem halvdelen og tre fjerdedele af de kortuddannede voksne i Danmark, Norge, Finland og Sverige har utilstrækkelige læsefærdigheder. 


Det er vanskeligt at fastslå omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i arbejdssammenhæng, hvilket hænger sammen med, at sådanne eventuelle vanskeligheder må afhænge af de læsekrav, som de kortuddannede faktisk møder. Der findes kun ganske få nordiske undersøgelser, der fokuserer på de læsekrav, der stilles til kortuddannede voksne i arbejds- og uddannelsessammenhænge. Et bud på omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Norden må derfor nødvendigvis være forbundet med stor usikkerhed, men det forekommer rimeligt på basis af den omtalte undersøgelse af danskeres læsefærdigheder at fastslå et mindstetal på omkring 20 %. Det faktiske tal kan meget vel være væsentligt højere, især hvis man, som den omtalte OECD-undersøgelse lægger op til, også kræver, at kortuddannede skal kunne bruge læsning som led i en personlig udvikling, fx i kursus- og uddannelsessammenhænge.


Da der som nævnt kun er foretaget relativt få nordiske undersøgelser af læse- og skrivekrav i arbejde og uddannelse, er der i rapporten også inddraget resultater fra undersøgelser gennemført uden for Norden (jf. kapitel 6). I arbejdssammenhæng er læse- og skrivekravene blandt andet blevet undersøgt gennem observationer af arbejdssituationer, medarbejderes egne notater vedrørende omfanget og karakteren af deres læsning og skrivning samt interviews med ledere og medarbejdere. Endvidere er der foretaget indsamlinger og analyser af de materialer, som blev anvendt på de undersøgte arbejdspladser. Sådanne undersøgelser viser, at voksne med praktisk betonet arbejde ofte kun læser kort tid ad gangen i forbindelse med udførelsen af arbejdsfunktionerne. Tekster bruges typisk til at slå enkelte oplysninger op i, mens skrivning ofte foregår i korte sætninger, enkelte ord og koder. Derudover kan der indgå mere omfattende læsning og skrivning i forbindelse med fx dokumentation af det udførte arbejde, mødedeltagelse, planlægning af arbejdsprocesser og kvalitetskontrol. Betydningen af læsning og skrivning varierer betydeligt mellem forskellige jobs, men specielt krav om skriftlig dokumentation synes at spille en stadig større rolle, også i en række jobs, der ikke forudsætter noget højt uddannelsesniveau. 


I uddannelsessammenhæng er der i tidligere undersøgelser med henblik på afdækning af kravene til læsning og skrivning blandt andet gennemført observationer af undervisningssituationer, indsamlinger og analyser af de materialer, som indgik i undervisningen, samt interviews med undervisere og deltagere. Disse undersøgelser tyder på, at der i mange praktisk orienterede uddannelser indgår en del relativt tungt læsestof. Imidlertid er der store forskelle med hensyn til, hvor vigtig en rolle læsning spiller for deltagernes tilegnelse af faglig viden. På nogle uddannelser er læsning af fagtekster således en vigtig kilde til faglig indsigt, mens denne indsigt på andre uddannelser til en vis grad kan tilegnes på anden vis. Ligeledes lægges der på nogle praktisk orienterede uddannelser stor vægt på dokumentation af faglig viden gennem opgaveskrivning, hvorimod skrivning ikke spiller så stor en rolle i andre uddannelser.


1.2 Indledende klarlægning af art og omfang af tilbud og tiltag for voksne med utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder 


Der er i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island indsamlet data om følgende typer af tilbud og tiltag: 

· Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge for voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde.


· Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge for personer med læse-, skrive- og stavevanskeligheder (med særligt henblik på foranstaltninger i formelt kompetencegivende uddannelser, som er praktisk orienterede og/eller rettede mod kortuddannede voksne).


· Særlige tilbud for indvandrere m.fl. (med særligt henblik på tilbud, som specifikt sigter mod at forbedre læse-, skrive- og IT-færdigheder hos personer med et andet modersmål end majoriteten i landet).


Inden for disse områder beskrives en række forskellige tilbud og tiltag i de enkelte nordiske lande (jf. kapitel 4). Det påpeges, at der i mange tilfælde ikke foreligger overbevisende dokumentation for effekten af de beskrevne tiltag. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om de forskellige tiltag med fordel kan efterlignes og implementeres i andre sammenhænge. 


1.3 Indledende klarlægning: Udvalgte nordiske eksempler på læse-skrivekurser for voksne


I forbindelse med forprojektet er der indsamlet data fra nogle eksempler på tiltag, der sigter mod at reducere læse- og skrivevanskeligheder blandt voksne (jf. kapitel 5). Det ene eksempel er et dansk forløb i forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling for medarbejdere i en kommunal døgnpleje og køkken/service-afdeling. Det andet eksempel er et norsk læse- og skrivekursus inden for Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF). Det tredje eksempel er et tilbud om individuelt tilrettelagt læse- og skriveundervisning på virksomheden Volvo i Sverige. 


De tre indsamlede eksempler på tiltag beskrives og vurderes. I alle de rapporterede tiltag indgår der elementer, der sandsynligvis vil kunne inspirere andre udbydere og undervisere, men det påpeges, at det er vanskeligt at vide med sikkerhed, om de beskrevne tiltag faktisk er bedre end så mange andre tiltag og således værd at kopiere. Dette skyldes blandt andet, at der ikke ud fra beskrivelserne er noget pålideligt grundlag for at vurdere, om de anvendte metoder gavner voksne deltagere mere end andre metoder. Hvis man vil vide, om anvendelse af bestemte metoder inden for læse- og skriveundervisning fører til bedre resultater end andre metoder, er gennemførelse af egentlige effektundersøgelser den mest sikre vej til at opnå denne viden. 


1.4 Forslag til kommende projekter


På basis af resultaterne af forprojektet fremsættes der afslutningsvis i rapporten to forslag til kommende projekter (jf. kapitel 7). 


Som nævnt ovenfor savnes der undersøgelser af virkningen af forskellige typer af læse- og skriveundervisning. På denne baggrund fremsættes der et forslag, som har til formål at undersøge effekten af et særligt tilrettelagt læse- og skriveundervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i de krav, deltagerne møder i deres arbejde eller uddannelse (projektforslag I). 


Der savnes endvidere retningslinjer for, hvordan læse- og skrivekrav kan afdækkes og synliggøres på en systematisk måde, lige som der er brug for velafprøvede metoder til at identificere de personer, der har vanskeligheder med at leve op til disse krav. Der fremsættes derfor et forslag til et projekt, som kan bidrage til udvikling af sådanne retningslinjer og metoder i uddannelsessammenhæng (projektforslag II).


2. Forprojektets baggrund, 
formål og metode


2.1 Baggrund


Unges og voksnes læsefærdigheder er under pres i Norden. Dels er der sket en betydelig bogliggørelse af alle uddannelserne i de traditionelt „håndværksmæssige“ eller „praktiske“ fag. Det gælder såvel for de erhvervsfaglige grunduddannelser som for arbejdsmarkedsuddannelserne. Dels har automatisering, strammere kvalitetsprocedurer og outsourcing af ufaglært arbejde reduceret andelen af jobs med beskedne krav til læsefærdighederne og medført markant voksende læsekrav i arbejdsfunktioner, som ikke tidligere krævede megen læsning.


En international undersøgelse har fundet, at en relativt stor del af de voksne i Norden havde vanskeligheder med at læse tekster.
 Således klarede omkring en tredjedel af deltagerne i de nordiske lande sig under det niveau, som i undersøgelsen blev fastlagt som minimumskriterium. Omfanget af kortuddannedes vanskeligheder med læsning i forbindelse med arbejde og uddannelse er imidlertid stadig dårligt belyst. Dette skyldes især, at eventuelle læsevanskeligheders omfang er ganske afhængigt af læsekravene, og disse krav varierer stærkt mellem uddannelser og mellem arbejdsfunktioner.


I de nordiske lande findes der mange forskellige tilbud og tiltag, der retter sig mod voksne med læsevanskeligheder. Der findes imidlertid ikke noget nordisk overblik over disse tilbud og tiltag. Endvidere er der kun gennemført få undersøgelser af undervisningstilbuddenes effekt.


2.2 Sigte og mål


Forprojektet skal bidrage med en indledende klarlægning på følgende tre områder:


1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i Norden – med særligt henblik på vanskeligheder i forbindelse med arbejde og videreuddannelse inden for fag og erhverv, der tiltrækker mennesker med begrænsede læse- og stavefærdigheder. Målet med forprojektet er at indsamle, vurdere og sammenfatte eksisterende dokumentation fra alle de nordiske lande. Desuden er det målet at udforme retningslinjer for en fremgangsmåde ved kvantificering af specifikke læsekrav i en given uddannelse eller arbejdsfunktion. Kvantificeringen skal indebære en undersøgelse af mulighederne for brobygning til allerede eksisterende læse-stavetest.


2 Art og omfang af private og offentlige tilbud om screening af læse-stavefærdigheder og læse-staveundervisning. Målet med forprojektet er at indsamle og sammenfatte den eksisterende dokumentation af de offentlige tilbud i de nordiske lande – og eksempler på initiativer i private virksomheder eller organisationer.


3 Effektive tiltag, der kan reducere eventuelle læse- og stavevanskeligheder. Målet med forprojektet er at indsamle, vurdere og sammenfatte et lovende eksempel fra hvert af mindst tre af de nordiske lande. Blandt andet vil det være ønskeligt at kunne bidrage med eksempler på løsning af rekrutteringsproblemet – dvs. at mennesker med læsevanskeligheder undviger tilbud om læsekrævende kurser og uddannelse, og med eksempler på læse-staveundervisning, der er integreret i den faglige undervisning og som fx tilbyder læseundervisning i netop de tekster og det ordforråd, der hører til et givet fag eller en given jobfunktion.


2.3 Metode


Projektledelsen i Danmark har udvalgt samarbejdspartnere i de nordiske lande og udformet guidelines for indsamling af oplysninger inden for hvert af de ovenfor beskrevne områder. Samarbejdspartnerne har så vidt muligt indsamlet og rapporteret de ønskede oplysninger. Hovedindsamlingen af oplysningerne er af praktiske grunde tidsmæssigt blevet gennemført en smule forskudt i de enkelte lande:


· I Danmark i perioden maj 2006–januar 2007


· I Norge i april 2006–juni 2006


· I Island i maj 2006–juni 2006


· I Finland i april 2006–oktober 2006


· I Sverige august 2006–december 2006.


De indsamlede oplysninger er af projektledelsen blevet kontrolleret, bearbejdet og suppleret gennem yderligere forespørgsler, litteratursøgning m.v.. Der er i litteratursøgningen lagt vægt på at finde frem til beskrivelser af relevante nordiske tilbud, initiativer og projekter. Derudover har projektledelsen valgt at inddrage resultater fra flere ikke-nordiske forsknings- og udviklingsprojekter, som vurderes som relevante i forhold til de problemstillinger, som behandles i forbindelse med forprojektet. 


De indsamlede oplysninger afrapporteres i bearbejdet form i denne rapport. Fremstillingen af oplysningerne om de enkelte lande er inden afleveringen af rapporten til Styregruppen for Voksnes Læring i februar 2007 blevet ajourført, kommenteret og godkendt af de personer, der har været ansvarlige for indsamlingen.


3. Læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede i Norden


3.1 Indledning 


Forprojektet skal bidrage med en indledende afklaring af omfanget af læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i Norden – med særligt henblik på vanskeligheder i forbindelse med arbejde og videreuddannelse inden for fag og erhverv, der tiltrækker mennesker med begrænsede læse- og stavefærdigheder. Målet med forprojektet er at indsamle, vurdere og sammenfatte eksisterende dokumentation fra alle de nordiske lande. 


Der rapporteres i det følgende for hvert af de fem nordiske lande resultater fra undersøgelser, der kan belyse spørgsmålet om omfanget af læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede voksne med særligt henblik på arbejds- og uddannelsesrelaterede forhold. Indledningsvis gives der for hvert land en sammenfatning af de vigtigste resultater af de undersøgelser, som er gennemført i det pågældende land. Derefter gives der en mere grundig beskrivelse af resultaterne, idet undersøgelserne gennemgås tematisk under følgende overskrifter: 


· Undersøgelser af kortuddannedes læse-, stave- og skrivefærdigheder


· Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejdssammenhæng


· Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelses- og kursussammenhæng


I undersøgelserne af læsning og skrivning i uddannelses- og kursussammenhæng fokuseres der på uddannelser og kurser, der er praktisk orienterede og/eller rettede mod kortuddannede voksne.


I de tilfælde, hvor der foreligger flere undersøgelser inden for samme delområde, rapporteres den nyeste undersøgelse først og derefter de ældre undersøgelser.


På basis af undersøgelserne er det ikke altid muligt at skelne mellem data fra voksne over 18 og unge under 18 år, da nogle undersøgelser omfatter begge grupper. Derfor indgår der i beskrivelsen af nogle af undersøgelserne ikke kun data fra voksne, men også data fra unge under myndighedsalderen. 


For alle de beskrevne undersøgelser gælder det, at de rapporterede resultater bør tages med forbehold. Dels kan der være metodiske problemer i undersøgelserne, dels kan forhold som befolkningssammensætning og organisering af de undersøgte uddannelsestilbud have ændret sig siden gennemførslen af de rapporterede undersøgelser. Nogle af disse problemer behandles i diskussionsafsnittet 3.7, der afrunder kapitlet om undersøgelser af læse- og skrivevanskeligheder blandt kortuddannede i Norden.


3.2 Danmark


3.2.1 Sammenfatning af resultater af undersøgelser vedrørende omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Danmark


I OECD’s undersøgelse Second International Adult Literacy Survey (SIALS) blev der indsamlet data fra Danmark i 1998 (jf. afsnit 3.2.2.1). De ufaglærte var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i den danske del af SIALS. Således placerede omkring 79 % af denne gruppe sig på en test af læsning under det kompetenceniveau, som ifølge OECD er nødvendigt for at kunne „bruge trykt og skreven information med henblik på at fungere i samfundet, opnå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og deltage i samfundet“. Til sammenligning befandt „kun“ 
46 % af de undersøgte danskere sig som helhed under dette niveau. 


På basis af en national undersøgelse af danskernes læsefærdigheder blev det i 1991 vurderet, at omkring 21 % af de ufaglærte, som var i arbejde, ikke læste godt nok til at kunne klare almindelige, lette dagligdags tekster (jf. afsnit 3.2.2.2). Det var væsentligt flere end de 12 % blandt alle deltagerne i undersøgelsen og godt tre gange så mange som blandt andre i arbejde. De ufaglærte var således også i denne undersøgelse stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere, men den estimerede andel af personer med vanskeligheder var væsentligt lavere end i OECD-undersøgelsen, hvad angår såvel voksenbefolkningen som helhed som de ufaglærte i særdeleshed. De store forskelle i tallene kan skyldes flere forhold, men især, at kriterierne for, hvad en person skal kunne klare af læseopgaver, er vidt forskellige i de beskrevne undersøgelser. Denne problemstilling behandles nærmere i diskussionsafsnittet 3.7.


Der er gennemført flere undersøgelser, der på forskellig vis kan belyse kortuddannede danskeres læsning og skrivning i arbejdssammenhænge. Det fremgår af disse undersøgelser, at ufaglærte danskere generelt læser og skriver relativt lidt på jobbet i sammenligning med personer, der har afsluttet en uddannelse efter grundskolen (jf. afsnit 3.2.3.2), lige som denne gruppe i mindre omfang bruger computer i deres arbejde (jf. 3.2.3.1). Adspurgt oplyser relativt få af de ufaglærte, at de oplever vanskeligheder med at læse og skrive på jobbet (jf. 3.2.3.1. og 3.2.3.3). 


En interviewundersøgelse blandt arbejdsgivere inden for handels-, transport- og serviceerhvervene har vist, at 66 % af de adspurgte oplevede, at der i deres virksomhed var medarbejdere med læse- og/eller staveproblemer. Blandt de arbejdsgivere, der mente, at de havde medarbejdere med sådanne problemer, oplevede de 29 %, at dette medfører vanskeligheder i det daglige arbejde. 


I uddannelsessammenhænge er der gennemført flere danske undersøgelser af læse- og stavefærdighederne blandt kortuddannede deltagere. Eksempelvis viste en undersøgelse blandt kursister i den almene voksenuddannelse (AVU), at der var en relativt stærk sammenhæng mellem kursisternes læsefærdigheder og deres eksamenskarakterer (jf. 3.2.4.2). Især de kursister, som lå blandt de dårligste 10 % på en test af læseforståelse, fik generelt meget lave karakterer i skriftsprogstunge fag. En anden undersøgelse blandt deltagere i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser viste, at omkring 40 % af de undersøgte havde læse- og stavefærdigheder, der højst svarede til gennemsnittet for skoleelever midt i 5. klasse (jf. 3.2.4.4). 


For en diskussion af de ovenfor sammenfattede resultater og temaer henvises til afsnit 3.7.


3.2.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse-, stave- og skrivefærdigheder


3.2.2.1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne danskere med særligt fokus på ufaglærte – belyst ved delresultater fra Second International Adult Literacy Survey (SIALS)


A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed


Konsortiet bag (S)IALS har opstillet fem læsefærdighedsniveauer, hvor niveau 3 antages at angive det minimumsniveau af færdigheder, der er nødvendige for at kunne klare de krav, der stilles på arbejde og i dagligdagen. For en beskrivelse af de krævede færdigheder på de forskellige niveauer henvises der til afsnit 6.4.1.3 i nærværende rapport samt til OECD’s rapporter om (S)IALS.
 

I alt 3.028 personer mellem 16 og 66 år deltog i den danske del af SIALS, som blev gennemført i 1998.
 På en test af læsning af fortløbende tekster som avisartikler og brochurer („prose literacy“) klarede knap halvdelen (46 %) af de danske deltagere sig så ringe, at de ikke levede op til det af OECD fastsatte minimumskriterium. Således opnåede 9,6 % af de danske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens 36,4 % af deltagerne befandt sig på niveau 2. På en test af forståelse af dokumenttekster som fx tidstabeller, diagrammer, kort og blanketter („document literacy“) klarede de danske deltagere sig relativt bedre, idet „kun“ 32 % her scorede under OECD’s minimumskriterium. Således befandt 7,8 % sig ifølge denne test på niveau 1 og 24,2 % på niveau 2. Blandt deltagerne på de laveste færdighedsniveauer var der forholdsvis mange, der var pensionister og hjemmegående og således stod uden for arbejdsmarkedet. Jensen & Holm (2000) har på basis af de danske data fra SIALS beregnet, at mellem 0,8 og 1,3 millioner danskere på undersøgelsestidspunktet befandt sig på de to laveste færdighedsniveauer, hvis der sås bort fra de pensionerede og hjemmegående. De tilsvarende tal for det laveste færdighedsniveau var mellem 150.000 og 200.000 danskere.


Det bemærkes, at Trepartsudvalget på basis af de danske resultater fra SIALS har givet et estimat af antallet af danskere med utilstrækkelige læsefærdigheder i 2006.
 Dette udvalg er nedsat af den danske regering med henblik på at tilvejebringe grundlaget for videre drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om mulighederne for at fremme målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle. Udvalget vurderer, at OECD’s krav til basale færdigheder er sat relativt højt, og påpeger, at uddannelsesniveauet og befolkningssammensætningen er ændret siden Danmarks deltagelse i SIALS i 1998. På denne baggrund skønner Trepartsudvalget, at antallet af danskere med utilstrækkelige læsefærdigheder i 2006 kan nedskrives til omkring 800.000 på de to laveste niveauer og 150.000 personer på det laveste niveau. 


B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt ufaglærte


På grundlag af data fra den ovenfor omtalte danske del af SIALS foretog Jensen, Andersen & Halgreen (2001) en række særskilte analyser med fokus på ufaglærte (det vil sige personer, som ikke har afsluttet nogen kompetencegivende uddannelse efter grundskolen).
 Analyserne viste, at de ufaglærte var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i den danske del af SIALS.


Således befandt 28 % af de ufaglærte sig på niveau 1 på testen af læsning af fortløbende tekster („prose literacy“), mens 51 % af de ufaglærte var på niveau 2. Sammenlagt lå i alt 79 % af de ufaglærte på denne læsetest under det kompetenceniveau, som ifølge OECD er nødvendigt. Til sammenligning befandt omkring 52 % af deltagerne med en erhvervsfaglig uddannelse sig under det af OECD fastlagte minimumskriterium, idet cirka 8 % af deltagerne fra denne gruppe klarede sig på niveau 1 og cirka 45 % på niveau 2. Blandt deltagerne med en videregående uddannelse (universitetsuddannelse eller lignende) befandt cirka 2 % sig på niveau 1 og cirka 17 % sig på niveau 2.
 

Ifølge Jensen et al. gjorde den samme tendens sig gældende med hensyn til de ufaglærtes resultater på testen af dokumentforståelse („document literacy“), idet der også her var langt flere blandt de ufaglærte end de uddannede, som klarede sig dårligt.


Analyserne viste endvidere, at gruppen af ufaglærte gennemsnitligt i mindre omfang deltog i kurser med et erhvervsmæssigt/fagligt formål end personer med en uddannelse ud over grundskolen. Dette gjaldt i særlig grad for de ufaglærte med ringe læsefærdigheder; således havde kun cirka 20 % af de ufaglærte med færdigheder på niveau 1 deltaget i voksen- og efteruddannelse inden for det sidste år, hvorimod cirka 75 % af personerne med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse med et tilsvarende færdighedsniveau havde deltaget i sådanne aktiviteter. Derimod var ufaglærte med læsefærdigheder på niveau 4/5 næsten lige så kursusaktive som personer med uddannelse.


3.2.2.2 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne danskere med særligt fokus på ufaglærte i arbejde - belyst ved resultater fra national undersøgelse af voksne danskeres læsefærdigheder 


A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed


Elbro, Møller & Nielsen (1991) gennemførte en undersøgelse af omfanget af læsevanskeligheder med dagligdags tekster i den voksne befolkning mellem 18 og 67 år.
 1124 repræsentativt udvalgte voksne i denne aldersgruppe besvarede spørgsmål om læsefærdigheder og læsevaner. Endvidere deltog 445 af de interviewede i en test af læsning af følgende dagligdags tekster: 


1 fortællende tekster (artikel fra formiddagsbladet B.T.)


2 informerende tekster (pjece om brand + skat)


3 opslagstekster (bykort + pristabel fra rejsebureau)


4 udfyldningstekster (postblanket).


Til hver af teksterne blev der stillet opgaver, som dækker, hvad teksterne normalt bruges til. Forfatterne vurderede på grundlag af undersøgelsens resultater, at omkring 12 % af de voksne kunne betegnes som dårlige læsere, idet de havde markante vanskeligheder med mindst halvdelen af de dagligdags tekster, som indgik i undersøgelsen.


B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt ufaglærte


På basis af data fra den ovenfor beskrevne undersøgelse gennemførte Møller & Elbro (1992) en supplerende analyse af ufaglærte arbejderes læsning set i relation til andre voksne danskeres læsning.
 Forfatterne vurderede, at omkring 21 % af de ufaglærte, som var i arbejde, ikke læste godt nok til at kunne klare almindelige dagligdags tekster. Det var væsentligt flere end de 12 % blandt alle deltagerne i undersøgelsen og godt tre gange så mange som blandt andre i arbejde. De ufaglærte arbejdere var således stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere. 


De ufaglærte, som på grundlag af deres præstationer på læseprøven blev defineret som dårlige læsere, vurderede deres egne læsefærdigheder signifikant lavere end andre grupper, som også var dårlige læsere. Der var faktisk i undersøgelsen ingen anden gruppe, som på trods af læsefærdigheder på omtrent samme niveau vurderede sig selv så lavt som de ufaglærte. De grupper, de ufaglærte blev sammenlignet med, var: selvstændige, funktionærer/tjenestemænd, faglærte, husmødre, pensionister, arbejdsløse. 3.2.3. Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejdssammenhæng

3.2.3.1 Kortuddannede danskeres læsning, skrivning og brug af IT i arbejdssammenhæng – belyst ved resultater fra „Det Nationale Kompetenceregnskab“

Undervisningsministeriet (2005) har gennemført og beskrevet et udviklingsprojekt med overskriften „Det Nationale Kompetenceregnskab“.
 I projektet er voksne danskeres kompetencer blevet kortlagt inden for en række nøgleområder, herunder læsning og skrivning. Undersøgelsen blev gennemført telefonisk ved hjælp af et individbaseret spørgeskema. Et repræsentativt udsnit af befolkningen på 7954 personer er blevet kontaktet med henblik på at besvare en række spørgsmål, der gør det muligt at analysere og beskrive danskernes nøglekompetencer. Danmarks Statistik stod for den tekniske side af undersøgelsen, som blev gennemført i vinteren 2003–04. I det følgende gengives nogle resultater fra „Det Nationale Kompetenceregnskab“ af relevans for det nordiske forprojekt om kortuddannede voksnes læsning.


Deltagerne i undersøgelsen blev blandt andet spurgt om, hvor svært eller let de havde ved at læse det, de skulle i forbindelse med deres arbejde. Som tabellen nedenfor viser, svarede langt hovedparten af de adspurgte, at de fandt det let eller meget let, mens kun relativt få fandt det svært eller meget svært. Blandt de ufaglærte arbejdere og specialarbejdere oplyste i alt cirka 94 %, at de fandt det let eller meget let at læse det, de skulle i forbindelse med deres arbejde, mens kun cirka 5 % fandt det svært eller meget svært. Procentvis var andelen af ufaglærte og specialarbejdere, der fandt det let eller meget let at læse det, de skulle, faktisk højere end blandt andre grupper som fx faglærte arbejdere og funktionærer. Tilsvarende var andelen af ufaglærte og specialarbejdere, der fandt det svært eller meget svært, relativt lav. Forfatterne til rapporten vurderer, at dette formodentlig hænger sammen med, at mange af de kortuddannede har jobs, som ikke stiller særlig store krav til deres færdigheder i læsning.

Tabel 1: Vurdering af sværhedsgraden af arbejdsrelaterede læseopgaver blandt undersøgelsesdeltagere i „Det Nationale Kompetenceregnskab“ 
 

		Hvor svært eller let er det for dig at læse det, du skal i forbindelse med dit arbejde?

		 



		Stilling

		Meget let

		Let

		Svært

		Meget svært

		Hovedtotal



		Ikke faglært arbejder/ specialarbejder

		28 %

		66 %

		3 %

		2 %

		100 %



		Faglært arbejder

		22 %

		69 %

		9 %

		0 %

		100 %



		Funktionær/ tjenestemand i øvrigt

		21 %

		68 %

		10 %

		1 %

		100 %



		Ledende funktionær el. ledende tjenestemand

		31 %

		64 %

		4 %

		1 %

		100 %



		Andet arbejde

		23 %

		77 %

		0 %

		0 %

		100 %



		Selvstændig

		25 %

		67 %

		7 %

		1 %

		100 %



		Hovedtotal

		24 %

		68 %

		8 %

		1 %

		100 %





Endvidere blev deltagerne i undersøgelsen spurgt om, hvor ofte de skulle bruge computer som led i deres arbejde. Som det fremgår af tabellen nedenfor, skulle personer uden nogen uddannelse ud over folkeskolen i mindre grad anvende computere i arbejdssammenhæng end andre grupper. Således skulle 45 % af deltagerne med folkeskolen som højeste uddannelsesniveau slet ikke bruge computer, mens dette eksempelvis kun gjaldt for 26 % af deltagerne med en erhvervsfaglig uddannelse og 18 % af deltagerne med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau.

Tabel 2: Brug af computer i arbejdssammenhæng blandt undersøgelsesdeltagere i „Det Nationale Kompetenceregnskab“ 
 

		Hvor ofte skal du bruge computer som led i dit arbejde?

		 

		 



		Uddannelse

		Dagligt

		Ugentligt

		Sjældnere end ugentligt

		Skal slet ikke bruge computer
som en del af mit arbejde

		Hovedtotal



		Lang videregående uddannelse 
(over 4 år)

		94 %

		4 %

		1 %

		1 %

		100 %



		Mellemlang videregående uddannelse 
(3–4 år)

		77 %

		12 %

		5 %

		6 %

		100 %



		Kort videregående uddannelse
(under 3 år)

		85 %

		4 %

		1 %

		10 %

		100 %



		Studentereksamen/hf/hh/htx/hhx

		74 %

		5 %

		4 %

		18 %

		100 %



		Folkeskole til og med 10. klasse

		45 %

		4 %

		7 %

		45 %

		100 %



		Erhvervsfaglig uddannelse

		64 %

		6 %

		4 %

		26 %

		100 %



		Hovedtotal

		69 %

		6 %

		4 %

		20 %

		100 %





3.2.3.2 Kortuddannede danskeres læsning og skrivning i arbejdssammenhæng – belyst ved delresultater fra Second International Adult Literacy Survey (SIALS) 


I en analyse af danske delresultater fra SIALS sammenlignede Jensen, Andersen & Halgreen (2001) oplysninger om anvendelsen af skriftligt materiale i arbejdssammenhæng blandt grupper med forskellig uddannelsesbaggrund.
 Analysen viste, at ufaglærte, som havde været i arbejde inden for det sidste år, i mindre udstrækning anvendte skriftligt materiale i deres arbejde end andre grupper. Som det fremgår af tabellen nedenfor, læste og skrev ufaglærte gennemgående ikke så ofte som personer med fx en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse.


Tabel 3: Læsning og skrivning på jobbet blandt personer med forskellig uddannelsesbaggrund. 
 

		Skal eller skulle hver dag udføre følgende opgaver på arbejdet

		Ufaglærte personer

		Personer med erhvervsfaglig uddannelse

		Personer med videregående uddannelse



		Læse eller anvende oplysninger fra breve og notater

		45 %

		61 %

		77 %



		Læse eller anvende oplysninger fra rapporter, artikler, magasiner eller tidsskrifter

		19 %

		28 %

		46 %



		Læse eller anvende oplysninger fra manualer, brugerhåndbøger eller opslagsværker

		14 %

		25 %

		31 %



		Læse eller anvende oplysninger fra diagrammer eller skemaer

		17 %

		22 %

		30 %



		Læse eller anvende oplysninger fra regninger, fakturaer, regneark eller budgetskemaer

		18 %

		31 %

		31 %



		Læse eller anvende oplysninger fra skriftligt materiale på et andet sprog end dansk

		6 %

		13 %

		23 %



		Skrive breve eller længere notater

		35 %

		50 %

		63 %





Ifølge Jensen et al. oplyste 14 % af de ufaglærte endvidere, at de aldrig læste breve og notater på arbejdet, mens 27 % af dem læste aldrig rapporter, artikler, magasiner eller tidsskrifter. Omkring halvdelen af de ufaglærte læste aldrig tekster på en computerskærm, og halvdelen læste aldrig fremmedsproget materiale. For alle disse teksttyper gjaldt det ifølge Jensen et al., at der var omkring dobbelt så mange ufaglærte som personer med en erhvervsfaglig uddannelse, der aldrig læste den pågældende teksttype på arbejdet. I forhold til personer med videregående uddannelse var der omkring fem gange så mange ufaglærte, der ikke læste de nævnte teksttyper.


Jensen et al. gennemførte en række analyser af variationen i deltagernes brug af skriftligt materiale, hvor der samtidig blev taget højde for forskelle i deltagernes læsefærdigheder, uddannelsesbaggrund, erhverv og alder. Hvis man sammenlignede personer, som havde det samme læsefærdighedsniveau, men forskellig uddannelsesbaggrund, viste det sig, at personer, som var ufaglærte eller havde en erhvervsfaglig uddannelse, læste mindre end andre på arbejde. Samlet forholder det sig ifølge Jensen et al. således, at jo ringere læsefærdigheder man har, jo mindre skal man anvende skriftligt materiale på sit arbejde. Har man derudover ingen uddannelse efter grundskolen, forstærkes denne tendens. En blandt flere forklaringer på dette er ifølge Jensen et al., at de ufaglærte typisk er beskæftiget i erhverv, hvor brugen af skriftligt materiale er mindre almindelig end i andre erhverv.


Af de ufaglærte personer, som havde været beskæftiget inden for de seneste 12 måneder, oplevede 17 %, at deres læsefærdigheder var begrænsende for deres muligheder på arbejdsmarkedet, hvilket var over dobbelt så mange som blandt personer med en erhvervsfaglig uddannelse og fem gange så mange som blandt personer med en videregående uddannelse. 


3.2.3.3 Kortuddannede danskeres læsning i arbejdssammenhæng – belyst ved resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt kursister i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Munch-Hansen & Albæk (1994)
 gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 136 kursister inden for forskellige arbejdsmarkedsuddannelser (forkortes på dansk normalt til AMU). Undersøgelsen viste, at over 70 % af kursisterne jævnligt eller af og til på arbejdet havde skullet læse blandt andet opslag på opslagstavle, etiketter på beholdere, betjeningsvejledninger og sikkerhedsregler og havde skullet udfylde arbejdssedler og skrive beskeder. Langt hovedparten oplevede således, at læsning og skrivning indgik som en del af deres jobfunktion.


Endvidere blev 206 AMU-kursister spurgt, om de oplevede at have vanskeligheder med forskellige typer af hverdagstekster, fx brugsanvisninger, køreplaner og bykort. Generelt var der kun relativt få deltagere, der angav at have vanskeligheder med de forskellige teksttyper. Det var dog bemærkelsesværdigt, at det primært var kursister fra landstransportområdet (dvs. bus- og lastbilchauffører), der angav at have vanskeligheder med køreplaner. Således angav 14 % af deltagerne fra landtransportområdet, at de oplevede vanskeligheder med læsning af køreplaner, mens dette gennemsnitligt kun gjaldt for 7 % af hele gruppen. Forklaringen skal ifølge rapportens forfattere søges i det fravalg af vanskelig læsning, som mange voksne bevidst eller ubevidst foretager. Kursister fra andre brancher end landtransportområdet møder køreplaner som almindelige borgere, og de bruger dem i den udstrækning, de synes, at køreplanerne hjælper dem. Og kan de ikke finde ud af det, søger de hjælp andetsteds, blandt andet ved at spørge chaufføren!


3.2.3.4 Arbejdsgiveres vurdering af medarbejderes læse- og skrivefærdigheder – belyst ved resultater fra dansk interviewundersøgelse blandt arbejdsgivere inden for Handels-, Transport- og Serviceerhvervene


I 2003 blev der gennemført en telefonisk interviewundersøgelse blandt medlemmer af Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening.
 I alt deltog repræsentanter for 751 virksomheder. Undersøgelsen viste blandt andet, at 66 % af de interviewede arbejdsgivere oplevede, at der var medarbejdere i deres virksomhed med læse- og/eller staveproblemer. Blandt de arbejdsgivere, der mente, at de havde medarbejdere med sådanne problemer, angav de 29 %, at dette medførte vanskeligheder i det daglige arbejde. 

3.2.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelses- og kursussammenhæng


3.2.4.1. Undersøgelse af tosprogedes læse- og skrivevanskeligheder ved overgang fra sprogcenterundervisning til deltagelse i erhvervsrettede uddannelser 

Lund, Bertelsen & Sørensen (2006) har på baggrund af blandt andet observationer af undervisning og eksaminer, interviews og analyser af anvendte skriftlige materialer gennemført en undersøgelse af kravene til mundtlige og skriftsproglige færdigheder i udvalgte erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
 Disse krav er blevet sammenholdt med de krav, der stilles i undervisningen og ved de afsluttende prøver på sprogcentrenes Danskuddannelse 2 (DU2), som er rettet mod indvandrere med kort uddannelse fra hjemlandet. Bestået DU2 giver formelt adgang til AMU og EUD. Undersøgelsen viser, at der indgår omfattende krav til læsning og skrivning på AMU og i endnu højere grad på EUD. Med hensyn til læsning viser undersøgelsen blandt andet:


· Læsestrategien omhyggelig globallæsning, altså at kunne nærlæse og forstå en tekst med det formål at få fat i tekstens hovedindhold, er påkrævet i forhold til at læse og forstå skriftlige instruktioner til opgaver.


· Skilte og forskrifter ophængt i læringsrummet kræver skimme- og scannelæsning, altså hurtigt at kunne overse en hel tekst og finde relevante oplysninger, med henblik på hurtigt at kunne respondere adækvat på de relevante anvisninger og instruktioner.


· Læsestrategien omhyggelig global og lokal læsning, altså at nærlæse en tekst og dele af teksten for flere betydningslag, er nødvendig at beherske i forhold til fagtekster og skønlitterære tekster.


Med hensyn til skrivning viser undersøgelsen blandt andet:


· På AMU er skrivning kun i mindre grad nødvendig og anvendes primært til besvarelse af kontrolspørgsmål og udfyldning af skemaer.


· På EUD forekommer skriftlige opgaver i flere fag, fx dansk og matematik.


· På EUD indgår den beskrivende, fortællende skriftlige fremstilling desuden i form af rapportskrivning, og i nogle uddannelser også som logbogsskrivning.


· På EUD til eksamen i dansk indgår fremlæggelse af portfolio med forskellige eksempler på skriftlige arbejder hvor eleven skal reflektere over egen skriftlighed.


Forfatterne vurderer på basis af analyser af de mundtlige og skriftlige prøver fra DU2-eksamen, at den gennemsnitlige prøvedeltagers læsefærdigheder rækker til at finde faktuelle oplysninger i en kortere informerende tekst, fx en informerende brochure hvor informationstætheden er forholdsvis lav, sproget enkelt, og temaet kendt. Færdighederne rækker også til at læse og forstå hovedindholdet af en fortællende eller beskrivende tekst, der handler om dagligdags emner, fx en kort ugebladsartikel, men ikke til at forstå indholdet af fx tekstbogen til et AMU-kursus i fødevarehygiejne eller i rengøring. Prøvedeltageren kan skriftligt genbruge formuleringer fra tekster, men kan i de fleste tilfælde ikke selv formulere passende og præcise svar eller kombinere oplysninger præsenteret flere steder i teksten. Han/hun vil altså ikke kunne opfylde kravene til fx rapportskrivning på mange erhvervsuddannelser. 


Forfatterne konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at den typiske kursist fra DU2 ikke vil have læsefærdigheder på dansk, der gør det muligt at tilegne sig det centrale faglige stof på hverken AMU eller EUD gennem læsning. Forfatterne vurderer, at for de fleste af de DU2-kursister, der kommer direkte fra sprogskolen, vil videre uddannelse inden for AMU eller EUD kræve en særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog. 


3.2.4.2. Sammenhænge mellem læsefærdigheder og faglige præstationer blandt deltagere i tekniske erhvervsuddannelser og almen voksenuddannelse 


Arnbak & Elbro (1999) gennemførte en undersøgelse blandt 773 unge og voksne fra følgende fem kurser og uddannelser: tekniske erhvervsuddannelser, gymnasiet, almen voksenuddannelse, læsekurser for voksne og kurser for voksne ordblinde.
 Ved kursernes eller uddannelsernes start blev der gennemført en undersøgelse af deltagernes færdigheder i afkodning og læseforståelse af forskellige typer dagligdags tekster (opslagstekster, informerende tekster og fortællende tekster). Undersøgelsen viste blandt andet, at der blandt de 167 unge i de tekniske erhvervsuddannelser var relativt stærke sammenhænge mellem deres præstationer på læsetestene og de afsluttende karakterer i skriftsprogstunge discipliner som mundtlig og skriftlig dansk samt skriftlig engelsk. Der blev således fundet korrelationer mellem deltagernes læseresultater og karakterer i størrelsesordenen 0,42–0,54 (p < 0,01).


På basis af resultaterne fra den ovenfor nævnte undersøgelse har Arnbak (2004) foretaget en nærmere analyse af sammenhængen mellem læsefærdigheder og eksamenskarakterer blandt 194 kursister i den almene voksenundervisning (AVU).
 Denne undervisning fører frem til folkeskolens afgangsniveau og retter sig mod voksne med kort skolegang. AVU-kursisternes resultater på testene af færdigheder i afkodning og læseforståelse blev sammenholdt med oplysninger om de eksamenskarakter, som kursisterne nogle måneder senere opnåede. Undersøgelsen viste, at de kursister, som lå blandt de dårligste 10 % på læseforståelsestesten, generelt udviste tegn på afkodningsvanskeligheder og fik meget lave karakterer i skriftsprogstunge fag. Dette tolkes af forfatterne som et udtryk for, at disse kursister havde så store læsevanskeligheder, at det gav dem problemer med at opfylde kravene i de skriftsprogstunge fag i den almene voksenundervisning. Selv om der var en større spredning i eksamenskaraktererne blandt de kursister, som lå mellem 10- og 25-percentilen på læseforståelsestesten, klarede også mange af disse sig dårligt i de skriftsprogstunge fag og fik som oftest karakterer under middel.


3.2.4.3. Undersøgelse af omfanget af vanskeligheder med faglig læsning blandt deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser 


Arnbak (1999) gennemførte en undersøgelse af læsefærdigheder blandt 251 deltagere i et grundkursus, som blev afholdt på forskellige arbejdsmarkedsuddannelsescentre (AMU-centre).
 Deltagernes færdigheder i at læse hverdagstekster blev afdækket med en læseforståelsestest, som tidligere var blevet afprøvet på deltagere fra andre kurser og uddannelser (jf. den ovenfor omtalte undersøgelse af Arnbak & Elbro, 1999). Endvidere blev der gennemført en faglig læseprøve, som skulle afdække deltagernes færdigheder i at læse tekster fra den grundbog, som blev anvendt på kurset. Den faglige læseprøves første del bestod af en række spørgsmål til uddrag af grundbogsteksten, mens den anden del bestod af en cloze-test, hvor deltagerne skulle indsætte manglende ord i en tekst fra grundbogen. På basis af resultaterne på den faglige læseprøve blev det vurderet, at 6 % af deltagerne kunne karakteriseres som svage læsere, idet de havde besvaret mindre end halvdelen af opgaverne korrekt. Det blev endvidere vurderet, at 33 % af deltagerne udgjorde en risikogruppe, idet de i den ene del af prøven besvarede mindre end 75 % af opgaverne korrekt.


Undersøgelsen viste, at en relativt stor del af deltagerne også havde vanskeligheder med at læse og forstå hverdagstekster, og at deltagerne i gennemsnit læste på niveau med kursister på amtslige læsekurser for voksne. Der var en stærk sammenhæng mellem deltagernes færdigheder i læsning af hhv. hverdagstekster og kursusrelaterede tekster. Således klarede de deltagere, som på basis af den faglige læseprøve var blevet kategoriseret som svage læsere eller som værende i risikogruppe, sig gennemsnitligt signifikant ringere på hverdagslæseprøven end de øvrige deltagere.

3.2.4.4. Undersøgelse af omfanget af læse- og stavevanskeligheder blandt deltagere i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser 


Grønborg, Madsen, Nielsen & Sørensen (1994) gennemførte en undersøgelse af læse- og stavestandpunktet hos i alt 457 deltagere i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser. 
 310 af de undersøgte deltog i arbejdsmarkedsuddannelser på AMU-skolen i Odense. Gennemsnitsalderen for denne gruppe var 32,3 år. De resterende 149 deltagere var førsteårselever på Teknisk Skole i Odense og var gennemsnitligt 19,1 år gamle. Deltagernes læsefærdighed blev testet med læseforståelsestesten S50, som er en sætningslæseprøve, hvor deltagerne i en række opgaver skal afgøre, hvilke af flere mulige billeder der bedst illustrerer en given sætning. Denne test er oprindelig udviklet til og afprøvet på børn i 2.–5. klasse. Deltagernes stavefærdighed blev testet med stavetesten ST5, som oprindelig er udviklet til skoleelever i 5. klasse. Undersøgelsen viste, at knap 40 % af de undersøgte havde stavefærdigheder, der højst svarede til gennemsnittet for skoleelever midt i 5. klasse. På læsetesten scorede godt 40 % af deltagerne scorede ringere end gennemsnittet for elever i 5. klasse. På denne baggrund vurderede forfatterne til rapporten om undersøgelsen, at godt 40 % af de undersøgte havde så ringe læsefærdigheder, at det medfører store problemer i uddannelsessammenhæng på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser. 


3.3 Norge


3.3.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Norge


Norge har i 2003 som det eneste nordiske land deltaget i den internationale OECD-undersøgelse ALL. Desuden har Norge i lighed med Danmark, Sverige og Finland tidligere deltaget i SIALS. Ifølge resultaterne fra både ALL og SIALS befandt lidt over 60 % af de undersøgte nordmænd uden nogen uddannelse ud over grundskolen sig på de to laveste færdighedsniveauer i læsning og dermed under det niveau, som ifølge OECD er nødvendigt (jf. afsnit 3.3.2.1 og 3.3.2.2).


Der er gennemført flere undersøgelser, der på forskellig vis kan belyse kortuddannede nordmænds læsning og skrivning i arbejdssammenhæng. Det fremgår af disse undersøgelser, at ufaglærte nordmænd gennemgående læser og skriver væsentligt mindre på jobbet end personer, der har afsluttet en uddannelse efter grundskolen (jf. afsnit 3.3.3.1). 


I tråd hermed har en norsk spørgeskemaundersøgelse vist, at kortuddannede ansatte i mindre grad end ansatte med længere uddannelse oplevede, at de drog nytte af skriftlige læringskilder, og at de kortuddannede oftere end andre ansatte var i en situation, hvor de primært lærte af kolleger og overordnede (jf. 3.3.3.2).

I en interviewundersøgelse gav et flertal af virksomhedsledere udtryk for, at det var vigtigt, at også ufaglærte medarbejdere havde gode færdigheder i blandt andet at læse jobrelevant information, udtrykke sig skriftligt og bruge relevant IT-værktøj (jf. 3.3.3.3). Undersøgelsen viste endvidere, at der var en tendens til, at virksomhedslederne i mindre grad var tilfredse med de ufaglærte medarbejderes læse-, skrive- og IT-færdigheder end med de tilsvarende færdigheder blandt faglærte og højtuddannede medarbejdere.


En enkelt undersøgelse kan i nogen grad belyse omfanget af læse- og skrivevanskeligheder i uddannelsessammenhæng. I en spørgeskemaundersøgelse blandt voksne i „videregående opplæring“ oplyste således 19 % af de adspurgte, at de oplevede at have sådanne vanskeligheder (jf. 3.3.4.1). 


3.3.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder 


3.3.2.1 Kortuddannedes læsefærdigheder – belyst ved norske delresultater fra undersøgelsen „Adult Literacy and Life Skills“ (ALL)


Norge har som det eneste nordiske land deltaget i OECD’s undersøgelse Adult Literacy and Life Skills (ALL), som er en opfølgning af (Second) International Adult Literacy Survey (SIALS). Den norske del af ALL blev gennemført i 2003 og involverede over 7000 repræsentativt udvalgte personer mellem 16 og 65 år. Gabrielsen, Haslund & Lagerstrøm (2005) har analyseret og rapporteret de norske resultater fra denne undersøgelse.
 Gabrielsen har endvidere i en nyligt publiceret monografi redegjort for teorigrundlaget for læseskalaerne i såvel ALL som (S)IALS.
 

Af de to nedenstående tabeller fremgår det, at omkring en fjerdedel af de norske deltagere i ALL, som ikke har nogen eksamen ud over grundskolen, har læsefærdigheder på niveau 1, uanset om der tages udgangspunkt i prosatekster eller dokumenttekster. Denne andel er markant højere end den tilsvarende andel af personer med en uddannelse ud over grundskolen. Også på niveau 2 er gruppen uden uddannelse stærkt overrepræsenteret, idet mellem 36 og 39 % af denne gruppe befinder sig på dette niveau. Da OECD har fastsat niveau 3 som et minimumskriterium for funktionelle læsefærdigheder, vil det sige, at sammenlagt over 60 % af personerne uden uddannelse ud over grundskolen har et læsefærdighedsniveau, som af OECD anses som værende utilstrækkeligt. Til sammenligning befandt omkring en tredjedel af hele den norske deltagergruppe sig på de to laveste niveauer målt med de to læsetest. 


Tabel 4: Læsning af prosatekster („prose literacy“) blandt norske deltagere i ALL
 


		Uddannelsesniveau

		Niveau 1
%

		Niveau 2
%

		Niveau 3
%

		Niveau 4/5
%



		Max. 9 års grundskole

		23,5

		38,9

		31,4

		6,2



		Eksamen fra „videregående skole“ (almen eller erhvervsfaglig)

		5,4

		28,3

		49,5

		16,8



		Eksamen på højere uddannelsesniveau („høgskole“ eller universitet)

		2,3

		12,4

		47,5

		37,9



		Alle deltagere i den norske del af ALL

		7,9

		26,2

		45,3

		 20,6





Tabel 5: Læsning af dokumenttekster („document literacy“) blandt norske 
deltagere i ALL
 

		Uddannelsesniveau

		Niveau 1
%

		Niveau 2
%

		Niveau 3
%

		Niveau 4/5
%



		Max. 9 års grundskole

		26,7

		36,7

		27,0

		9,6



		Eksamen fra „videregående skole“ (almen eller erhvervsfaglig)

		6,8

		25,7

		43,0

		24,5



		Eksamen på højere uddannelsesniveau („høgskole“ eller universitet)

		2,7

		12,5

		38,4

		46,4



		Alle deltagere i den norske del af ALL

		8,9

		23,5

		39,7

		 27,9





Den norske del af ALL-undersøgelsen viste endvidere, at i de fleste erhverv, som i perioden 1985–2002 har haft nedgang eller kun ubetydelig øgning i antallet af beskæftigede (fx jordbrug og fiskeri samt bygge- og anlægsområdet) ligger resultaterne på læseopgaverne væsentligt under gennemsnittet for den voksne befolkning. I modsætning hertil har de erhverv, som i perioden 1985–2002 har haft en stigning i antallet af beskæftigede (fx områder som bank, finans og forsikring), gennemgående højere gennemsnitsscores end befolkningen som helhed.


3.3.2.2 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne nordmænd med særligt fokus på ufaglærte – belyst ved delresultater fra Second International Adult Literacy Survey (SIALS)


Omkring 5300 personer mellem 16 og 65 år deltog i den norske del af SIALS, som blev gennemført i 1998. Gabrielsen (2000) har analyseret og rapporteret de norske resultater fra SIALS.
 På en test af læsning af fortløbende tekster som avisartikler og brochurer („prose literacy“) opnåede 8,5 % af de norske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens 24,7 % af deltagerne befandt sig på niveau 2. Således klarede i alt 33,2 % af de norske deltagere sig så ringe på testen af læsning af fortløbende tekster, at de lå under niveau 3, som af OECD er fastsat som minimumskriterium. På en test af forståelse af dokumenttekster som fx tidstabeller, diagrammer, kort og blanketter („document literacy“) præsterede i alt 29,6 % af de norske deltagere under OECD’s minimumskriterium, idet 8,6 % befandt sig på niveau 1 og 21 % på niveau 2. 


På basis af de to læsetest kunne således omkring en tredjedel af nordmændene kategoriseres som havende utilstrækkelige læsefærdigheder ifølge det minimumskriterium, som OECD har fastsat. Det kan dog bemærkes, at blandt andre lederne af hhv. den norske og den svenske del af (S)IALS har argumenteret for, at man i stedet afgrænser risikogruppen til dem, som på en eller flere af de tre anvendte test i SIALS opnår resultater, der svarer til niveau 1.
 Hvis man anvender denne mere forsigtige afgrænsning i stedet for OECD’s afgrænsning, medfører det, at „kun“ cirka 12 % af den norske befolkning mellem 16 og 65 år, svarende til cirka 350.000 personer, anses for at udgøre en risikogruppe i forhold til at leve op til hverdagens læsekrav.


Som det fremgår af den nedenstående tabel, var personer uden nogen uddannelse ud over grundskolen stærkt overrepræsenterede blandt de deltagere, der placerede sig på de laveste niveauer. Således placerede sammenlagt over 60 % af personerne sig uden nogen uddannelse ud over grundskolen på disse to niveauer. 


Tabel 6: Resultater i læsning af prosatekster (prose literacy) blandt norske deltagere i SIALS 


		Uddannelsesniveau

		Niveau 1
%

		Niveau 2
%

		Niveau 3
%

		Niveau 4/5
%



		Ingen uddannelse ud over grundskolen

		24,8 %

		37,3 %

		31,9 %

		6,0 %



		Eksamen fra „videregående skole“ (almen eller erhvervsfaglig)

		7,9 %

		28,7 %

		50,6 %

		12,8 %



		Eksamen efter mere end tre års studier på højere uddannelsesniveau („høgskole“ eller universitet)

		1,0 %

		6,1 %

		50,2 %

		42,6 %



		Alle deltagere i den norske del af SIALS

		8,5 %

		24,7 %

		49,2 %

		17,6 %





3.3.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejdssammenhæng


3.3.3.1 Kortuddannedes brug af læsning og skrivning i arbejdssammenhæng – belyst ved norske delresultater fra Second International Adult Literacy Survey (SIALS) 


I en analyse af de norske resultater fra SIALS fandt Gabrielsen (2000), at ufaglærte, som havde været i arbejde inden for det sidste år, generelt læste og skrev væsentligt mindre på jobbet end andre grupper, herunder


Tabel 7: Brug af læsning og skrivning på arbejdet blandt norske SIALS-deltagere 
 


		Arbejder mindst én gang om ugen på jobbet med 
følgende opgave

		Ufaglærte

		Faglærte håndværkere

		Akademikere



		Læser brev eller længere notat

		27 %

		54 %

		96 %



		Læser rapporter eller artikler

		16 %

		51 %

		91 %



		Læser manualer, håndbøger eller kataloger

		17 %

		46 %

		59 %



		Læser diagrammer eller skemaer

		13 %

		42 %

		65 %



		Læser regninger, fakturaer eller budgetter

		13 %

		19 %

		38 %



		Læser skriftlig information på andet sprog end norsk

		13 %

		21 %

		38 %



		Læser vejledninger eller instruktioner

		4 %

		4 %

		49 %



		Skriver brev eller længere notat

		10 %

		23 %

		80 %



		Skriver formularer, regninger, fakturaer
eller budget

		7 %

		16 %

		25 %



		Skriver rapporter eller artikler

		6 %

		14 %

		39 %



		Skriver tekniske vurderinger eller specifikationer

		4 %

		21 %

		20 %





faglærte håndværkere og akademikere. Som tabel 7 viser, var det fx kun 27 % af de ufaglærte, der mindst én gang om ugen læste et brev eller længere notat på jobbet, sammenlignet med 54 % af de faglærte håndværkere og 96 % af akademikerne.
 

3.3.3.2 Kortuddannedes nordmænds brug af læsning som kilde til læring i arbejdssammenhæng – belyst ved resultater fra spørgeskemaundersøgelse 


Nyen (2005) har for Forskningsstiftelsen Fafo gennemført en spørgeskemaundersøgelse til belysning af, hvordan forskellige grupper af voksne lærer i arbejdssammenhæng.
 Undersøgelsen er foretaget blandt et stort repræsentativt udvalg af personer i alderen 22–66 år som en tillægsundersøgelse til en af Statistisk Sentralbyrås årlige arbejdskraftundersøgelser. Antallet af personer, der har deltaget i spørgsmålene om læring, varierer ifølge Nyen mellem 8.000 og 18.000. Undersøgelsen viste, at kortuddannede ansatte i mindre grad end ansatte med længere uddannelse drager nytte af skriftlige læringskilder og oftere end andre ansatte er i en situation, hvor de primært lærer af kolleger og overordnede. Således oplyste kun 28 % af de adspurgte uden nogen uddannelse ud over grundskolen, at de lærte noget, som de havde nytte af på jobbet, ved at hente skriftlig information på internet, i faglitteratur, i håndbøger og lignende. Til sammenligning oplyste cirka 54 % af de adspurgte med „videregående opplæring“ og hele 85 % af de adspurgte med lang højere uddannelse, at de ved hjælp af skriftlig information lærte noget, som de havde nytte af på jobbet. Cirka 72 % af de kortuddannede deltagere i undersøgelsen oplyste, at de lærte noget, de havde nytte af på jobbet, ved at arbejde sammen med dygtige kolleger, og cirka 43 % af de kortuddannede lærte noget nyttigt gennem tilbagemelding fra overordnede. På disse sidste to punkter adskilte de kortuddannede sig ikke markant fra voksne med „videregående opplæring“. 


3.3.3.3 Virksomhedslederes vurdering af kortuddannedes færdigheder i læsning, skrivning og IT – belyst ved resultater fra norsk interviewundersøgelse 


Vox, det nationale center for læring i arbejdslivet, har gennemført en undersøgelse af norske virksomhedslederes holdninger til og erfaringer med medarbejdernes grundlæggende færdigheder.
 Undersøgelsen er baseret på interviews med 1500 virksomhedsledere, som er udvalgt repræsentativt i forhold til brancher, erhverv og antallet af ansatte. De blev blandt andet spurgt om, hvorvidt det var vigtigt, at virksomhedens medarbejdere havde gode færdigheder inden for læsning, skrivning og IT. Lederne blev også spurgt om, hvorvidt de var tilfredse med medarbejdernes færdigheder inden for disse områder. Virksomhedslederne besvarede spørgsmålene om vigtigheden af og tilfredsheden med færdighederne for hver af de følgende tre grupper: 


· medarbejdere med uddannelse på „høyskole“/universitetsniveau (i det følgende benævnt „højtuddannede“)


· medarbejdere med „videregående skole“/„fagbrev“ (i det følgende benævnt „faglærte“) 


· medarbejdere med grundskole som højeste uddannelse (i det følgende benævnt „kortuddannede“).


Undersøgelsen viste, at de fleste virksomhedsledere mente, at det var vigtigt, at medarbejderne havde gode færdigheder i blandt andet at læse jobrelevant information, at udtrykke sig skriftligt og at bruge relevant IT-værktøj. Dette gjaldt især for de højtuddannede og faglærte medarbejdere, men også i betydelig grad for de kortuddannede. Der var en tendens til, at virksomhedslederne i mindre grad var tilfredse med de kortuddannede medarbejderes læse-, skrive- og IT-færdigheder end med de tilsvarende færdigheder blandt faglærte og højtuddannede medarbejdere. Således mente 73 % af virksomhedslederne, at det var vigtigt, at kortudannede medarbejdere havde gode færdigheder i at læse jobrelevant information, mens kun 52 % af virksomhedslederne var tilfredse med disse medarbejderes færdigheder på dette område. Til sammenligning mente 84 % af virksomhedslederne, at det var vigtigt, at de faglærte havde gode læsefærdigheder, og 74 % af lederne var tilfredse med de faglærtes læsefærdigheder (jf. tabellen nedenfor). 


Tabel 8: Norske virksomhedslederes vurdering af færdighederne inden for læsning, skrivning og IT blandt hhv. kortuddannede, faglærte og højtuddannede medarbejdere.


		

		Kortuddannede

		Faglærte

		Højtuddannede



		Virksomhedsledernes vurdering af medarbejdernes færdigheder i at læse jobrelevant information

		

		

		



		Vigtighed
Tilfredshed

		73 %
52 %

		84 %
74 %

		90 %
88 %



		Virksomhedsledernes vurdering af medarbejdernes færdigheder i at udtrykke sig skriftligt

		

		

		



		Vigtighed
Tilfredshed

		52 %
45 %

		70 %
69 %

		87 %
85 %



		Virksomhedsledernes vurdering af medarbejdernes færdigheder i at bruge relevante IT-redskaber 

		

		

		



		Vigtighed
Tilfredshed

		54 %
38 %

		72 %
57 %

		88 %
80 %





3.3.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelses- og kursussammenhæng


3.3.4.1 Omfanget af oplevede læse- og skrivevanskeligheder blandt voksne i „videregående opplæring“ – belyst ved resultater fra en norsk spørgeskemaundersøgelse 

Læringscentret Vox gennemførte en spørgeskemaundersøgelse med 725 repræsentativt udvalgte voksne, som i foråret 2003 var meldt til eksamen i „videregående opplæring“.
 87 % af de adspurgte angav, at de sigtede mod at få studiekompetence, fagbrev, svendebrev eller en anden form for erhvervskompetence. 19 % af de adspurgte oplyste, at de havde læse- og skrivevanskeligheder. Undersøgelsen afdækkede ikke deltagernes faktiske læse- og skrivefærdigheder ved hjælp af test. Rapporten indeholder ingen informationer om fordelingen af voksne med læse- og skrivevanskeligheder i forhold til de forskellige typer af „videregående opplæring“.

3.4 Island


3.4.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af læsevanskeligheder i Island


Island har i modsætning til de fire øvrige nordiske lande ikke deltaget i OECD’s undersøgelse (S)IALS. Så vidt det vides, foreligger der ingen data, der direkte kan belyse spørgsmålet om omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Island. Imidlertid har en nyligt gennemført undersøgelse blandt voksne på en række arbejdspladser påvist en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og læsefærdigheder, idet langt flere kortuddannede viste tegn på læsevanskeligheder end personer, som havde afsluttet en uddannelse ud over grundskolen (jf. afsnit 3.4.2.1). 


Der er i Island gennemført flere forespørgsler vedrørende forekomsten af deltagere med læsevanskeligheder inden for den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli). En forespørgsel i skoleåret 2005/2006 viste, at cirka 10,7 % af eleverne havde fået diagnosticeret læsevanskeligheder af en eller anden type, oftest ordblindhed/dysleksi (jf. afsnit 3.4.4.1). En tidligere spørgeskemaundersøgelse fra skoleåret 2000/2001 viste, at cirka 6 % af elever i den „videregående skole“ havde diagnosen ordblindhed/dysleksi (jf. 3.4.4.2).

3.4.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder 


Flere islandske undersøgelser viser, at omkring 40 % af de voksne, som er i arbejde, er kortuddannede.
,
 Dette er en relativt høj andel sammenlignet med de øvrige lande i Norden.


Imidlertid er der ikke gennemført undersøgelser af forekomsten af læsevanskeligheder blandt et repræsentativt udsnit af de kortuddannede i Island.
 


Der er heller ikke gennemført undersøgelser af forekomsten af læsevanskeligheder i et repræsentativt udsnit af den islandske voksenbefolkning som helhed. Island har i modsætning til de fire øvrige nordiske lande ikke deltaget i OECD’s undersøgelse (S)IALS. Det er på Altinget i 2000–2001 vedtaget at gennemføre en islandsk undersøgelse af læsning og læsefærdighed hos aldersgruppen 16–65 år, men denne undersøgelse er endnu ikke igangsat.
 Så vidt det vides, foreligger der ingen data, der direkte kan belyse spørgsmålet om omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Island.


Der er imidlertid gennemført en mindre undersøgelse af voksne i arbejde, hvis resultater har relevans i forhold til det aktuelle forprojekt. Denne undersøgelse rapporteres nedenfor.


3.4.2.1 Undersøgelse af sammenhæng mellem uddannelsesniveau og læsefærdigheder blandt voksne i arbejdslivet


Arnardóttir & Kristmundsson (2005) har gennemført en undersøgelse, der blandt andet belyser sammenhængen mellem uddannelsesniveau og læsefærdigheder i en udvalgt gruppe voksne.
 Undersøgelsen blev foretaget på fire store arbejdspladser og omfattede 321 personer i aldersgruppen 17–70 år, som alle blev testet med en oversat og revideret udgave af læseprøven Reading Comprehension Battery for Aphasia (RCBA) og interviewet. 43,9 % af deltagerne var kortuddannede, 39,6 % havde afsluttet „videregående skole“, og 16,5 % havde en højere uddannelse. Undersøgelsen viste, at de kortuddannede var overrepræsenterede blandt de dårlige læsere. Således befandt 15 % af de deltagere, som ikke havde nogen uddannelse ud over grundskolen, sig blandt de 10 %, som klarede sig dårligst på læsetesten. Til sammenligning gjaldt dette for 8 % af dem, som havde afsluttet en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Ingen blandt de 10 % ringeste læsere havde en højere uddannelse som fx en universitetsuddannelse.


3.4.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejdssammenhæng


3.4.3.1 Undersøgelse af læse- og skrivevaner blandt voksne i arbejdslivet


Arnardóttir & Kristmundssons ovenfor omtalte undersøgelse blandt 321 personer fra fire store arbejdspladser belyste blandt andet deltagernes læsning i arbejdssammenhæng. Undersøgelsen viste, at kun 9 % af de kortuddannede oplyste, at de hver dag skulle bruge læsning som led i deres arbejde, mens dette til sammenligning gjaldt for 40 % af de højtuddannede.
 

3.4.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng


3.4.4.1 Forespørgsel vedrørende antallet af elever med ordblindhed inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli) i skoleåret 2005/2006


Den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli) indeholder en boglig linje, en erhvervsfaglig linje og desuden en almen linje for personer, der ikke opfylder betingelserne for optagelse på en af de øvrige linjer. Inden for denne skoleform findes daghold for unge i alderen 16–20 år samt særlige aftenhold for voksne (islandsk: öldungadeildir). 


I forbindelse med det nordiske forprojekt foretog Rannveig Lund en forespørgsel blandt konsulenter inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli).
 Skolekonsulenter fra 18 videregående skoler blev spurgt om antallet af elever i hver skole og antallet af elever med diagnosticeret ordblindhed (dysleksi). Tolv af disse skoler ligger i Reykjavik og omegn og de resterende seks i landområder. Fire af skolerne havde kun boglige linjer. Forespørgslen viste, at de 18 skoler tilsammen havde 15.115 elever. I alt var det 1.618 elever, som fik hjælp på grund af diagnosticerede læsevanskeligheder, oftest under termen dysleksi (ordblindhed). Der blev dog også i nogle tilfælde anvendt andre betegnelser som „specielle læsevanskeligheder“, „læseblindhed“ og „langsom læsning“. I skoleåret 2005–2006 var der således cirka 10,7 % af eleverne, som havde fået diagnosticeret læsevanskeligheder af en eller anden slags. 


Gennem forespørgslen kom det endvidere frem, at der på de skoler, som kun havde boglige linjer, var færre elever med diagnosticeret ordblindhed/dysleksi end i de øvrige skoler. Således havde kun cirka 4–6 % af eleverne i skolerne med udelukkende boglige linjer denne diagnose. Konsulentene ved de videregående skoler i landområderne med blandede studielinjer mente, at mindst 10 % af elevene var ordblinde/dyslektikere. I en af skolerne i Reykjavik var 18 % af eleverne diagnosticerede som ordblinde/dyslektikere, men dette er en skole, som er kendt for at tage sig godt af elever med læsevanskeligheder. Sandsynligvis kan det store antal af ordblinde elever på denne skole forklares ud fra skolens arbejde på dette område. Der er således blevet udarbejdet et program for ordblinde elever, som andre skoler har efterlignet (jf. beskrivelse af dette program i afsnit 4.3.3.2).


3.4.4.2 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende antallet af elever med ordblindhed inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli) i skoleåret 2000/2001


I skoleåret 2000–2001 gennemførte Eggertsdóttir & Jónsdóttir en spørgeskemaundersøgelse blandt 23 „videregående skoler“.
 Spørgeskemaerne blev sendt til skolernes rektorer, som sendte dem videre til andre, oftest til skolekonsulenter. De 23 skoler havde i alt 13.137 elever, fordelt på alle linjer. Undersøgelsen viste, at cirka 6 % af eleverne i den „videregående skole“ havde diagnosen ordblindhed/dysleksi. Omkring halvdelen af disse elever havde fået stillet diagnosen i grundskolen.


3.5 Finland


3.5.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Finland


I OECD’s undersøgelse Second International Adult Literacy Survey (SIALS) blev der indsamlet data fra Finland i 1998 (jf. afsnit 3.5.2.1). Kortuddannede var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i den finske del af SIALS. Således placerede over halvdelen af de deltagere, der ikke havde nogen uddannelse ud over grundskolen, sig under det kompetenceniveau, som ifølge OECD er nødvendigt for at kunne „bruge trykt og skreven information med henblik på at fungere i samfundet, opnå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og deltage i samfundet“. Til sammenligning befandt lidt over en tredjedel af de undersøgte finner sig som helhed under dette niveau. 


Der er gennemført flere finske undersøgelser i uddannelsessammenhæng. En undersøgelse af voksne deltagere i forskellige kurser og uddannelser viste, at over 20 % af dem havde vanskeligheder med at løse opgaver, hvor der skulle drages følgeslutninger på basis af informationer i de anvendte tekster (jf. 3.5.4.1). Undersøgelsen viste endvidere, at de deltagere, som kun havde gennemført grundskolen, generelt klarede sig dårligere på de anvendte test end deltagere, som havde en uddannelse ud over grundskolen. En anden undersøgelse foretaget på social- og sundhedsuddannelser viste, at 11–16 % af deltagerne opnåede resultater på en test af læseforståelse, som lå under normen for 6. klasse (jf. 3.5.4.2). På basis af en tredje undersøgelse vurderedes det, at over 40 % af deltagerne inden for bestemte erhvervsuddannelser havde svage læse- og stavefærdigheder (jf. 3.5.4.4).

3.5.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder 


3.5.2.1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne finner med særligt fokus på kortuddannede – belyst ved delresultater fra Second International Adult Literacy Survey (SIALS)


A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed


Finland deltog i 1998 i OECD-undersøgelsen Second International Adult Literacy Survey (SIALS). Linnakylä, Malin, Blomqvist & Julkunen (2000) har analyseret og rapporteret de finske resultater fra SIALS.
 På en test af læsning af fortløbende tekster som avisartikler og brochurer („prose literacy“) opnåede 10 % af de finske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens 26 % af deltagerne befandt sig på niveau 2. Således placerede i alt omkring 36 % af de finske deltagere sig på testen af læsning af fortløbende tekster under niveau 3, som af OECD er fastsat som minimumskriterium. På en test af forståelse af dokumenttekster som fx tidstabeller, diagrammer, kort og blanketter („document literacy“) præsterede i alt omkring 37 % af de finske deltagere under OECD’s minimumskriterium, idet 13 % befandt sig på niveau 1 og 24 % på niveau 2. På basis af de to læsetest kunne således lidt over en tredjedel af finnerne kategoriseres som havende utilstrækkelige læsefærdigheder ifølge det minimumskriterium, som OECD har fastsat. 


B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede


Som det fremgår af de to nedenstående tabeller, var personer uden nogen uddannelse ud over grundskolen stærkt overrepræsenterede blandt de deltagere, der placerede sig på de to laveste niveauer. Dette gjaldt især for personer med maksimalt 6 års skolegang. Således placerede 93 % af denne gruppe placerede sig på niveau 1 eller 2 på testen af læsning af prosatekster, mens 91 % placerede sig på disse niveauer på testen af læsning af dokumenttekster. Blandt personer med 7–9 års skolegang bag sig lå sammenlagt 51 % på de to laveste niveauer på testen af læsning af prosatekster. På testen af læsning af dokumenttekster var det tilsvarende tal for denne gruppe 53 %. Disse tal er væsentligt højere end for den samlede deltagergruppe, hvor omkring 36 % som nævnt befandt sig på de to laveste niveauer.


Tabel 9: Finners læsning af prosatekster (prose literacy) i forhold til 
uddannelsesniveau

		Uddannelsesniveau

		Niveau 1

		Niveau 2

		Niveau 3

		Niveau 4/5



		Basic school 1–6 (peruskoulu) 

		52 %

		41 %

		7 %

		0 %



		Basic school 7–9 (peruskoulu) 

		16 %

		35 %

		37 %

		11 %



		Secondary school (toisen asteen koulu)

		6 %

		25 %

		44 %

		25 %



		College (opisto)

		15 %

		52 %

		34 %

		0 %



		University (yliopisto)

		0 %

		8 %

		46 %

		45 %



		Alle deltagere i den finske del af SIALS

		10 %

		26 %

		41 %

		22 %





Tabel 10: Finners læsning af dokument-tekster (document literacy) i forhold til 
uddannelsesniveau


		Uddannelsesniveau

		Niveau 1

		Niveau 2

		Niveau 3

		Niveau 4/5



		Basic school 1–6 (peruskoulu)

		58 %

		33 %

		8 %

		0 %



		Basic school 7–9 (peruskoulu)

		20 %

		33 %

		34 %

		12 %



		Secondary school (toisen asteen koulu)

		7 %

		23 %

		42 %

		28 %



		College (opisto)

		0 %

		16 %

		48 %

		35 %



		University (yliopisto)

		0 %

		8 %

		39 %

		52 %



		Alle deltagere i den finske del af SIALS

		13 %

		24 %

		38 %

		25 %





3.5.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejdssammenhæng


Der er ikke rapporteret data fra Finland, der kan belyse kortuddannedes læsning og skrivning i arbejdssammenhæng.


3.5.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng


3.5.4.1 Omfang af læse- og skrivevanskeligheder blandt deltagere i voksenuddannelse og på folkehøjskoler 


Kakkuri (1993) gennemførte en undersøgelse af læse-, stave-, og skrivefærdighederne hos i alt 1196 voksne deltagere i forskellige kurser og uddannelser.
 809 af disse deltog i erhvervsrettet voksenuddannelse (finsk: aikuiskoulutus), 292 deltog i arbejdsmarkedsuddannelser primært rettet mod arbejdsløse (työvoimakoulutus), og 95 deltog i kurser på folkehøjskoler (kansanopisto). Hovedparten af deltagerne var mellem 30 og 39 år. På basis af en test af deltagernes læseforståelse blev det vurderet, at over 20 % af dem havde vanskeligheder med at løse opgaver, hvor der skulle drages følgeslutninger på basis af informationer i de anvendte tekster. På grundlag af en diktat vurderedes det, at 19,3 % af deltagerne havde stavevanskeligheder. Deltagernes resultater på en skrivetest, hvor de skulle beskrive udførslen af en arbejdsopgave, indikerede, at 3,7 % af dem havde vanskeligheder med funktionel skrivning. 


Deltagernes skole- og uddannelsesbaggrund blev undersøgt og sammenholdt med deres præstationer på testene af læsning, stavning og skrivning. Ikke overraskende viste undersøgelsen, at deltagere, som kun havde gennemført grundskolen, generelt klarede sig dårligere på testene end deltagere, som havde en uddannelse ud over grundskolen.


3.5.4.2 Omfang af læsevanskeligheder blandt deltagere i social- og sundhedsuddannelser


Pöyhönen (1997) gennemførte en undersøgelse blandt 417 deltagere på erhvervsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet på en uddannelsesinstitution i Harjavalta.
 Deltagerne var mellem 17 og 52 år, og hovedparten af dem (363) var kvinder. Nogle af deltagerne havde ingen uddannelse ud over grundskolen, mens andre havde studentereksamen eller en erhvervsuddannelse. Deltagernes færdigheder i læseforståelse og afkodning blev afdækket med test, som var standardiseret i forhold til elever i 6. klasse. Undersøgelsen viste, at omkring 16 % af de kvindelige deltagere og 11 % af de mandlige opnåede resultater på testen af læseforståelse, som lå under normen for 6. klasse. På afkodningstesten præsterede knap 4 % af deltagerne af begge køn under normen for 6. klasse.


3.5.4.3 Omfang af læsevanskeligheder blandt deltagere i tekniske erhvervsuddannelser


Pajukoski & Koskinen (2003) foretog i forbindelse med det såkaldte NÄYTTÖ-projekt (jf. afsnit 4.5.3.4) en undersøgelse af deltagerne i omkring 30 klasser på tekniske erhvervsuddannelser i Helsinki.
 Deltagerne blev testet med en læsetest, der var standardiseret i forhold til elever i 6. klasse. På basis af undersøgelsens resultater vurderedes det, at omkring 34 % af de deltagere, der fulgte den ordinære undervisning, havde læsevanskeligheder. Blandt deltagere, der gik til specialundervisning, var andelen 80 %.


3.5.4.4 Omfang af læsevanskeligheder blandt gymnasieelever og deltagere i erhvervsuddannelser


Södra Finlands Skriv- och Läsprojekt (SF-SOL) rettede sig mod finlands-svenske unge.


I perioden 2000-2002 deltog alle førsteårselever på fire erhvervsskoler og et gymnasium i test, der afdækkede færdigheder i ordkendskab, læseforståelse, afkodning og stavning.
 På basis af testresultaterne fra 2001 blev det vurderet, at over 40 % af deltagerne inden for hotel og restaurant-området samt bil og transport-området på erhvervsskolerne havde svage læse- og stavefærdigheder. For gymnasiet var det tilsvarende tal 17 %. Det fremgår ikke af rapporten, hvilke kriterier der blev lagt til grund for at kategorisere deltagerne som havende svage læse- og stavefærdigheder.


3.6 Sverige


3.6.1 Sammenfatning vedrørende undersøgelser af omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Sverige


I OECD’s undersøgelse International Adult Literacy Survey (IALS) blev der indsamlet data fra Sverige i 1994 (jf. afsnit 3.6.2.1). Gruppen af deltagerne, som ikke havde gennemført grundskolen, var stærkt overrepræsenterede blandt de dårlige læsere i den svenske del af IALS. I alt 60,6 % af denne gruppe placerede sig således under OECD’s minimumskriterium, hvilket var en langt større andel end den tilsvarende andel i den svenske deltagergruppe som helhed (25,1 %). De deltagere, som havde et uddannelsesniveau svarende til grundskolen, forekom imidlertid ikke at adskille sig markant fra deltagergruppen som helhed. Indvandrere var overrepræsenterede blandt de dårlige læsere, specielt den gruppe af indvandrere, som ikke havde forhøjet deres uddannelsesniveau, efter at de havde bosat sig i Sverige.

3.6.2 Undersøgelser af kortuddannedes læse-, stave- og skrivefærdigheder


3.6.2.1 Omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne svenskere med særligt fokus på kortuddannede – belyst ved delresultater fra International Adult Literacy Survey (IALS)


A. Omfanget af læsevanskeligheder i den voksne befolkning som helhed


I alt 3.000 repræsentativt udvalgte personer mellem 16 og 66 år deltog i den svenske del af IALS, som blev gennemført i 1994.
 På en test af læsning af fortløbende tekster som avisartikler og brochurer („prose literacy“) klarede 27,8 % af de svenske deltagere sig så ringe, at de ikke levede op til det af OECD fastsatte minimumskriterium. Således opnåede 7,5 % af de svenske deltagere resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens 20,3 % af deltagerne befandt sig på niveau 2. På en test af forståelse af dokumenttekster som tidstabeller, diagrammer, kort og blanketter („document literacy“) præsterede 25,1 under OECD’s minimumskriterium. Således befandt 6,2 % sig ifølge denne test på niveau 1 og 18,9 % på niveau 2.


B. Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede


De svenske deltageres uddannelsesniveau er i Skolverkets rapport om IALS blevet vurderet og rapporteret med udgangspunkt i UNESCO’s klassifikationssystem „International Standard Classification of Educational Systems“ (ISCED). Som det fremgår af tabellen nedenfor, havde 22,5 % af deltagerne, som ikke havde gennemført grundskolen, færdigheder på niveau 1 på testen af læsning af dokumenttekster, mens 38,1 % 


Tabel 11: Svenskeres læsning af dokument-tekster („document literacy“) i forhold til uddannelsesniveau


		Uddannelsesniveau

		Niveau 1
%

		Niveau 2
%

		Niveau 3
%

		Niveau 4/5
%



		Lavere end „grundskola“ (ISCED mindre end 02)

		22,5 

		38,1 

		33,2

		6,2



		„Grundskola“ (ISCED 02)

		6,8

		16,9

		45,5

		30,8



		„Högskoleforberedande gymnasieutbilding“ (ISCED 03)

		3,9

		19,1

		42,1

		34,9



		„Högskoleutbilding“ mindre end 3 år (ISCED 05)

		1,1

		11,1

		37,8

		50,1



		„Universitetsutbilding“ (ISCED 06/07)

		0,7

		8,1

		29,8

		61,4



		Alle deltagere i den svenske del af IALS

		6,2

		18,9

		39,4

		35,5





af disse deltagere havde færdigheder svarende til niveau 2. I alt 60,6 % af denne gruppe placerede sig således under minimumskriteriet, hvilket var en langt større andel end den tilsvarende andel i den svenske deltagergruppe som helhed (25,1 %). De deltagere, som havde et uddannelsesniveau svarende til grundskolen, forekom imidlertid ikke at adskille sig markant fra deltagergruppen som helhed. Således befandt i alt 23,7 % af deltagerne med et uddannelsesniveau svarende til grundskolen sig på de to laveste niveauer, mens dette som nævnt gjaldt for 25,1 % af hele deltagergruppen. 


Skolverkets rapport indeholder ikke oplysninger om de forskellige uddannelsesgruppers resultater på testen af læsning af prosatekster („prose literacy“). Af Gustavssons senere rapport om den svenske del fremgår det imidlertid, at mens i alt 37 % af de undersøgte placerede sig på niveau 1 eller 2 på denne test, var den tilsvarende andel blandt personer med 8 års skolegang eller mindre 78 % og blandt personer med afsluttet grundskole 38 %.
 I Gustavssons rapport er de forskellige uddannelsesgruppers placering på niveau 1 og 2 behandlet under én kategori, og det fremgår således ikke, hvor mange der befandt sig på hvert af disse to niveauer.


C. Omfanget af læsevanskeligheder blandt indvandrere


I forbindelse med den svenske deltagelse i OECD-undersøgelsen IALS og parallelt med den efterfølgende undersøgelse SIALS har Myrberg et al. gennemført en undersøgelse af læsefærdigheder hos i alt 546 indvandrere i alderen 16–65 år.
 På testen af læsning af fortløbende prosatekster („prose literacy0147) opnåede knap 30 % af indvandrerne resultater, der svarer til niveau 1, dvs. det laveste af OECD’s fem niveauer, mens godt 30 % af denne gruppe befandt sig på niveau 2. Andelen af indvandrere, der befandt sig på de to laveste niveauer, var væsentligt højere end den tilsvarende andel blandt indfødte svenskere.


Blandt de undersøgte indvandrere havde 4 ud af 10 en skolebaggrund, der svarede til grundskoleniveau eller lavere. Til sammenligning gjaldt dette kun for 3 ud af 10 i befolkningen som helhed. Blandt indvandrere med skolebaggrund svarende til grundskole eller lavere klarede kun 2 % sig på niveau 4/5 på testen af læsning af prosatekster. Fordelingen af de kortuddannede indvandrere på de øvrige niveauer fremgår ikke af rapporten.


Omkring en femtedel af de undersøgte indvandrere havde forhøjet deres uddannelsesniveau efter ankomsten til Sverige. Blandt dem, der havde forhøjet deres uddannelsesniveau i Sverige, placerede 56 % sig på de to laveste niveauer på testen af læsning af prosatekster. Til sammenligning gjaldt dette for 80 % af de indvandrere, der ikke havde forhøjet deres uddannelsesniveau efter ankomsten til Sverige.


3.6.3 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i arbejdssammenhæng


3.6.3.1 Kortuddannedes brug af læsning og skrivning i arbejdssammenhæng – belyst ved svenske delresultater fra International Adult Literacy Survey (IALS) 


Gustavsson (1997) fandt i sin analyse af resultaterne fra den svenske del af IALS en tydelig sammenhæng mellem deltagernes uddannelsesniveau og deres læsevaner i arbejdssammenhæng.
 Eksempelvis læste kun 15 % af deltagerne med maksimalt 8 års skolegang breve og meddelelser mindst én gang om ugen, mens de tilsvarende tal for personer med henholdsvis afsluttet grundskole og teoretisk gymnasial uddannelse var 42 og 46 %. Tilsvarende tendenser rapporteres vedrørende læsning af rapporter og manualer for de deltagere, der var i arbejde.


3.6.4 Undersøgelser vedrørende læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng


Der foreligger ingen oplysninger om større undersøgelser fra Sverige, der direkte belyser kortuddannedes læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng.


3.7 Diskussion vedrørende omfanget af læse- og skrivevanskeligheder


I forbindelse med forprojektet ønskes en belysning af omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i Norden. I kapitel 3 er der givet en oversigt over relevante undersøgelser i de forskellige nordiske lande. Undersøgelserne viser samstemmende, at der er en betydelig overrepræsentation af kortuddannede blandt voksne med ringe læsefærdigheder.


I de beskrevne læseundersøgelser har der været anvendt tekster af forskellig type og sværhedsgrad, lige som der i opgaverne er blevet stillet forskellige krav til deltagernes færdigheder. Undersøgelserne har således haft forskellige formål, og kriterierne for, hvad en person skal kunne klare af læseopgaver for at læse „godt nok“, varierer betydeligt. På denne baggrund er det ikke overraskende, at der på basis af undersøgelserne findes vidt forskellige tal for, hvor mange der har utilstrækkelige læsefærdigheder. 


Eksempelvis har en dansk undersøgelse fra 1991 fundet, at cirka 21 % af de kortuddannede i arbejde ikke opfyldte et fastsat minimumskrav ved læsning af relativt lette dagligdags tekster som fx en artikel fra et formiddagsblad (jf. afsnit 3.2.2.2). Formodentlig var de anvendte tekster ikke vanskeligere end det læsestof, kortuddannede kan møde i arbejdssammenhæng, og teksterne kan antages at være væsentligt lettere end det materiale, kortuddannede kan møde i kursus- og uddannelsessammenhæng inden for deres område. Det er således sandsynligt, at de personer, der ikke levede op til minimumskriteriet i undersøgelsen, vil have vanskeligheder med at læse nogle af de tekster, de møder i arbejdssammenhæng og muligvis i endnu højere grad i kursus- og uddannelsessammenhæng. Men undersøgelsen giver ikke belæg for at fastslå, om det faktisk forholder sig således.


I OECD-undersøgelsen (Second) International Adult Literacy Survey, som fire af de nordiske lande har deltaget i, defineres funktionel læse- og skrivefærdighed som en persons „evne til at bruge trykt og skreven information med henblik på at fungere i samfundet, opnå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og deltage i samfundet“. Færdigheder på niveau 3 af de i alt 5 opstillede niveauer anses af konsortiet bag undersøgelsen for at være det niveau, der er nødvendigt for at klare de krav, der stilles i dagligdagen og på arbejdet i et komplekst, moderne samfund. Niveau 3 antages endvidere at svare til det niveau, der er nødvendigt for at gennemføre „secondary school“.
 Der er således tale om, at personer for at læse „godt nok“ skal kunne bruge læsning som led i en personlig udvikling, blandt andet i uddannelsessammenhænge, hvor der typisk stilles relativt høje læsemæssige krav. I tråd hermed er hovedparten af de anvendte tekster og opgaver væsentligt vanskeligere end dem, der indgik i den ovenfor nævnte danske undersøgelse. Kriteriet for funktionel læsefærdighed er sat relativt højt, og det er derfor ikke overraskende, at der tilsvarende findes relativt høje tal for andelen af borgere, som ikke lever op til dette kriterium. Ifølge resultaterne fra (S)IALS placerede således omkring en tredjedel eller flere af de voksne i Norden sig under det fastlagte minimumskriterium. Som beskrevet i det foregående var de kortuddannede i alle de nordiske deltagende lande overrepræsenterede blandt de voksne, der ikke levede op til minimumskriteriet. Eksempelvis placerede hele 79 % af danskerne uden nogen uddannelse ud over grundskolen sig således under minimumskriteriet (jf. 3.2.2.1), og blandt nordmændene var det tilsvarende tal lidt over 60 %, både i (S)IALS og i den nyere OECD-undersøgelse Adult Literacy and Life Skills (ALL), som Norge som det eneste nordiske land har deltaget i (jf. 3.3.2.1 og 3.3.2.2). 


Som udgangspunkt er det problematisk, at det ikke vides, hvor OECD har det omtalte minimumskriterium fra. Konsortiet bag (S)IALS og ALL har ikke gennemført nogen undersøgelse af, om der er en sammenhæng mellem deltagernes præstationer på de anvendte læsetest og deltagernes faktiske færdigheder i at klare fx arbejde eller uddannelse. Det er derfor uvist, om de voksne, der ligger på de to laveste niveauer, faktisk har problemer med læsning i hverdagen. Andre har dog gjort forsøg på at relatere de fem læseniveauer til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Barton (2000) har således gennemført en undersøgelse, hvor det amerikanske arbejdsministeriums beskrivelser af kravene i en række forskellige jobs blev analyseret og sammenholdt med de fem SIALS-læseniveauer.
 Undersøgelsen viste, at langt de fleste jobfunktioner inden for forskellige brancher faktisk forudsatte læsefærdigheder svarende til niveau 3 eller derover. Imidlertid var der også en mindre gruppe af jobs, der „kun“ forudsatte læsefærdigheder svarende til niveau 2, fx jobs som truckfører, hjemmehjælper, sygehjælper og køkkenhjælper. Med andre ord tyder resultaterne af den amerikanske undersøgelse på, at en del jobs, der typisk varetages af kortuddannede, kræver et vist niveau af læsefærdigheder, men ikke helt så højt som det, OECD har fastlagt som minimumsniveau. Undersøgelsen viser imidlertid ikke noget om, hvor store læsekrav der stilles til kortuddannede, hvis de ønsker at udvikle sig inden for deres område gennem kurser og uddannelse. Det er meget muligt, at læsekravene i disse sammenhænge reelt er højere end det, der svarer til niveau 2 i (S)IALS.


Spørger man de kortuddannede selv om deres læsning og skrivning i arbejdssammenhæng, tyder nordiske undersøgelser på, at kortuddannede gennemgående læser og skriver væsentligt mindre end personer, der har afsluttet en uddannelse efter grundskolen (jf. 3.2.3.2 og 3.3.3.1). Endvidere oplyser kun relativt få af de kortuddannede, at de oplever vanskeligheder med at læse og skrive på jobbet (jf. 3.2.3.1). Dette kan blandt andet hænge sammen med, at mange af de kortuddannede som nævnt netop ikke læser og skriver så meget og derfor heller ikke så tit oplever vanskeligheder. Den relativt begrænsede brug af læsning og skrivning kan skyldes, at mange tilpasser sig og nøjes med at påtage sig opgaver, som svarer til deres kompetencer og overlader mere læse- og skrivekrævende opgaver til andre. En del svage læsere kan allerede som unge også have fravalgt uddannelser, som fører til jobs med megen læsning og skrivning.
 Tilsvarende kan nogle medarbejdere med svage læsefærdigheder helt afholde sig fra at gå i gang med kurser og uddannelse, som formodes at kræve læsning.


Spørger man arbejdsgivere og virksomhedsledere, lader det til, at i hvert fald nogle af dem opfatter kortuddannede voksnes læse- og skrivefærdigheder som utilstrækkelige. Dette kommer blandt andet til udtryk i en norsk undersøgelse, som viste, at virksomhedsledere i mindre grad var tilfredse med de kortuddannede medarbejderes læse-, skrive- og IT-færdigheder end med de tilsvarende færdigheder blandt faglærte og højtuddannede medarbejdere (jf. 3.3.3.3). På basis af den konkrete undersøgelse er det vanskeligt at vide, hvad virksomhedslederne har baseret deres vurderinger på. Det kan imidlertid tilføjes, at forskning uden for Norden tyder på, at en del ledere vurderer, at ringe læse- og skrivefærdigheder hos medarbejdere medfører store problemer på arbejdspladsen, blandt andet fordi de pågældende medarbejdere efter ledernes opfattelse misforstår skriftlig information eller undlader at videregive meddelelser på skrift.
 Imidlertid indikerer udenlandske undersøgelser også, at medarbejderne ofte selv vurderer, at eventuelle problemer på arbejdspladsen har helt andre årsager, som fx at ledelsen giver modstridende meldinger vedrørende kravene om skriftlig dokumentation.
 Dette område er ikke velbelyst i nordisk sammenhæng.


Det er vanskeligt at fastslå omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede i arbejdssammenhæng, hvilket hænger sammen med, at sådanne eventuelle vanskeligheder må afhænge af de læsekrav, som de kortuddannede faktisk møder. Der findes foreløbig kun ganske få nordiske undersøgelser, der fokuserer på de læsekrav, der stilles til kortuddannede voksne på arbejdsmarkedet. Et bud på omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede må derfor nødvendigvis være forbundet med stor usikkerhed. Dog forekommer det ikke urimeligt at fastslå et mindstetal på omkring 20 % med henvisning til resultaterne af den omtalte undersøgelse af danskeres læsefærdigheder (jf. 3.2.2.2). Det faktiske tal kan meget vel være væsentligt højere, især hvis man, som OECD-undersøgelserne lægger op til, også kræver, at kortuddannede skal kunne bruge læsning som led i en personlig udvikling, fx i kursus- og uddannelsessammenhænge. 


I uddannelses- og kursussammenhænge kan læse- og skrivevanskeligheder blive et (endnu) større problem end i det daglige arbejde. I den danske del af SIALS fandt Jensen et al. som tidligere omtalt (jf. afsnit 3.2.2.1), at ufaglærte gennemsnitligt i mindre omfang deltog i kurser med et erhvervsmæssigt/fagligt formål end personer med en uddannelse ud over grundskolen.
 Dette gjaldt i særlig grad for de ufaglærte med ringe læsefærdigheder. En mulig forklaring kan være, at kortuddannede svage læsere fravælger at deltage i kurser og uddannelse, fordi de tidligere har oplevet nederlag i forbindelse med skolegang og selv frygter, at de ikke vil kunne gennemføre eller ikke vil kunne få udbytte af kurser og uddannelse. Dette kan være problematisk, da medarbejdere, der ikke har nogen uddannelse og heller ikke dygtiggør sig gennem kurser inden for deres felt, alt andet lige må antages at have en øget risiko for at blive marginaliserede og sat helt uden for arbejdsmarkedet. 


I kapitel 3 er der beskrevet en del undersøgelser, der har belyst omfanget af læsevanskeligheder i forskellige kurser og uddannelser. Det er fx blevet undersøgt, hvor stor en del af deltagerne på en bestemt uddannelse der på en eller flere test placerer sig under et bestemt niveau. Eksempelvis har en dansk undersøgelse således fundet, at omkring 40 % af deltagerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser havde læse- og stavefærdigheder, der højst svarede til gennemsnittet for skoleelever midt i 5. klasse (jf. 3.2.4.3), mens en finsk undersøgelse viste, at 11–16 % af deltagerne i social- og sundhedsuddannelser præsterede under normen for 6. klasse på en test af læseforståelse (jf. 3.5.4.2). Problemet med sådanne undersøgelser er imidlertid, at det er usikkert, om det anvendte kriterium er relevant. Man kan ikke vide, om deltagere, der præsterer under niveauet for fx 5. eller 6. klasse, faktisk har problemer med læsning i deres uddannelse. Der mangler med andre ord en ekstern validering af kriteriet. I de nævnte eksempler kan de valgte kritiske grænser i virkeligheden meget vel tænkes at være sat for lavt, da de undervisningsmaterialer, som anvendes i uddannelsessammenhæng, sprogligt og indholdsmæssigt kan være langt vanskeligere at forstå end de materialer, der anvendes på mellemtrinnet i grundskolen.


4. Tilbud og tiltag for voksne med utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder i Norden


4.1 Indledning 


Forprojektet skal bidrage med en indledende afklaring af art og omfang af private og offentlige tilbud om læse-staveundervisning. Målet med forprojektet er at indsamle og sammenfatte den eksisterende dokumentation af de offentlige tilbud i de nordiske lande – og eksempler på initiativer i private virksomheder eller organisationer.


Utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder kan skyldes forskellige forhold og ytre sig på forskellig vis. Nogle mennesker er ordblinde (dyslektikere); de har specifikke vanskeligheder med sprogets lydside og har typisk helt fra skolestarten oplevet store problemer med at stave og afkode ord. Andre har et andet modersmål end majoriteten i landet og kan opleve, at et utilstrækkeligt ordforråd og/eller manglende læse- og skrivetræning på majoritetssproget vanskeliggør læsning og skrivning i hverdagen. Atter andre kan opleve vanskeligheder med læsning og skrivning grundet fx utilstrækkeligt udbytte af undervisningen i grundskolen, manglende vedligeholdelse af læse- og skrivefærdigheder eller en stigning i hverdagens krav til læse- og skrivefærdigheder som følge af jobskifte eller start på uddannelse. Undervisningstilbud og tiltag for voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder vil i nogle tilfælde rette sig specifikt mod en enkelt af de nævnte grupper, og i andre tilfælde mod flere. Der fokuseres i dette kapitel på følgende typer af tilbud og tiltag i de enkelte lande: 


· Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge for voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde. I denne sammenhæng behandles også tilbud om læse-skriveundervisning for arbejdsløse.


· Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge for personer med læse-, stave- og skrivevanskeligheder. Beskrivelsen har særligt fokus på foranstaltninger i formelt kompetencegivende uddannelser, som er praktisk orienterede og/eller rettede mod kortuddannede voksne.


· Særlige tilbud for indvandrere med flere. Beskrivelsen har fokus på tilbud, som specielt sigter mod at forbedre læse-, skrive- og IT-færdigheder hos personer, som har et andet modersmål end majoriteten i det land, hvor de bor. Det ligger uden for projektets rammer at give en indgående behandling af den almene sprogundervisning, som tilbydes i de enkelte lande.


Der gives i dette kapitel for hvert af de fem nordiske lande en oversigt over eksisterende tilbud og tiltag inden for de nævnte områder. Indledningsvis gives der for hvert land en sammenfatning af de vigtigste tilbud og tiltag, som efterfølges af en mere detaljeret gennemgang. Hvis der foreligger skriftlige rapporter vedrørende undersøgelser af effekten af de beskrevne tilbud og tiltag, resumeres resultaterne af sådanne undersøgelser umiddelbart efter beskrivelserne. Der redegøres endvidere for tidligere og igangværende forsknings- og udviklingsprojekter af relevans for forprojektet, hvis der foreligger tilgængelige beskrivelser af projekterne.


Efter oversigten over tiltagene i de enkelte nordiske lande følger et afsnit med omtale af fælles-nordiske tiltag (jf. afsnit 4.7). Kapitlet afrundes med en diskussion vedrørende de nordiske tilbud og tiltag (jf. 4.8).


4.2 Danmark 


4.2.1 Sammenfatning vedrørende danske tilbud og tiltag


I Danmark eksisterer der et tilbud om forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på fire trin for voksne, som har behov for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder på disse områder (jf. nærmere beskrivelse af tilbuddet i afsnit 4.2.1.1). FVU har siden 2001 afløst et tidligere tilbud om læsekurser for voksne og er de sidste par år blevet evalueret i flere undersøgelser baseret på interviews med udbydere, undervisere og deltagere. Der er desuden gennemført en træningsundersøgelse, hvor effekten af forskellige typer undervisning blev målt på udviklingen af FVU-deltagernes færdigheder i læsning, skrivning og relaterede områder. Den sidstnævnte undersøgelse viste, at FVU-deltagerne gennemsnitligt havde en beskeden, men dog signifikant fremgang inden for de undersøgte områder. Samtidig viste denne undersøgelse, at tosprogede og ordblinde deltagere i ringere grad end andre deltagere profiterede af undervisningen, hvilket kan indikere, at FVU ikke er det optimale tilbud for disse grupper.


Som et særligt tilbud for ordblinde voksne udbydes der ordblindeundervisning, hvor holdstørrelsen gennemgående er væsentlig mindre end i FVU (jf. nærmere beskrivelse af ordblindeundervisningstilbuddet i afsnit 4.2.2.2). Der er for cirka ti år siden gennemført to undersøgelser af effekten af deltagelse i specialundervisning på ordblinde deltageres færdigheder i læsning, stavning og relaterede områder. Begge undersøgelser viste gennemsnitligt relativt beskedne fremgange i deltagernes færdigheder, men markante fremgange for en mindre del af deltagerne.


Det er muligt for voksne ordblinde at få bevilliget IT-hjælpemidler under forskellige ordninger, og der er pt. en undersøgelse i gang, der søger at belyse effekten af voksne ordblindes brug af sådanne hjælpemidler (jf. 4.2.2.6). Desuden er der igangsat et forskningsprojekt, hvor der udvikles et hjælpemiddel og mobil e-læring til læsesvage og ordblinde, i første omgang specielt rettet mod ansatte i byggebranchen (jf. 4.2.2.7).

Af støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge findes ordningen om specialpædagogisk støtte (SPS), fx på erhvervsuddannelser (jf. 4.2.3.1). Denne ordning indebærer, at ordblinde blandt andet kan få særligt tilrettelagte undervisningsforløb, hjælpemidler og særlige vilkår under eksaminer. Endvidere gennemføres der p.t. forsøg med ord- og regneværksteder rettet mod kortuddannede voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (jf. 4.2.5.4). Ord- og regneværkstederne tilbyder blandt andet individuelt tilpasset supplerende undervisning i læsning, skrivning, regning og matematik i tilknytning til undervisningen på de erhvervsrettede efteruddannelser. 


4.2.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge 


4.2.2.1 Tilbud om Forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling


4.2.2.1.1 Beskrivelse af tilbud


Siden 2001 har der i Danmark været udbudt forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Alle, som er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til FVU.
 Inden for rammerne af FVU findes der endvidere et tilbud om undervisning i grundlæggende matematikfærdigheder, men i det følgende behandles udelukkende tilbuddet om den forberedende voksenundervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (som i daglig tale og i det følgende forkortes til FVU-læsning). 


FVU-læsning er opdelt i fire successive undervisningstrin, som hver strækker sig over 40–60 timer. Der undervises på de fire trin på forskellige niveauer inden for følgende områder: lydfølgeregler, orddannelse, ordkendskab, læseforståelse, skriftlig fremstilling og brug af skrevne tekster i hverdagen. På alle trin arbejdes der med IT som redskab. Der er mulighed for samlæsning af deltagere på forskellige trin. FVU-læsning kan på trin 1 tilrettelægges særligt for deltagere, der har dansk som andetsprog, og for ordblinde deltagere. Efter hvert trin har deltagerne mulighed for at aflægge en prøve.
 


Undervisningsministeriet anbefaler, at der inden undervisningens begyndelse foretages en indledende afdækning af deltagernes færdigheder inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling som grundlag for trinplacering og planlægning af undervisning. Der er udviklet testmaterialer, som kan anvendes til at foretage en sådan afdækning af deltagernes færdigheder.
 Der er endvidere et nyt screeningsmateriale under udvikling for Undervisningsministeriet. Det vil for uddannelsesstederne blive obligatorisk at anvende dette materiale i forbindelse med optagelse til FVU.


Det er gratis for deltagerne at følge undervisningen. Kortuddannede deltagere mellem 20 og 60 år kan modtage Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) under et FVU-forløb. Hvis sådanne deltagere går til FVU i arbejdstiden og oppebærer fuld løn, kan den økonomiske støtte udbetales til arbejdsgiveren.


FVU foregår blandt andet på voksenuddannelsescentrene (VUC), som i forbindelse med en omfattende strukturreform i 2007 er blevet selvejende institutioner under staten. Voksenuddannelsescentrene kan indgå driftsoverenskomster med andre udbydere om at tilbyde FVU. FVU kan således også foregå på fx daghøjskoler, erhvervsskoler, arbejdsmarkedsuddannelsescentre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne. Undervisningen kan endvidere forlægges til virksomheder.


Langt de fleste FVU-kurser finder sted på voksenuddannelsescentre (VUC). Rekrutteringen til FVU foregår ofte gennem andre undervisningstilbud som den almene voksenuddannelse (AVU) på VUC. I nogle tilfælde screenes deltagere i de ordinære undervisningstilbud for læse- og stavevanskeligheder og får oplysning og tilbud om FVU, hvis screeningen afslører utilstrækkelige færdigheder. Desuden anvender mange af FVU-udbyderne brochurer, annoncer og radiospots til at informere potentielle deltagere om FVU, lige som en del udbydere har opsøgende konsulenter, der informerer om muligheden for at etablere FVU på virksomheder.
 


En mindre del af FVU-kurserne foregår lokalt på virksomheder. Til illustration nedenfor nævnes nogle eksempler på virksomhedsforlagte FVU-forløb, hvor medarbejderne deltog i undervingen i arbejdstiden og oppebar fuld løn. 


· FVU for specialarbejdere i virksomheden Dansk Eternit i Aalborg. Undervisningen fandt sted i et særligt indrettet lokale på fabrikken og blev varetaget af en lærer fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) i Aalborg.


· FVU for bygningsarbejdere i entreprenørvirksomheden NCC. Undervisningen foregik i en skurvogn på Danmarks Radios byggeplads for det nye multimediehus i Ørestaden (DR-byen) og blev forestået af en lærer fra Københavns Kvindedaghøjskole. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem NCC, DR-byen, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), Bygge- og Anlægsbranchens uddannelsesfond, Københavns Kvindedaghøjskole og FVU-team Storkøbenhavn.


· FVU for medarbejdere i Greve Kommunes hjemmepleje, herunder social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Undervisningen blev varetaget af en underviser fra VUC i Roskilde Amt. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Roskilde Amt, Greve Kommune og VUC i Roskilde Amt.
 


Der er siden 2001 på forskellig vis blevet informeret om FVU-tilbuddet. Eksempelvis har Undervisningsministeriet i samarbejde med Amtsrådsforeningen og landets amter stået for en landsdækkende informationskampagne om FVU i form af lokale radio- og tv-spots, skilte i landets busser og toge samt en amtslig hotline-service, hvor interesserede kunne henvende sig.
 Danmarks Radio (DR) har sendt en række tv-programmer om temaet læse- og stavevanskeligheder og i den forbindelse informeret om muligheden for at deltage i FVU. Endvidere er der en række FVU-konsulenter, som udfører opsøgende arbejde, og der er for midler fra EU’s Socialfond publiceret en vejledning vedrørende igangsættelse af FVU-kurser på virksomheder inden for forskellige brancher.
 


Det samlede antal holdkursister i FVU-læsning var i 2005 20.508.
 


4.2.2.1.2 Undersøgelser af effekten af deltagelse i tilbuddet


Siden FVU-lovens ikrafttræden er FVU-tilbuddet blevet evalueret og belyst gennem forskellige undersøgelser. I det følgende resumeres vigtige resultater af disse undersøgelser.


A. En træningsundersøgelse med afprøvning af to undervisningsmaterialer til udvikling af voksne deltageres bevidsthed om og udbytte af FVU-læsning


Arnbak & Borstrøm (2004) gennemførte en afprøvning af to forskellige materialer til udvikling af voksne deltageres bevidsthed om og udbytte af FVU-læsning.
 De anvendte materialer var udviklet specielt til FVU. Det ene materiale havde fokus på underviserens og deltagernes løbende registrering og evaluering af deltagernes arbejde med skriftsproget og udbytte af undervisningen i en struktureret FVU-logbog. Det andet materiale havde fokus på processer i skrivning af hverdagstekster. I undersøgelsen modtog en gruppe på i alt 112 deltagere undervisning, der var organiseret omkring brugen af det første materiale, en struktureret FVU-logbog. En anden gruppe på i alt 114 deltagere modtog en undervisning, der gennem brugen af det andet materiale havde fokus på processer i skrivning i hverdagstekster. En tredje gruppe på 63 deltagere fungerede som kontrolgruppe og modtog undervisning, som den enkelte FVU-underviser selv tilrettelagde.


I Arnbak & Borstrøms undersøgelse indgik der før og efter et undervisningsforløb på 40–60 timer en afdækning af deltagernes færdigheder inden for følgende fire færdighedsområder: afkodning, læseforståelse, stavning, skrivning og ordkendskab. Endvidere blev der før og efter undervisningsforløbet indhentet oplysninger om deltagernes vurdering af deres egne færdigheder samt om tidsforbrug på læse- og skriveaktiviteter i hverdagen. Undersøgelsen viste, at deltagerne gennemsnitligt havde en beskeden, men dog signifikant fremgang inden for både afkodning, læseforståelse, stavning og skrivning. FVU-læsning er opdelt i fire successive trin, som hver især som tidligere nævnt varer 40–60 timer, men kun en lille del af undersøgelsens deltagere (17 %) viste så stor en fremgang i læsning, stavning og skrivning efter et enkelt undervisningsforløb, at det berettigede dem til at fortsætte på næste undervisningstrin. Dette gjorde sig især gældende for deltagere med svage skriftsproglige færdigheder. Hovedparten af disse deltagere havde færdigheder i læsning, stavning og skrivning, der svarer til, hvad man har fundet for voksne ordblinde i andre undersøgelser. Undersøgelsen viste endvidere, at de tosprogede deltagere ikke havde samme udbytte af skriveundervisningen som de dansksprogede deltagere, hvilket ifølge rapportens forfattere sandsynligvis skyldtes deres ringere ordkendskab. Forfatterne til rapporten om undersøgelsen vurderer, at en del af de svage voksne læsere formodentlig slet ikke burde modtage FVU-undervisning, fordi tilbuddet ikke er beregnet til voksne med meget ringe skriftsproglige færdigheder og forudsætninger som fx voksne med ordblindevanskeligheder, tosprogede voksne eller voksne med generelle indlærings- og sprogvanskeligheder. 


Undersøgelsen viste endvidere, at projektdeltagerne i de to særligt tilrettelagte undervisningsforløb øgede deres brug af skrivning i hverdagen i højere grad end deltagerne i kontrolgruppen. Den særligt tilrettelagte undervisning førte således tilsyneladende til, at de voksne blev motiverede til at bruge skriftsproget mere i hverdagen. Desuden viste undersøgelsen, at deltagerne i de to særligt tilrettelagte undervisningsforløb ved afslutningen havde en mere realistisk fornemmelse af deres udbytte af undervisningen end kontrolgruppens deltagere. 


B. Evalueringsundersøgelse af FVU


Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af FVU i både læsning og matematik.
 Formålet med evalueringen var at vurdere svage og stærke sider ved FVU samt at vurdere, hvorvidt udmøntningen af loven lever op til lovens formål.

Der blev udvalgt ti institutioner, som udbød FVU. På disse institutioner gennemførte ledelser og undervisere selvevalueringer og afleverede selvevalueringsrapporter med beskrivelser og vurderinger af deres praksis i forhold til FVU. Evalueringsgruppen og projektgruppen besøgte de ti udbydere og mødte undervisere, deltagere, repræsentanter for eksterne samarbejdspartnere og ledelserne. Møderne blev struktureret i henhold til en generel spørgeguide, som var tilpasset den enkelte udbyders særlige forhold, og som tog udgangspunkt i udbyderens selvevalueringsrapport. Der blev endvidere som led i evalueringen gennemført en kombineret postal og telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 849 personer, der havde deltaget i et FVU-forløb. 


77 % af de adspurgte deltagere angav, at de var blevet enten lidt eller meget bedre til at læse, fordi de havde gået til FVU. 66 % af de voksne, der havde deltaget i FVU, angav, at de i høj eller i nogen grad har kunnet bruge det, de har lært.


Der indgik ikke mål for deltagernes læse- og skrivefærdigheder i undersøgelsen, og den viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder.


Deltagerne blev spurgt om deres tilknytning til arbejdsmarkedet før deres FVU-forløb og cirka to år efter. Undersøgelsen viste, at der kun var marginale ændringer af den samlede gruppes profil. Dog var andelen af ledige faldet fra 21 til 17 %. Endvidere var gruppen under uddannelse vokset fra 11 til 16 %. Det er ikke muligt på baggrund af disse oplysninger at afgøre, hvorvidt ændringerne skyldtes deltagelse i FVU eller andre forhold.


På basis af undersøgelsen vurderer evalueringsgruppen, at FVU for nogle deltagere betyder, at deres liv ændrer sig væsentligt, og at helt nye muligheder åbner sig i forhold til såvel privatlivet som uddannelse og arbejde. Samtidig påpeger forfatterne til evalueringsrapporten dog, at FVU for en del deltagere ikke er det optimale tilbud. Således vurderes det, at mange af de tosprogede deltagere dels mangler sproglige og kulturelle forudsætninger for at deltage i holdundervisning på FVU, dels har et behov for at forbedre deres danskkundskaber, som et FVU-tilbud ikke kan opfylde. I rapporten anslås det, at mindst en tredjedel af FVU-deltagerne var tosprogede.


Ifølge rapporten var frafaldet fra virksomhedsforlagte FVU-hold markant lavere end på de „almindelige“ hold, hvor undervisningen foregik på en institution. Dette kan ifølge evalueringsgruppen skyldes flere forhold, fx at ledelsen på virksomhederne har en forventning om, at deltagerne gennemfører FVU-forløbet, når det ligger i arbejdstiden, og at kollegernes tilstedeværelse kan udgøre en motiverende faktor for den enkelte deltager. Endvidere fremhæves det i rapporten som en fordel, at der i den virksomhedsforlagte undervisning er mulighed for at tage udgangspunkt i virksomhedens daglige problemstillinger.


C. Undersøgelse af erfaringerne med FVU


En forskergruppe fra Danmarks Pædagogiske Universitet (Carter, Kjertmann, Klewe & Larsen, 2004) har gennemført en undersøgelse med det formål at indhøste foreløbige erfaringer med undervisningen med henblik på at klarlægge behovet for eventuelle justeringer og yderligere tiltag.


I forbindelse med undersøgelsen deltog 87 FVU-deltagere i gruppeevalueringer, mens 20 deltagere blev interviewet individuelt. Desuden blev der gennemført samtaler med en række FVU-lærere.


Forfatterne til rapporten om undersøgelsen konkluderer, at FVU i høj grad har ramt den tilsigtede målgruppe, hvad angår danske deltagere. I forhold til de tosprogede sætter forfatterne dog spørgsmålstegn ved, om FVU-læsning er det rette tilbud til de indvandrere, der tilsyneladende ikke deltager for at blive bedre til at læse, men primært for at blive bedre til at tale dansk.


D. Undersøgelse af forventninger og oplevet udbytte af virksomhedsforlagt FVU


Konsulentbureauet Mercuri Urval har for Nordjyllands Amt med tilskud fra Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport, blandt andet med det formål at dokumentere effekten af FVU på virksomhederne.
 Datamaterialet er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder og deltagere i FVU. Rapporten viser, at der i overvejende grad af sammenfald mellem virksomhedernes forventninger til og oplevelse af udbyttet af FVU. Fx er der blandt virksomhedsledere høje forventninger til, at FVU vil medføre et kompetenceløft, og det opleves stort set, at disse forventninger opfyldes. Dette gælder også for de adspurgte deltagere. Der kan dog på basis af oplysningerne i rapporten om undersøgelsen ses en svag tendens til, at deltagerne på nogle områder ikke helt har fået opfyldt deres forventninger til udbyttet af FVU, fx hvad angår forventningerne om at blive bedre til deres arbejde og få bedre mulighed for at få et nyt job i virksomheden.


Rapporten om undersøgelsen er udelukkende baseret på virksomheders og FVU-deltageres udsagn vedrørende forventninger til og oplevet udbytte af FVU. Der er således ikke gennemført en undersøgelse af, hvorvidt deltagerne fx faktisk har forbedret deres kompetencer som følge af deltagelse i FVU på virksomheder. 


E. Evalueringsundersøgelse af FVU-projekt for medarbejdere i Greve Kommunes hjemmepleje


I Greve Kommunes hjemmepleje blev der i 2005–2006 gennemført en række FVU-forløb for en stor gruppe medarbejdere, primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Undervisningsforløbene fandt sted under overskriften „Skriftlig kommunikation“ og er beskrevet og evalueret i en rapport udarbejdet af Niras-konsulenterne for Roskilde Amt.


Projektet tog udgangspunkt i, at der i lovgivningen stilles krav om skriftlig dokumentation inden for plejeområdet. For at sikre kontinuitet i plejen er der i forbindelse med lovgivningen på området udarbejdet en samarbejdsbog, som alle ansatte i hjemmeplejen skal bruge til at dokumentere deres observationer og handlinger og til at holde sig orienterede om de borgere, der plejes.


Projektet blev tilrettelagt således, at samtlige cirka 500 medarbejdere i kommunens hjemmepleje indledningsvis deltog i en screening. Formålet med screeningen var at identificere de medarbejdere, hvis læse- og skrivefærdigheder ikke var tilstrækkelige. Disse medarbejdere deltog efterfølgende i et forløb i FVU-læsning. Deltagelsen i screeningen og – såfremt screeningen viste et behov – deltagelsen i den efterfølgende undervisning blev af Greve Kommune gjort obligatorisk.


Undervisningen strakte sig over 40–60 timer, og arbejdet med den nævnte samarbejdsbog indgik som et væsentligt element i undervisningen. Undervisningen blev varetaget af to FVU-lærere. Begge underviserne deltog inden undervisningsforløbet i et mindre praktikforløb i hjemmeplejen for at få en større forståelse for deltagernes arbejdsfelt og ikke mindst anvendelse af samarbejdsbogen. Herudover blev retningslinjerne og procedurerne for anvendelse af samarbejdsbogen gennemgået for underviserne af uddannelseskonsulenten i Greve Kommune.


Projektet blev evalueret af et konsulentbureau på basis af blandt andet telefoniske interviews med 93 deltagere en måned efter afslutningen af deres undervisningsforløb. Endvidere blev der gennemført en rundbordssamtale med seks medarbejdere, der havde deltaget i undervisningen.


Interview-undersøgelsen viste, at 62 % af deltagerne havde oplevet en fremgang generelt i forhold til deres skriftlige kompetencer. 50 % af deltagerne vurderede således, at de i nogen eller i høj grad var blevet bedre til at læse, stave og skrive, mens 12 % i ringe grad oplevede en fremgang. 


Tilsvarende oplevede 65 % af deltagerne fremgang i forhold til at kunne skrive i samarbejdsbogen. 58 % svarede, at de i nogen eller i høj grad var blevet bedre til at skrive i samarbejdsbogen, mens 7 % i ringe grad oplevede en forbedring. Af de medarbejdere, der slet ikke oplevede at være blevet bedre til at skrive i samarbejdsbogen, angav langt hovedparten som forklaring på den manglende forbedring, at de ifølge deres egen vurdering ikke havde haft problemer med at skrive i samarbejdsbogen før undervisningsforløbet.


75 % af deltagerne var enten overvejende tilfredse eller tilfredse med den måde,


som undervisningen foregik på, mens 25 % var overvejende utilfredse eller utilfredse. I de gennemførte interviews gav cirka 70 % af deltagere udtryk for, at underviseren var velforberedt, god til at undervise og tog hensyn til de enkelte deltageres behov.


Deltagerne blev bedt om at komme med forslag til, hvordan kurset kunne forbedres. De fleste forslag til en bedre undervisning omhandlede samarbejdsbogens inddragelse i undervisningen, som mange deltagere gerne så øget.


Der indgik ikke mål for deltagernes læse- og skrivefærdigheder i den ovenfor beskrevne undersøgelse, og den viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder. Det fremgår imidlertid af evalueringsrapporten, at Greve Kommune ved gennemgang af udvalgte samarbejdsbøger skal foretage en vurdering af, om der er sket en reel kvalitativ forbedring af anvendelsen af samarbejdsbogen.


4.2.2.2 Ordblindeundervisning


4.2.2.2.1 Beskrivelse af tilbud


Ifølge den gældende bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne
 er denne undervisning målrettet personer med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget (ordblinde), der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Der skal være tale om undervisning, som ikke ydes i henhold til anden lovgivning. Undervisningens indhold skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet, herunder at give deltageren mulighed for at forstå, anvende og producere skrevne tekster og at anvende relevante hjælpemidler. 


Ordblindeundervisning udbydes på voksenuddannelsescentrene (VUC). Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescentret kan ordblindeundervisning udbydes af en lang række forskellige institutioner inden for forskellige områder, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, erhvervsrettede uddannelser, folkehøjskoler, folkeoplysende foreninger, daghøjskoler og sprogcentre.


Der er fra 2007 indført en obligatorisk visitationstest
, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed for uddannelsesinstitutionerne. I forbindelse med indstilling til ordblindeundervisning er det et krav, at denne test viser, at deltageren opfylder betingelserne for at modtage undervisning. Hvis deltageren ikke opfylder kravene og fx opnår så gode resultater på testen, at vedkommende ikke kan indstilles til ordblindeundervisning, skal deltageren vejledes om andre undervisningstilbud, fx FVU-læsning (jf. afsnit 4.2.2.1).


4.2.2.2.2 Undersøgelser af effekten af deltagelse i tidligere tilbud om ordblindeundervisning


Der blev for cirka ti år siden omtrent samtidig gennemført to effektundersøgelser af den daværende kompenserende specialundervisning for ordblinde. Disse to undersøgelser beskrives kort i det følgende.


A. En undersøgelse af effekten af den kompenserende specialundervisning i AOF


Holders, Petersen, Borstrøm & Elbro (1996) gennemførte en undersøgelse af voksnes udbytte af kurser afholdt af Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) inden for den kompenserende specialundervisning for ordblinde.


Undersøgelsen omfattede 21 hold med i alt 102 deltagere fra hele landet. Deltagernes læse- og stavefærdigheder og deres sproglige forudsætninger blev testet ved undervisningens begyndelse og igen efter gennemsnitligt 15 undervisningsgange. Undersøgelsen viste, at deltagerne gik signifikant frem på test af læseforståelse samt læsning og stavning af nye ord (nonsensord), hvorimod der ikke kunne påvises signifikante fremgange på test af læsning og stavning af rigtige ord eller af sproglige forudsætninger. Gennemsnitligt var der tale om relativt beskedne fremgange, men 33 % af deltagerne øgede deres læsehastighed markant (med mindst 20 %), og 25 % gik markant frem i stavning af rigtige ord. Der blev ikke fundet signifikante sammenhænge mellem de målbare ændringer i deltagernes færdigheder og deltagernes egne vurderinger af udviklingen i deres færdigheder.


Undervisernes faglige kvalifikationer blev vurderet ved, at underviserne besvarede en bunden opgave. Undersøgelsen viste, at især undervisere med god faglig indsigt i ordblindhed havde succes med undervisningen, idet der blandt deres deltagere var lavest frafald og størst forbedring af de sproglige forudsætninger. Endvidere blev undervisernes holdninger til ordblindeundervisning afdækket ved hjælp af et spørgeskema. Det viste sig, at der var signifikante sammenhænge mellem undervisernes holdninger og deltagernes udbytte af undervisningen. Fx hang en høj prioritering af arbejdet med sproglige forudsætninger, strategier i læsning og brug af realistiske tekster (fx deltagernes egne tekster) sammen med et relativt stort deltagerudbytte. I modsætning hertil kunne der ikke påvises nogen sammenhænge mellem høj prioritering af fx sansemotorisk udvikling og deltagernes faktiske eller oplevede udbyttet af undervisningen.


B. En undersøgelse af effekten af den kompenserende specialundervisning i Århus Amt


Lau, Holst, Brøcker & Klausen (1995) gennemførte en undersøgelse af voksnes udbytte af den kompenserende specialundervisning for læse- og stavehandicappede i Århus Amt.
 468 deltagere gennemførte test af deres færdigheder i læsning og stavning ved undervisningens begyndelse. Af dem gennemførte 240 de samme test efter gennemsnitligt 42 lektioner. Undersøgelsen viste, at 34 % af deltagerne øgede deres læsehastighed markant (med mindst 20 %), og at 20 % gik markant frem i stavning. Disse tal svarer omtrent til resultaterne af den ovenfor beskrevne undersøgelse af Holders et al. (1996).


Undersøgelsen viste endvidere, at der var en sammenhæng mellem elevernes udbytte og undervisningens intensitet. Mindst fire timers undervisning om ugen og flere end 40 lektioner i alt gav det største udbytte. Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng mellem lærernes vurdering af deltagernes udbytte og deltagernes faktiske udbytte, som det blev målt ved hjælp af testene.


4.2.2.3 Igangværende forsøg med etablering af informations- og undervisningscentre for ordblinde på arbejdspladser i Sønderjylland


Som et eksempel på et særligt initiativ for ordblinde kan nævnes et igangværende projekt, som gennemføres af VUC Sønderjylland i samarbejde med Arbejdsformidlingen (AF) Sønderjylland og fire store sønderjyske virksomheder (Danfoss, Sauer-Danfoss, Hartmann og Hydro).
 Målet for projektet er at opkvalificere 100 ordblinde, der er ansat på virksomheder i lokalområdet. 

På de involverede virksomheder er der oprettet en række informationscentre i kantinerne. Her kan medarbejderne få svar på spørgsmål af en ordblindeunderviser. De kan også få demonstreret tekniske hjælpemidler for ordblinde og få lavet en foreløbig test, som kan give en indikation for, hvorvidt medarbejderen har brug for at komme til en mere grundig test for ordblindhed. Ordblinde medarbejdere gives tilbud om at deltage i kompenserende specialundervisning i arbejdstiden på arbejdspladsen. Gennem Arbejdsformidlingen har de endvidere mulighed for at få bevilliget IT-hjælpemidler (en computer, en scanner og en C-pen).

Som led i projektet udnævnes der endvidere ordblindeambassadører på de fire virksomheder. På de tre af virksomhederne har man valgt at udpege ordblinde medarbejdere som ambassadører.

Ambassadørerne skal være med til at opfange de medarbejdere, som kan være ordblinde, udbrede budskabet om undervisningstilbuddet for ordblinde og henvise til infocentrene.


En stor del af de personer, som henvender sig til de oprettede centre, kan med det samme afvises som „ikke ordblinde“, men er læsesvage. For disse og øvrige medarbejdere er der blevet etableret undervisning i FVU-læsning.


Der gennemføres en løbende evaluering af projektet. Evalueringen foretages både som en subjektiv vurdering af metoder og forløb (spørgeskemaer eller interview blandt medarbejdere og virksomhedsledere) og som en før/efter test blandt kursisterne på færdigheder og viden. Projektet strækker sig fra 2005 frem til 2008 og er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.


4.2.2.4 Private initiativer


Når der udbydes læse- og skriveundervisning på private danske virksomheder, foregår dette oftest inden for rammerne af bekendtgørelserne om FVU eller ordblindeundervisning (jf. eksemplerne ovenfor). Det kan dog nævnes, at fx virksomheden TDC i samarbejde med det private firma Ordkløveriet tilbyder egne læse-skrivekurser for medarbejderne.
 Endvidere har virksomheden Novo Nordisk tidligere taget initiativ til at gennemføre egne læsekurser for medarbejderne (jf. afsnit 4.2.2.4.1 nedenfor).


4.2.2.4.1 Evaluering af læsekurser på Novo Nordisk


For at styrke medarbejdernes generelle læsefærdigheder tog virksomheden Novo Nordisk i 1990’erne initiativ til oprettelse af en række læsekurser, som er blevet beskrevet og evalueret i en projektrapport.
 Kurserne blev gennemført i samarbejde med AOF og Danmarks Pædagogiske Institut. 2201 medarbejdere blev screenet med nogle almene læse- og skriveprøver samt en specielt udviklet prøve, der skulle afdække medarbejdernes færdigheder i at forstå virksomhedens skriftlige instruktioner. I alt 176 medarbejdere deltog i et kursus på 90 lektioner. Langt hovedparten af kursisterne havde enten afgangseksamen fra folkeskolen som det højeste uddannelsesniveau eller ingen afsluttende eksamen. Undervisningen fandt sted på virksomhedens fabrikker og havde som mål, at kursisterne øgede deres læseforståelse og læsehastighed og blev bedre til at formulere sig skriftligt. Læsning af skøn- og faglitteratur samt avis- og ugebladsartikler indgik i en stor del af undervisningstiden. Det fremgår ikke af projektrapporten, hvorvidt der blev anvendt tekster, der direkte var relaterede til kursisternes arbejde på Novo Nordisk.


Efter undervisningsforløbet blev deltagerne bedt om at kommentere undervisningen. 46 % af kursisterne vurderede, at kurset var meget godt, mens 53 % vurderede, at det var ret godt eller godt. Kun to af kursisterne mente, at kurset ikke havde været så godt.


Kursisternes læse- og skrivefærdigheder blev ikke afdækket efter undervisningsforløbet, og undersøgelsen viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder.


4.2.2.5 IT-hjælpemidler til læsehandicappede voksne i arbejde


Der findes forskellige teknologiske hjælpemidler, som kan støtte læsehandicappede voksne i arbejdssammenhæng. For en nærmere beskrivelse af de gældende lovgivningsmæssige rammer for at få bevilliget teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet i Danmark henvises der til publikationen „Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed“.
 


Endvidere kan der henvises til en nyligt udgivet nordisk DVD, som indeholder beskrivelser af og eksempler på, hvordan danskere i arbejde kan støttes af IT-hjælpemidler 
. (DVD-udgivelsen beskrives nærmere i afsnit 4.7 om fælles-nordiske tiltag). 


4.2.2.6 Igangværende undersøgelse af effekt af voksne ordblindes brug af IT-hjælpemidler (Projekt PC-læsning)


Det igangværende danske Projekt PC-læsning vil involvere i alt cirka 150 voksne ordblinde, der modtager undervisning i brug af IT-hjælpemidler, dvs. pc’er med højtlæsningsprogram og syntetisk tale. Hjælpemidlerne kan være bevilget af amter, kommuner, arbejdsformidlingen eller SU-styrelsen. Projektets mål er at evaluere effekten af hjælpemidlerne og afklare hos hvilke typer af ordblinde, effekten er størst med henblik på fastholdelse og øgede muligheder på arbejdsmarkedet. I forbindelse med projektet er der udviklet en særlig pc-læsetest til evaluering af læseforståelsen, når en tekst oplæses med syntetisk tale for ordblinde.
 Deltagerne i undersøgelsen testes og/eller interviewes tre gange i løbet af projektperioden: ved undervisningens start, efter endt undervisning i brug af IT-hjælpemidler og igen et år efter.
 

Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.


4.2.2.7 Igangværende forskningsprojekt vedrørende mobil e-læring for ordblinde (Projekt MELFO)


Ifølge beskrivelsen af det igangværende Projekt MELFO er formålet at udvikle et hjælpemiddel og mobil e-læring til læsesvage og ordblinde til håndholdt computer (PDA).
 De læsesvage og ordblinde vil med PDA’en kunne få umiddelbar hjælp til læsning i enhver situation. PDA’en kan tage billeder af tekster (skilte, instruktioner el.lign.), og disse tekster kan derefter blive læst højt for brugeren ved hjælp af talesyntese. Der vil blive arbejdet med at lave en ikonisk baseret brugergrænseflade således at programmerne ikke kræver læsekundskaber. 

På Københavns Universitet udvikler Center for Læseforskning i samarbejde med Center for Sprogteknologi og Film- og Medievidenskab en e-læringskomponent med morfembaseret læsetræning og hjælp til styrkelse af det faglige ordforråd. Endvidere vil der blive set på, hvordan computerspil og visualisering kan indgå i og lette læsetræningen.


Der skal testes for hjælpemiddelets (oplæsningskomponentens) umiddelbare effekt ved læsningen af faglige tekster. Derudover testes effekten af den morfologisk baserede undervisning sammenlignet med den traditionelle læseundervisning for voksne.


I første fase af projektet målrettes den kombinerede læsehjælp og e-læring mod byggebranchen. Et vigtigt kriterium i MELFO-projektet er dog at gøre det muligt – i et mere langsigtet perspektiv – at kunne genbruge de opnåede resultater og erfaringer, således at de kan genanvendes inden for andre brancher og sprog.


Konsortiet bag Projekt MELFO er Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, Statens Byggeforskningsinstitut samt virksomhederne Motto S.A., Sensus ApS, Hewlett-Packard og Motorola.


4.2.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge 


4.2.3.1 Specialpædagogisk støtte (SPS) for deltagere i erhvervsuddannelser m.m. 

Specialpædagogisk støtte (SPS) kan tildeles deltagere i blandt andet erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og landbrugets grunduddannelse (uddannelsen til faglært landmand). SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sidestillede vanskeligheder kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.
 Dokumenteret ordblindhed berettiger til SPS.

Deltagere kan på baggrund af en faglig vurdering af deres behov tildeles støtte som fx:


· Særligt tilrettelagte undervisningsforløb 


· Hjælpemidler og instruktion i brug heraf 


· Særligt udformede undervisningsmaterialer 


· Personlig assistance og sekretærhjælp


· Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer 


Deltagere på erhvervsuddannelser skal søge om SPS på deres uddannelsessted. Uddannelsesstederne træffer afgørelse i sagen og søger om refusion af deres udgifter hos SU-styrelsen. Uddannelsesstederne sørger for at skaffe den tildelte støtte.


Styrelsen for statens uddannelsesstøtte administrerer SPS-ordningen. Styrelsen er i gang med at udvikle et system til screening for ordblindhed. Formålet med screeningssystemet er at skabe en lettilgængelig dokumentationsform for ordblindhed, i første omgang til anvendelse på erhvervsuddannelsesområdet.


4.2.3.2 Hjælpemidler m.m. for deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)


De enkelte AMU-centre kan søge om at få særligt udstyr eller hjælpemidler stillet gratis til rådighed for en deltager med et særligt behov. Dette gælder blandt andet for ordblinde deltagere. Udstyret skal være nødvendigt for at deltageren kan gennemføre uddannelsen. AMU-Hjælpemiddelservice stiller hjælpemidler til rådighed for deltagere, som har brug for dette for at kunne gennemføre kursusforløbet på lige vilkår med andre deltagere i AMU. Det kan fx dreje sig om pc, skanner og program til oplæsning af tekst.


AMU hjælpemiddelservice sørger i en vis udstrækning også for elektroniske versioner eller lydudgaver af de undervisningsbøger, der bruges på kurserne. I nogle tilfælde må kursisten og underviseren selv rekvirere eller udarbejde materialet. I de senere år er der udgivet en række audiovisuelle materialer fra uddannelsesudvalgene, som kan være et alternativ til de skriftbaserede papirudgaver af undervisningsbøgerne.


4.2.3.3 Arbejdsmarkedsuddannelsen „Faglig læsning og skrivning“

AMU-systemet omfatter arbejdsmarkedsuddannelsen „Faglig læsning og skrivning“. Denne uddannelse gennemføres normalt i kombination med en faglig arbejdsmarkedsuddannelse med henblik på at styrke deltagernes muligheder for at gennemføre denne. Formålet med uddannelsen er, at deltageren øger sit udbytte af faglig læsning i forbindelse med såvel relevante jobfunktioner og de aktuelle faglige uddannelser. Formålet er endvidere, at deltageren øger sine forudsætninger for at kommunikere skriftligt i såvel jobfunktioner som i de aktuelle faglige uddannelser.


Dette tilbud anvendes ifølge Trepartsudvalget (2006) kun i meget begrænset omfang.
 


4.2.3.4 Igangværende forsøg med ord- og regneværksteder for deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 


Der gennemføres p.t. forsøg med ord- og regneværksteder på en række erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Ord- og regneværkstederne retter sig imod kortuddannede voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), grunduddannelse for voksne (GVU) og voksenerhvervsuddannelse (VEUD). Forsøget er iværksat med det formål at forbedre mulighederne for, at kortuddannede deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse kan nå målene for deres uddannelse. Ord- og regneværkstedernes aktiviteter består af følgende:


Et tilbud om individuelt tilpasset supplerende undervisning i læsning, skrivning, regning og matematik, der er nødvendigt for, at deltageren kan gennemføre sin erhvervsrettede efteruddannelse. Den supplerende undervisning i værkstederne tilrettelægges individuelt og i tilknytning til undervisningen på den erhvervsrettede efteruddannelse og har deltagerens gennemførelse af den pågældendes erhvervsrettede efteruddannelse som formål.

Et tilbud om vejledning af uddannelsesinstitutionens undervisere på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser om:

· metoder til hurtig identifikation af uddannelsesdeltagere med behov for værkstedets undervisningstilbud


· metoder til udarbejdelse af undervisningsmaterialer, der også er egnede til deltagere med læse-, skrive-, regne- og matematikvanskeligheder


· valg af undervisningsmetoder, der er egnede til deltagere med læse-, skrive-, regne- og matematikvanskeligheder.


Undervisningsmaterialerne vil overvejende være materialer fra undervisningen på deltagerens erhvervsrettede efteruddannelse (manualer, tegninger, CD-rom-baserede opgaver og øvelser m.v.).


Initiativet blev igangsat af Undervisningsministeriet i sommeren 2005 og kører som forsøgsordning frem til år 2008. Der gennemføres evaluering af forsøget. Således skal de uddannelsesinstitutioner, som indgår i forsøget, foretage selvevaluering og aflægge rapport til Undervisningsministeriet. Endvidere iværksætter Undervisningsministeriet en samlet evaluering af forsøgene med ord- og regneværksteder midtvejs i og ved afslutningen af forsøgsperioden. Midtvejs- og slutevalueringerne gennemføres af Danmarks Evaluerings-institut og skal blandt andet dokumentere, om værkstedsforsøgene har haft den tilsigtede effekt i henhold til formålet med værkstederne, herunder sammenhængen mellem værkstedernes aktiviteter og den opnåede effekt på målgruppens gennemførelse (at flere gennemfører og/eller med større udbytte) af deres erhvervsrettede efteruddannelse.


4.2.3.5 Kommende tilbud om testning af læsefærdigheder på arbejdsmarkedsuddannelser


Fra 2. halvdel af 2007 indføres et tilbud til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) om testning af læse- og regnefærdigheder. Undervisningsministeriet har igangsat udvikling af nye test, som kan indgå i dette tilbud.
 


4.2.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere m.fl.


4.2.4.1 Danskuddannelse for voksne udlændinge


Udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse i Danmark eller efter den gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse, gives tilbud om danskuddannelse. Tilbuddet omfatter en af de følgende tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål. 


Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.
 For en nærmere beskrivelse af dette generelle tilbud om danskundervisning for udlændinge henvises der til informationer på Integrationsministeriets website.


4.2.4.2 Særlige tiltag for tosprogede på erhvervsrettede uddannelser


Inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) findes særlige tilbud i form af:

· arbejdsmarkedsuddannelser målrettet flygtninge og indvandrere, som fx undervisning i dansk som andetsprog 


· særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere, hvor en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser kan kombineres med undervisning i dansk som andetsprog.
 


Ansøgere med dansk som andetsprog kan blive pålagt at gennemføre en sprogtest forud for optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse.
 Undervisningsministeriet har i 2006 udgivet et inspirationsmateriale til sprogtest af personer med dansk som andetsprog ved optagelse på arbejdsmarkedsuddannelse (AMU).
 Det er ikke obligatorisk at benytte dette materiale. Sprogtesten tager udgangspunkt i de sproglige krav i den uddannelse, som personen søger optagelse på og skal kunne bruges til at afgøre, om

· testpersonen har så gode dansksproglige kompetencer, at han/hun kan deltage i en almindelig arbejdsmarkedsuddannelse på linje med andre, som opfylder forudsætningerne herfor, 


· testpersonen har dansksproglige kompetencer på et niveau, som betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at han/hun optages på et særligt forløb for flygtninge og indvandrere, der inkluderer undervisning i dansk som andetsprog, 


· testpersonen har utilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at følge med i et særligt forløb for flygtninge og indvandrere og derfor må anbefales at forsøge noget andet, som modsvarer hans/hendes aktuelle dansksproglige kompetencer. 


I sprogtesten vurderes følgende sproglige elementer:

· ordforråd


· læseforståelse


· lytteforståelse


· samtalefærdighed


· skrivefærdighed


· kommunikationsstrategier.


4.2.4.3 Vurdering af særlige tiltag for tosprogede på erhvervsrettede uddannelser 

Lund, Bertelsen & Sørensen (2006) har på baggrund af blandt andet observationer af undervisning og eksaminer, interviews og analyser af anvendte skriftlige materialer gennemført en undersøgelse af kravene til mundtlige og skriftsproglige færdigheder i udvalgte erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
  


Undersøgelsen viser, at der indgår omfattende krav til læsning og skrivning, og at kursister fra DU2 ikke kan læse og skrive på det niveau, der lægges op til på EUD og AMU. Det påvises, at der ikke er lagt op til så højt et niveau af læsning, skrivning og ordkendskab i undervisningen og prøverne på sprogcentrene på DU2, som ellers sigter mod at give personer med kort uddannelsesbaggrund et niveau af dansk, der kan kvalificere dem til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. Resultaterne af undersøgelsen er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.4.1.


De undersøgte uddannelser tog på forskellig vis særlige hensyn til kursister med dansk som andetsprog: Supplerende danskundervisning for voksne med dansk som andetsprog og ekstra tid til gennemgang af det faglige stof. Det er undersøgelsens konklusion, at sådanne tiltag er absolut nødvendige, idet det fx ikke kan forventes, at de tosprogede deltagere kan tilegne fx grundbogsmaterialet på egen hånd. Flere af de observerede særlige tiltag for tosprogede på de undersøgte uddannelser kritiseres i rapporten for ikke i tilstrækkelig grad at være forankrede i uddannelsernes faglige kontekst. Forfatterne anbefaler blandt andet, at lærerne på AMU og EUD opkvalificeres i form af blandt andet kurser med fokus på samspillet mellem undervisningen i dansk som andetsprog og den faglige undervisning.


4.3 Norge

4.3.1 Sammenfatning vedrørende norske tilbud og tiltag 


Der eksisterer i det norske offentlige system endnu ikke noget specifikt tilbud for voksne inden for grundlæggende læsning og skrivning svarende til fx den Forberedende Voksenundervisning i Danmark (jf. afsnit 4.3.2.1.). Læringscentret Vox har imidlertid i 2006 fået til opgave at udvikle forslag til en beskrivelse af nationale kompetencemål for grundlæggende færdigheder med standarder for, hvad voksne skal kunne på forskellige niveauer. Dette udviklingsarbejde kan komme til at danne grundlag for et kommende nationalt system til forbedring af voksnes grundlæggende færdigheder.


I privat regi har Oplysningsforbundet AOF udviklet et særligt kursusprogram i læsning og skrivning, som udbydes i en række lokalafdelinger (jf. 4.3.2.2.). Der er gennemført en spørgeundersøgelse blandt voksne, som havde deltaget i et eller flere af AOF’s kurser. Undersøgelsen viste, at langt hovedparten af deltagerne oplevede at have fået forbedret deres færdigheder gennem kurset. I undersøgelsen indgik imidlertid ingen mål for deltagernes læse- og skrivefærdigheder, og den viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede disse færdigheder.


Den norske regering har i 2006 igangsat det såkaldte Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som yder økonomisk støtte til undervisning i grundlæggende læsning, skrivning, regning og IT på virksomheder (jf. 4.3.2.3.). Der er rapporteret erfaringer fra tidligere projekter med læse- og skriveundervisning på virksomheder, men der er ikke fundet nogen større, systematiske undersøgelser af, om en given undervisning har haft en målbar effekt på deltagernes faktiske færdigheder i læsning og skrivning eller relaterede færdigheder (jf. 4.3.2.4).


Inden for den „videregående opplæring“ findes der forskellige støtteforanstaltninger for deltagere med læse- og skrivevanskeligheder, men indsatsen varierer tilsyneladende betydeligt mellem de forskellige amtskommuner (jf. 4.3.3.2).


4.3.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge 


4.3.2.1 Tilbud inden for „grunnskoleopplæring“

4.3.2.1.1 Beskrivelse af rammer


I Norge har voksne ifølge „Opplæringsloven“ ret til grundskoleundervisning (norsk: grunnskoleopplæring), hvis de har behov for en sådan undervisning. Undervisningen skal tilpasses i forhold til den enkeltes behov.
 Læse- og skriveundervisning kan ifølge læringscentret Vox defineres som en del af den ret, som voksne ifølge Opplæringsloven har til grundskoleundervisning og undervisning, som er tilpasset den enkeltes behov.
 Kommunerne har ansvaret for grundskoleundervisningen, herunder for at foretage en vurdering af den enkelte voksnes behov for undervisning.


Voksne, som ikke har eller ikke kan få udbytte af det ordinære undervisningstilbud for voksne, har ret til specialundervisning.
 Førend der bevilliges specialundervisning, skal der foreligge en sagkyndig vurdering af personens særlige behov.


4.3.2.1.2 Beskrivelse af praksis


Læringscentret Vox har i 2004 gennem en spørgeskemaundersøgelse indhentet data fra 112 norske kommuner med henblik på at afdække kommunernes organisering af grundskoleundervisningen for voksne.
 Undersøgelsen viste, at kommunernes tilbud og tiltag på dette område var meget forskellige. Således oplyste kun lidt over halvdelen af kommunerne i undersøgelsen, at de gennemførte en samtale for at afdække behovet hos de voksne, som søger om at deltage i grundskoleundervisning. 5,2 % af kommunerne oplyste, at de testede alle ansøgere med norsk som modersmål for læse- og skrivevanskeligheder, mens 53, 2 % af kommunerne oplyste, at de testede „efter behov“.

I Vox’ evalueringsrapport „BASIS!“ konkluderes det, at voksne i Norge har klare rettigheder til „grunnskoleopplæring“, men at specifik undervisning i grundlæggende læsning, skrivning og regning kun sjældent bliver tilbudt. Landet har endnu ikke noget offentligt system til at hæve disse færdigheder blandt voksne, og der findes ingen fælles standarder, læreplaner eller metodiske vejledninger inden for området. Vox har imidlertid fået til opgave at udvikle forslag til en beskrivelse af nationale kompetencemål for grundlæggende færdigheder med standarder for, hvad voksne skal kunne på forskellige niveauer. Dette udviklingsarbejde kan komme til at danne grundlag for et kommende nationalt system til forbedring af voksnes grundlæggende færdigheder.


4.3.2.2 Tilbud om læse- og skriveundervisning i AOF’s regi


4.3.2.2.1 Beskrivelse af tilbud


I Norge er AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) en central aktør, hvad angår kurser i læsning og skrivning for voksne med vanskeligheder på dette område. AOF har siden 1998 arrangeret sådanne læse- og skrivekurser. Deltagerne rekrutteres dels gennem arbejdsformidlingen, dels gennem annoncering og dels gennem samarbejde med virksomheder. Lokale AOF-afdelinger kan tilbyde afdækning af læse- og skrivefærdigheder og særligt tilrettelagte kurser både for den enkelte, for organisationer og for virksomheder.


AOF har udviklet et kursusprogram bestående af tre trin, hvor hvert trin strækker sig over 102 timer. Dette program benyttes som udgangspunkt i de fleste AOF-afdelinger, som tilbyder læse- og skriveundervisning. Varigheden og indholdet af kurserne kan tilpasses i forhold til den enkelte gruppe af kursister. Kurserne omhandler hovedsageligt følgende emneområder:

· Kendskab til læring, sanseprocesser, koncentration, motivation og selvtillid


· Arbejde med læse- og skriveteknikker, studieteknik, retskrivning, opslagsværker, grammatik og tekstproduktion.


· Brug af PC


· Træning med PC-baserede skrive- og læsetræningsprogrammer og øvelser.


I afsnit 5.3 i denne rapport beskrives der et konkret eksempel på et læse-skrivekursus i AOF-regi.


4.3.2.2.2 Efterundersøgelse af deltagere i AOF’s læse- og skrivekurser 


Forskningsstiftelsen Fafo har gennemført en landsdækkende spørgeundersøgelse blandt 101 voksne, som havde deltaget i et eller flere af AOF’s læse- og skrivekurser (Solheim & Ytrehus, 2005).
 


12 % af deltagerne havde gennemført de pågældende AOF-læse- og skrivekurser på deres arbejdsplads, mens de øvrige 88 % havde deltaget i kurset uden for arbejdssammenhæng. 


47 % af deltagerne havde en erhvervsfaglig uddannelse, mens 37 % havde grundskole som højeste uddannelsesniveau.


Cirka 22 % af deltagerne havde fået kendskab til kurset gennem aviser eller massemedier, cirka 18 % gennem arbejdskontoret, 14 % gennem arbejdspladsen, og en mindre del gennem andre kilder som venner, fagforening eller undervisningsinstitutioner.


Undersøgelsen viste, at langt hovedparten af deltagerne oplevede kurserne som nyttige. Over halvdelen angav, at de havde haft stor nytte af kurserne. Udbyttet bestod især af, at deltagerne oplevede at have opnået konkrete forbedringer af deres færdigheder, mere viden om deres egne vanskeligheder og større selvtillid angående læsning og skrivning. Nærmere analyser af resultaterne viste, at den oplevede effekt øgedes med antallet af læse- og skrivekurser, som de voksne havde deltaget i.


I undersøgelsen indgik ikke mål for deltagernes læse- og skrivefærdigheder, og den viser derfor ikke noget om, hvorvidt deltagerne objektivt målt faktisk forbedrede deres færdigheder.


Forfatterne til rapporten om undersøgelsen vurderer, at det metodiske og pædagogiske oplæg var temmelig ad hoc-præget, varierede meget mellem forskellige kursussteder og var afhængigt af de enkelte undervisere. Forfatterne konkluderer, at selv om deltagerne oplevede kurset som nyttigt og værdifuldt, havde det et betydeligt forbedringspotentiale, hvad angik metodik og pædagogik (jf. Solheim & Ytrehus, 2005; Solheim, 2006 
). 


4.3.2.3 Støtteordning til igangsættelse af kurser på virksomheder: Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Den norske regering har fra 2006 igangsat „Program for basiskompetanse i arbeidslivet“ (BKA). Gennem programmet kan virksomheder søge midler til undervisning for egne ansatte i grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning, regning og brug af IT-redskaber. Der kan også søges om tilskud til afdækning af arbejdstageres og arbejdssøgeres basisfærdigheder og til motivationsarbejde. Læringscentret Vox har det faglige ansvar for programmet.


4.3.2.4 Eksempler på tidligere erfaringer med læse- og skrivekurser på virksomheder


Der er i Norge blevet gennemført læse- og skrivekurser på forskellige virksomheder, blandt andet på Jotun-fabrikkerne i Sandefjord og Linjegods i Oslo. Underviseres og virksomheders erfaringer fra disse og tilsvarende tiltag har været præsenteret på forskellige konferencer.
 

Solheim (2006) har endvidere gennemført en evaluering af et samarbejdsprojekt rettet mod læsning og skrivning i arbejdslivet.
 Projektet havde blandt andet til formål at afprøve metodikker for strategilæring inden for forskellige områder, blandt andet på virksomheder. Solheim konkluderer imidlertid, at projektet har været forbundet med alvorlige metodiske svagheder, og at afprøvningen af metoder ikke er blevet evalueret og testet på en systematisk måde. 


Der synes ikke at være gennemført større, systematiske undersøgelser af effekten af læse- og skriveundervisning på virksomheder i Norge.


Læringscentret Vox har publiceret en vejledning om, hvordan man kan tilrettelægge læse- og skriveundervisning i en virksomhed og motivere medarbejderne til at deltage. Vejledningen er baseret på erfaringer fra tidligere gennemførte projekter.
 


4.3.2.5 Særlige hjælpemidler for læsehandicappede på arbejdsmarkedet


Der findes forskellige teknologiske hjælpemidler, som kan støtte læsehandicappede voksne i arbejdssammenhæng. Fx er der udviklet og afprøvet et særligt IT-baseret staveprogram, „LingDys“, som blandt andet er blevet afprøvet på voksne, der havde eller søgte arbejde.
 For en nærmere beskrivelse af mulighederne for at få teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet i Norge henvises der til en nyligt udgivet nordisk DVD med tilhørende informationsmateriale.
 (Materialet beskrives nærmere i afsnit 4.7 om fælles-nordiske tiltag). 


4.3.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge 


4.3.3.1 Beskrivelse af rammer for støtteforanstaltninger for voksne med læsevanskeligheder inden for „videregående opplæring“

I Norge har voksne født før 1. januar 1978 ret til „videregående opplæring“, hvis de har fuldført grundskolen, men ikke fuldført „videregående opplæring“. Undervisningen skal tilpasses i forhold til den enkeltes behov.
 Amtskommunerne (norsk: „fylkeskommunerne“) har ansvaret for den „videregående opplæring“ af både almen og erhvervsfaglig karakter. Elever, som ikke har eller ikke kan få udbytte af det ordinære undervisningstilbud, har ret til specialundervisning, hvis der foreligger en sagkyndig vurdering, der dokumenterer elevens særlige behov.


4.3.3.2 Beskrivelse af praksis inden for „videregående opplæring“

Læringscentret Vox har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 725 repræsentativt udvalgte voksne, som i foråret 2003 var meldt til eksamen i „videregående opplæring“.
 Undersøgelsen viste blandt andet, at 19 % af deltagerne oplyste, at de havde læse- og skrivevanskeligheder. Af dem, som angav at have læse- og skrivevanskeligheder, var 41 % blevet testet for disse vanskeligheder, 16 % havde fået undervisning, der var tilpasset i forhold til deres læse- og skrivevanskeligheder, og 27 % havde fået særlige vilkår til eksamen på grund af læse- og skrivevanskelighederne.


På basis af interviews med amtskommunernes skoleadministration i 2003 foretog Vox en undersøgelse af, hvordan amtskommunerne håndterede ansvaret for at give voksne realkompetencevurdering og et tilbud inden for „videregående opplæring“, som er tilpasset den enkeltes behov.
 Ifølge Haugerud, Røstad & Stubbe (2005) viste undersøgelsen blandt andet, at flere af amtskommunerne oplyste, at de var opmærksomme på voksne, som havde læse- og skriveproblemer, men at indsatsen over for denne gruppe varierede meget i de forskellige amtskommuner. En enkelt amtskommune tilbød alle voksne, som begyndte på „videregående opplæring“ en test for at afdække eventuelle læse- og skrivevanskeligheder, og de voksne, som vurderedes at have behov for det, fik tilbudt gratis brug af lydbøger og et ekstra kursus i brug af forskellige hjælpemidler såsom PC. Nogle af de øvrige amtskommuner havde ifølge undersøgelsen også etableret rutiner med henblik på at afdække læse- og skrivevanskeligheder. I et enkelt amt blev alle unge og voksne inden for den „videregående opplæring“ således screenet, hvorefter der blev foretaget en grundigere testning af de elever, som skønnedes at have behov for det. Dette var imidlertid langt fra gængs praksis i alle amtskommunerne. Haugerud, Røstad & Stubbe (2005) vurderer på basis af interviewundersøgelsen med amtskommunernes skoleadministration og den ovenfor omtalte spørgeskemaundersøgelse med voksne i „videregående opplæring“, at indsatsen over for voksne deltagere med læse- og skrivevanskeligheder i praksis er relativt tilfældig, og at der fortsat er lang vej tilbage, førend voksnes læse- og skrivevanskeligheder er en selvfølgelig og integreret del af det undervisningstilbud, de får.

4.3.3.3 Eksempel på særligt indskolingsprojekt for voksne med læse- og skrivevanskeligheder ved Sandefjord videregående skole

Ved Sandefjord videregående skole blev Projekt „Strategilæring“ igangsat i 2001 med økonomisk støtte fra læringscentret Vox.
 Som led i projektet udvikledes særligt tilrettelagte indskolingskurser for voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Kurserne indeholdt blandt andet eksamenstræning og vejledning i opbygning af projektopgaver. I alt deltog 120 voksne, som var i færd med at tage „fagbrev“ ved Sandefjord videregående skole. Af de 120 deltagere var der kun én, der dumpede og ikke fik „fagbrev“. Til sammenligning har man på Sandefjord videregående skole ifølge projektlederen tidligere oplevet, at omkring 30 % af de voksne deltagere dumpede.


4.3.3.4 Igangværende udviklingsarbejde vedr. læsestrategier i „videregående opplæring“ 

I Norge har Utdanningsdirektoratet i samarbejde med aktører og repræsentanter fra forskellige fagmiljøer udviklet en strategiplan for stimulering af læselyst og læsefærdighed under overskriften „Gi rom for lesing!“. Målet er, at en særlig indsats på dette område i løbet af fem år skal føre til en målbar forbedring i læsefærdighederne hos norske børn og unge. Der er bevilliget midler til en række forskellige projekter, herunder et udviklingsarbejde vedr. læsestrategier i „videregående opplæring“, som varetages af Lesesenteret i Stavanger. 
 Projektet strækker sig over perioden 2005–2007 og består i at udvikle og producere materiale til både studieforberedende og erhvervsfaglige studieretninger. Materialet skal være et hjælpemiddel for lærere til at videreudvikle læsestrategierne blandt elever inden for den „videregående opplæring“. Materialet, som udarbejdes, skal følges op med kurser og andre efteruddannelsestilbud til lærerne.


4.3.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere


4.3.4.1 Beskrivelse af tilbud


Ifølge „Introduksjonsloven“ fra 2005 har indvandrere, som får ophold i Norge med mulighed for permanent opholdstilladelse, som hovedregel både ret og pligt til at deltage i 300 timers gratis undervisning i norsk. Ved behov kan retten udvides med op til yderligere 2700 timers undervisning.


I 2005 er der udviklet en ny læreplan i norsk og samfundskundskab for voksne indvandrere.
 I denne læreplan tages der udgangspunkt i det europæiske sprogbeskrivelsessystem Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Indvandrerne fordeles på tre spor, hvor tempoet og progressionen i undervisningen er forskellig. Placeringen foretages ud fra indvandrernes skole- og uddannelsesbaggrund samt deres modersmål. Eksempelvis antages indvandrere med kort skolebaggrund og et modersmål, som ligger fjernt fra norsk, at have en større læringsopgave end andre, og dette får betydning for indplaceringen. For hvert af de tre spor er der beskrevet mål for det niveau af mundtlige og skriftlige færdigheder, som indvandrerne forventes at opnå på de pågældende spor. Der er udviklet prøver til dokumentation af norskfærdigheder på de forskellige niveauer.


4.3.4.2 Undersøgelse af praksis


Haugerud (2006) påpeger i en evalueringsrapport fra læringscentret Vox, at ordningen med ret og pligt til norskundervisning ikke omfatter alle indvandrere, og at der derfor er fare for, at mange indvandrere melder sig til tilbud inden for grundskolen, selv om grundskoletilbuddet ikke dækker deres behov for målrettet norskundervisning. Vox har fået meldinger fra kommuner og voksenundervisningscentre om et øget pres fra indvandrere på grundskoletilbuddet.
 


Et andet problem er ifølge Haugerud, at der tilsyneladende ikke hersker enighed om, hvilket niveau af norsk indvandrere skal have for at kunne klare sig i arbejds- og uddannelsessammenhæng, når de har afsluttet norskundervisningen. Således har både arbejdsgivere, arbejdsmarkedsmyndigheder og optagelsesmyndigheder ved „videregående skoler“ hævdet, at niveauet i norsk er for lavt hos mange indvandrere, som har gået til sprogundervisning og aflagt de norskprøver, der formelt kræves for at gå videre i systemet. Arbejdsformidlingerne har i lighed med mange amter indført egne test før optagelse af indvandrere i kursus- og uddannelsessammenhæng i et forsøg på at sikre, at indvandrernes sproglige niveau er tilstrækkeligt højt til, at de kan få fuldt udbytte af undervisningen.


4.3.4.3 Eksempel på afsluttet udviklingsarbejde vedrørende IKT i norskundervisningen for voksne indvandrere (INOVI)


Projektet „IKT i norskopplæringen for voksne innvandrere“ (forkortet til INOVI) blev gennemført som et udviklingsarbejde i perioden 2003–2005 i 15 forskellige norske kommuner. 
 858 voksne indvandrere på forskellige sproglige niveauer og med forskellig skolebaggrund deltog i projektet, hvor der blev afprøvet forskellige måder at bruge IKT på i norskundervisningen. Undervisningen omfattede brug af tekstbehandling, e-mail og netbaserede undervisningsprogrammer. Undervisningen var organiseret på flere forskellige måder. Nogle af indvandrerne deltog således i IKT-undervisning som en integreret del af norskundervisningen, mens andre fik IKT-undervisning som et ekstra tilbud ved siden af den ordinære norskundervisning. På en enkelt skole blev IKT-undervisningen udbudt som fjernundervisning via internettet for deltagere med god skolebaggrund og godt kendskab til norske forhold. Der indgik ikke direkte mål for deltagernes udbytte af undervisningen, men i en afsluttende rapport fra læringscentret Vox opsummeres de deltagende kommuners tilbagemeldinger vedrørende projektet. De deltagende kommuner har samstemmende meldt tilbage, at brugen af internetbaserede undervisningsprogrammer gør det nemmere at give indvandrere en mere fleksibel og individuelt tilrettelagt undervisning. Det vurderes, at deltagerne lettere kan arbejde i deres eget tempo, og at læreren får frigjort tid, som kan bruges til vejledning og opfølgning. Ifølge rapporten er det vanskeligt at vurdere, om brugen af IKT har givet et større læringsudbytte, men flere forhold tyder på, at især indvandrere med god skolebaggrund kan udnytte de muligheder, som IKT giver, og opnå en hurtigere progression. Samtidig har mange af undervisningsstederne meldt tilbage, at en undervisningsform med brug af netbaserede programmer kræver mere af lærerne end traditionel undervisning, og mange lærere har ytret ønske om få mere undervisning i, hvordan IKT kan integreres i norskundervisningen. 


4.3.4.4 Afsluttet undersøgelse af norskundervisning for voksne analfabeter


Hvenekilde et al. (1996) observerede indvandrerundervisning i norsk for voksne analfabeter og deltagere uden funktionelle læse- og skrivefærdigheder.
 Interviews viste, at mange af deltagerne i undervisningen hellere ville bruge tid og kræfter på at blive bedre til at tale og forstå norsk frem for træning af læse- og skrivefærdigheder. Imidlertid fyldte alfabetiseringen meget i undervisningstilbuddet, og undersøgelsen tydede på, at mange af de analfabeter, som fulgte kurser på 750 timer, faktisk også lærte at afkode på norsk – det vil sige, at de „knækkede koden“ og erhvervede sig teknisk læsefærdighed. Imidlertid tog de kun sjældent læsefærdighederne i brug uden for skolen. Kun ganske få af dem ændrede således adfærd i dagligdagen i forhold til før deres deltagelse i undervisningen. 


4.4 Island


4.4.1 Sammenfatning vedrørende islandske tilbud og tiltag 


I Island er ordblindhed ikke defineret som et handicap. Der findes ikke nogen paragraffer i love eller regelmenter, som garanterer rettigheder eller tiltag for personer med læsevanskeligheder, fx diagnosticering, læsekurser eller hjælpemidler. Hvis voksne i uddannelses- eller arbejdssammenhæng har brug for individuel diagnostisering, må de som hovedregel kontakte privat praktiserende specialister og betale selv.

Imidlertid gives der af og til offentlig støtte til tiltag for voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Der findes således et kursustilbud for ordblinde voksne med overskriften „Tilbage til uddannelse“, som delvist er betalt af staten (jf. beskrivelse af tilbuddet i afsnit 4.4.2.1). En væsentlig del af indholdet af dette kursustilbud består af elementer fra et amerikansk undervisningsprogram, hvor deltagerne især arbejder med at forme bogstaver og ord i ler. Endvidere tilbydes der i Reykjavik kommune specialundervisning, som deltagerne selv betaler en del af (jf. 4.4.2.2). Desuden tilbyder flere private firmaer kurser i læsning (jf. 4.4.2.3). Der har tidligere med støtte fra en fond under Undervisningsministeriet været igangsat et særligt tilrettelagt forløb for en gruppe kortuddannede ordblinde (jf. 4.4.2.4).

Inden for den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli) findes der forskellige offentlige tilbud om støtteforanstaltninger for personer, der er diagnosticeret ordblinde, herunder dispensationsmuligheder i forbindelse med eksamen og tilbud om specialundervisning (jf. 4.3.3.2).


4.4.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge 


I Island er læsevanskeligheder eller ordblindhed ikke defineret som et handicap. Der findes ikke nogen paragraffer i love eller regelmenter, som garanterer rettigheder eller tiltag for personer med læsevanskeligheder, f.eks. diagnosticering, læsekurser eller hjælpemidler.
 Imidlertid gives der af og til offentlig støtte til tiltag for voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Sådanne tiltag beskrives i det følgende.

4.4.2.1 Kursustilbud for ordblinde: „Tilbage til uddannelse“
(„Aftur í nám“) 


“Arbejdslivets undervisningscenter“ (islandsk: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) er et resultat af et samarbejde mellem fagforbundet Alþýðusamband Íslands og arbejdsgiverforeningen Starfsafls omkring voksenundervisning inden for det islandske arbejdsmarked. 
 Den islandske stat yder over en treårig periode (2006–2008) tilskud til undervisningscentret til varetagelse af forskellige opgaver, herunder udvikling af undervisningsmaterialer for indvandrere og kursustilbud for kortuddannede voksne. Blandt disse kurser findes et for ordblinde/dyslektikere med titlen „Tilbage til uddannelse“(“Aftur í nám“).


„Arbejdslivets undervisningscenter“ (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) samarbejder med de såkaldte centre for livslang læring, som er oprettet i samarbejde mellem kommuner, fagforeninger og arbejdsgivere. Der er ti sådanne centre i Island, hvoraf ét ligger i Reykjavík (Mímir-símenntun). Disse centre kan få del i statens tilskud til „Arbejdslivets undervisningscenter“, hvis de udbyder kurser, som er anerkendt af „Arbejdslivets undervisningscenter“ og vurderes positivt af en evalueringsgruppe bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, de „videregående skoler“ (islandsk: Framhaldsskóli) og „Arbejdslivets undervisningscenter“.

Mímir, centret for livslang læring i Reykjavik, udbyder det ovenfor nævnte kursus for ordblinde, „Tilbage til uddannelse“(„Aftur í nám“), som Rannveig Lund i forbindelse med det nordiske forprojekt har studeret og aflagt rapport om.
 På hvert kursus deltager 11–16 elever. Der har været afholdt syv kurser, og for tiden er der lang venteliste. Kurset varer i alt 95 timer og består af fire adskilte elementer: 

· Styrkelse af selvværd (16 timer)


· Undervisning i islandsk (20 timer)


· Computerundervisning (16 timer)


· Træning baseret på amerikaneren Ron Davis’ undervisningssystem „Rettelse af dysleksi“ (40 individuelle timer).

Desuden indgår der som en del af kurset en individuel time med en konsulent samt to timer til evaluering af kurset.
 Kurset kan meritoverføres og er af Undervisningsministeriet vurderet til at give 7 point inden for den „videregående skole“ (Framhaldsskóli). Indvandrere har ikke adgang til kurset. Eleverne betaler selv kursusafgiften i første omgang, men de fleste får refunderet op til 75 % af beløbet fra deres fagforening.


I forbindelse med det nordiske forprojekt har Rannveig Lund observeret en undervisningslektion, hvori træning baseret på det amerikanske Ron Davis-program fandt sted. På basis af observationen og et efterfølgende interview med underviseren/vejlederen gives der følgende beskrivelse af denne del af kurset:


Beskrivelse af Ron Davis-undervisningsprogram („Rettelse af dysleksi“)


Kurset indledes med et elevinterview. Der anvendes ingen prøver til at vurdere elevens standpunkt i læsning. En del af kursustiden bruges til opmærksomhedstræning. 


„Rettelse af dysleksi“ foregår på den måde, at eleven former bogstaver (store/små) i ler, efterhånden som de nævnes. Der lægges vægt på bogstavrækkefølgen i alfabetet – frem og tilbage. Vejlederen fortæller, at nogle elever bliver ved med at stoppe op ved enkelte bogstaver og har vanskeligheder med at huske disse. Dette forklares med, at individet har ubehagelige minder fra sin skolegang angående bogstaver og læseindlæring. Ord (fx småord som og, at, til, med, igen osv.) samt tegn som fx punktum, komma osv., formes også i ler. I den undervisningslektion, som blev observeret, arbejdede eleven med at forme ordet „igen“ (med betydningen: om igen). Eleven (en kvinde) formede to kvindefigurer af leret og så for sig i tankerne, at hun vaskede det samme gulv om og om igen. 70–80 % af undervisningstiden går med at forme i ler. Læsning begynder, når denne træning af bogstaver og tegn er gennemført, og når eleven kan se de såkaldt „billedløse ord“
 i sit indre. Eleven vælger selv bøger at læse, og ofte sker det, at han vælger de bøger, han tidligere har ønsket at kunne læse.


En målsætning med kurset er at forbedre læseforståelsen. Det foregår ved, at eleven læser en sætning, stopper op og genfortæller sætningens indhold ud fra det billede, han ser for sig. Der arbejdes med retskrivning på den måde, at regler fra lærebøger formes i ler.


Elevens fremskridt vurderes ud fra hans oplevelse af kurset og hans følelser omkring hele processen. Efter vejlederens udsagn sker der store fremskridt hos de fleste elever. Opfølgning er en vigtig del af „rettelsen af dysleksien“. Vejlederen møder eleven efter kursets afslutning, i nogle tilfælde op til fire gange, men i mellemtiden bør eleven fortsætte med at forme „billedløse ord“.

Centrene for livslang læring i landområderne kan også få del i statens tilskud til „Arbejdslivets undervisningscenter“, hvis de udbyder kurser i læsning, som er godkendt af det islandske undervisningsministerium. På tidspunktet for indsamlingen af de islandske data til forprojektet, gjaldt dette kun kurser af den type, som er beskrevet ovenfor.
 


4.4.2.2 Tilbud om specialundervisning for voksne med læse- og stavevanskeligheder


I Reykjavik kommune tilbydes der specialpædagogisk undervisning i læsning for voksne med læse- og skriveproblemer.
 Der er ansat en speciallærer, som især giver individuel undervisning. Eleven betaler selv en lille del af udgiften til undervisningen (12–15.000 islandske kr.). Socialrådgivere, som arbejder i helse- og socialcentre, henviser til dette tilbud, og det annonceres også i aviser. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Diagnosen stilles af speciallæreren, som anvender samme læsetekst for alle elever samt nogle uformelle prøver. Nogle af de elever, der har modtaget dette tilbud, har været personer, som har haft en hjerneblødning og som følge heraf har fået læsevanskeligheder. Også indvandrere har modtaget undervisning på individuel basis. 


4.4.2.3 Eksisterende tilbud om læseundervisning i privat regi


Flere private firmaer tilbyder kurser i læsning. Fx tilbyder firmaerne Hraðlestrarskólinn
 og Photoreading
 kurser med henblik på forøgelse af læsehastighed. Målgrupperne for kurserne er både ordblinde og personer uden læsevanskeligheder. 


Gennem Nemendaþjónustan
 kan alle mod betaling få støtte i forskellige fag, herunder hjælp med læsning. 


Derudover findes der flere firmaer, som tilbyder undervisning af ordblinde efter den amerikanske Ron Davis-metode (jf. beskrivelse af eksempel på en sådan undervisning i afsnit 4.4.2.1).
 


4.4.2.4 Afsluttet særligt tilrettelagt undervisningsforløb for ordblinde voksne („Skridt til selvhjælp i læsning, retskrivning og IT“)


I 2004–2005 blev der afholdt et særligt kursus på 60 timer for otte voksne ordblinde i et center for livslang læring 50 km uden for Reykjavik.
 Kurset blev støttet af en fond under Undervisningsministeriet. Ingen af de otte deltagere havde en uddannelse ud over grundskolen, og halvdelen af dem var arbejdsløse. I undervisningsforløbet indgik blandt andet træning af læseforståelse, afkodningsfærdigheder, sproglig opmærksomhed, skriftlig fremstilling og retskrivning. Der blev arbejdet med IT, herunder brug af stavekontrol i forbindelse med e-mail.


Ved begyndelsen og afslutningen af kurset blev der gennemført test af deltagernes færdigheder i blandt andet afkodning og opmærksomhed på lydene i sproget (fonologisk opmærksomhed). Testresultaterne viste, at omkring halvdelen af deltagerne efter kurset læste ord hurtigere/og eller mere præcist end før kurset, og at hovedparten af deltagerne gik frem på en test af fonologisk opmærksomhed i løbet af kurset. 


4.4.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge 


4.3.3.1 Beskrivelse af rammer for støtteforanstaltninger for voksne med læsevanskeligheder inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli)


Den „videregående skole“ (islandsk: framhaldsskóli) indeholder en boglig linje, en erhvervsfaglig linje og desuden en almen linje for personer, der ikke opfylder betingelserne for optagelse på en af de øvrige linjer. Inden for denne skoleform findes daghold for unge i alderen 16–20 år samt særlige aftenhold for voksne (islandsk: öldungadeildir). 


I loven for den videregående skole nr. 80/1996 findes der ingen bestemmelser angående elever med ordblindhed (dysleksi). Derimod findes en sådan bestemmelse i studieplanen for den videregående skole (1999; 2004), hvori loven iværksættes.
 Det fremgår heraf, at ordblinde elever kan søge om dispensation i enkelte fag, men på betingelse af, at der foreligger en bekræftelse fra en specialist
 på, at den pågældende elev ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen på grund af dysleksi eller andre sansedefekter. Det fremgår også, at institutionerne bør tage hensyn til dyslektikere, fx med tildeling af forlænget eksamenstid, særlig udformning af eksamensopgaver og brug af hjælpemidler samt om nødvendigt mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eksamen. I enkelte tilfælde kan der være behov for at tage utraditionelle vurderingsmåder i brug (Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, kafli 8.1.3, bls. 34).
 


Elever som ikke har islandsk som modersmål har ret til undervisning i islandsk i overensstemmelse med en særlig studieplan.
 

4.3.3.2 Eksempler på støtteforanstaltninger for elever med læsevanskeligheder inden for den „videregående skole“ (framhaldsskóli)


Det er en forudsætning for, at en elev kan tildeles særlige vilkår ved eksamen, at der foreligger dokumentation for, at eleven er ordblind (dyslektiker). I forbindelse med den islandske del af det nordiske forprojekt blev en række af de videregående skoler spurgt om, hvordan eksamen blev tilrettelagt for ordblinde elever.
 Nedenfor følger et eksempel på de særlige vilkår, som en elev kan opnå: 

· forlænget eksamenstid


· ændret opsætning af opgaver, som ofte trykkes på farvet papir


· opgaver læst ind på CD eller iPod 


· mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eksamen


· personlig assistanse med læsning i forbindelse med eksamen


· eksamensopgaver oplæses og besvares ved hjælp af computer i stedet for på papir på grund af læse- og skrivevanskeligheder


· opgaver besvares på computer i stedet for på papir på grund af skrivevanskeligheder.


Forespørgslen viste endvidere, at der i 9 af 14 af de videregående skoler med forskellige linjer findes tilbud om læsekurser, hvor eleverne opnår point for at deltage. 


Fjölbrautarskólinn við Ármúla (FÁ), som er en videregående dagskole, har i løbet af de sidste syv år udviklet et særligt kursus for elever med ordblindhed (dysleksi). Skolen er førende, hvad angår støtte til elever med dysleksi, og flere af de andre videregående skoler bruger nu også denne skoles model (den såkaldte FÁ-model), mens andre skoler planlægger at indføre den. Nedenfor følger en beskrivelse af FÁ- modellen:


Beskrivelse af FÁ-modellen


Kurset løber hen over 14 uger og består af fire timers undervisning pr. uge. 


Halvdelen af tiden bliver anvendt på læsning, islandsk og IT-teknik. Deltagernes læsestrategier og læsehastighed trænes ud fra indholdet af teksten. Der indøves blandt andet ord fra lærebogstekster. Læreren vælger cirka 20 ord/begreber fra teksten og gennemgår disse. Derefter læser eleven ordene gang på gang, og læsetiden tjekkes og skrives ned hver gang. Læsestrategier trænes ud fra formålet med læsningen af tekster i forskellige lærebøger. Ved undervisning i retskrivning lægges der vægt på forståelsen af ordene. Eleven deler lange ord i betydningsbærende enheder (morfemer). Han øver sig også i at se disse ord for sig som indre billeder. Hvis han har vanskeligheder med at skrive en bestemt del af ordet, prøver han at sætte en ramme omkring den del. Under overskriften „praktisering af skabende skrift“ (2–3 timer) får de ordblinde elever mulighed for at formulere sig skriftligt vedrørende sig selv og deres ordblindhed ved at sende læreren e-mail. Der bruges relativt meget tid på at vise eleven PC’ens muligheder, for eksempel syntetisk tale og forskellige IT-programmer. Desuden søger eleven på Internet for at finde emner og stof, som han kan bruge i forbindelse med uddannelsen. 


    Den anden halvdel af kurset bruges til træning af elevens selvtillid samt studieteknik.


Her gives der forklaring på, hvad dysleksi er og hvordan den kan ytre sig hos forskellige personer. Der lægges vægt på at styrke elevens selvsikkerhed, og der arbejdes sideløbende med emner som stress, kommunikation og eksamensangst. Eleven lærer om mnemoteknik og øver sig på at udarbejde tankekort („mind mapping“).


Nogle af de videregående skoler anvender et læseprogram, som kaldes „Lestu betur“ (Læs bedre).
 Her lægges der vægt på at forbedre deltagernes læseforståelse gennem træning af læsehastighed. I en af de videregående skoler trænes ordblinde elever specielt i lyddiskriminering og lytteforståelse ved siden af træning af læsehastighed og brug af forskellige læsestrategier.


I skoler med erhvervsfaglige linjer er der ikke længere de samme krav til færdigheder i retskrivning som for ti år siden. Ringe stavefærdigheder er således ikke i sig selv en hindring for at tage en uddannelse.
 

4.6.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere


Der udbydes undervisning for indvandrere i mange forskellige regier, fx af de tidligere omtalte centre for livslang læring, kommunale undervisningscentre og private virksomheder. Der foreligger ikke oplysninger om tilbud, der specifikt retter sig mod at forbedre indvandreres læse-, skrive- og IT-færdigheder og dermed kan have særlig interesse i forbindelse med det nordiske forprojekt. Det kan dog nævnes, at undervisnings- og rådgivningscentret The Intercultural Centre tilbyder arbejdspladser undervisning, der er særligt rettet mod at lære deltagerne det ordforråd, de har behov for i arbejdet. 
  


4.5 Finland


4.5.1 Sammenfatning vedrørende finske tilbud og tiltag


Der foreligger ingen oplysninger om et specifikt undervisningstilbud inden for det finske offentlige system for voksne med læse- og stavevanskeligheder, hvis der ses bort fra foranstaltninger, som er knyttet til uddannelserne inden for „secondary school“ (finsk: toisen asteen koulu). De fleste aktiviteter inden for området igangsættes af interesseorganisationer for ordblinde. Sådanne organisationer har gennem de seneste år igangsat forskellige projekter i et forsøg på at skabe tilbud for voksne i arbejde. Flere af disse projekter er blevet finansieret af det finske spilleautomatforbund Raha-automaattiyhdistys (RAY). En af de største interesseorganisationer (HERO) har således med økonomisk støtte fra spilleautomatforbundet fx gennemført et bredspektret undervisningsforløb, som foruden læse- og skrivetræning blandt andet har involveret kinesiologiske kropsøvelser (jf. afsnit 4.5.2.5). Derudover har flere folkehøjskoler igangsat kurser og projekter, der retter sig mod personer med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.5.2.2). Der er rapporteret erfaringer fra disse typer af projekter, men der foreligger ingen oplysninger om større, systematiske undersøgelser af, om en given undervisning har haft en målbar effekt på deltagernes faktiske færdigheder i læsning og skrivning eller relaterede færdigheder.


Der er med støtte fra staten etableret en række læserådgivningscentre med det formål at informere om ordblindhed og tilbyde hjælp til ordblinde (jf. 4.5.2.7).


I uddannelsessammenhænge findes der forskellige offentlige tilbud om støtteforanstaltninger for personer med læse- og skrivevanskeligheder, herunder tilbud om specialundervisning (jf. 4.5.3.1). Inden for erhvervsuddannelserne er der i løbet af de seneste år udviklet nye test med henblik på at forbedre mulighederne for at identificere ordblinde deltagere (jf. 4.5.3.2). Der er desuden gennemført flere udviklingsprojekter med fokus på at øge underviseres viden om, hvordan de kan støtte deltagere med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.5.3.5 og 4.5.3.6).

4.5.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge 


4.5.2.1 Rammer for tilbud og tiltag for voksne med læse- og skrivevanskeligheder


De fleste aktiviteter for voksne med læse- og skrivevanskeligheder igangsættes af non-profit-organisationer, som primært arbejder inden for de store byer.
 Det er op til de voksne selv at kontakte sådanne organisationer. Endvidere er der på nogle folkehøjskoler taget initiativer, der sigter mod at støtte personer med læse- og skrivevanskeligheder. I det følgende gives der eksempler på projekter og initiativer, der er rettet mod voksne med læse- og skrivevanskeligheder.


4.5.2.2 Eksisterende tilbud om testning, information og undervisning på folkehøjskoler


På nogle folkehøjskoler (finsk: kansanopisto) udbydes der særlige kurser for personer med læse- og skrivevanskeligheder. Disse folkehøjskoler kan have en bestemt religiøs eller politisk baggrund. Som et eksempel kan nævnes folkehøjskolen Turun Kristillinen Opisto (Turku Christian Institute), som arbejder på evangelisk-luthersk grundlag.
 Denne højskole har organiseret kurser for ordblinde siden 1987 og oprettede i 1993 et center til støtte for ordblinde (Luki-tuki-keskus). Centret tilbyder screening for og diagnosticering af ordblindhed. Centret udvikler endvidere undervisnings- og informationsmaterialer og udbyder kurser, der informerer om og søger at afhjælpe læse- og stavevanskeligheder. 

4.5.2.3 Projekt vedrørende udvikling og afprøvning af undervisningsmetoder til voksne med læse- og skrivevanskeligheder (projekt Lukki)


I perioden 2002–2005 finansierede det finske spilleautomatforbund Raha-automaattiyhdistys (RAY) Lukki-projektet. Dette projekt havde til formål at udvikle undervisningsmetoder og materialer, som kan bruges i forskellige læringsmiljøer som fx folkehøjskoler, fængsler og foreninger for arbejdsløse. De udviklede metoder og materialer er stadig i brug. Der blev i projektperioden organiseret undervisning for grupper på gennemsnitligt 10 personer. Disse grupper blev undervist af personer fra den i afsnit 4.5.2.2. nævnte folkehøjskole, Turun Kristillinen Opisto (Turku Christian Institute). Underviserne brugte et særligt materiale, som blandt andet indeholdt information om ordblindhed og de psykologiske konsekvenser heraf. I forløbene indgik foruden læse- og skriveundervisning blandt andet træning af psyko-sociale færdigheder samt kinesiologiske kropsøvelser med henblik på at aktivere forskellige områder af hjernen.
 Lukki-projektet er blevet evalueret af Haapasalo, Lund & Halonen (2006).
 I forbindelse med evalueringen blev 227 deltagere fulgt. Omkring 30 % af disse deltagere var i arbejde, mens resten var enten studerende, arbejdsløse, pensionerede eller i fængsel. Af rapporten fremgår det, at deltagerne udtrykte tilfredshed med gruppeøvelserne. Det anvendte materiale blev revideret på basis af kommentarer fra deltagerne og lærerne.

4.5.2.4 Igangværende udviklingsprojekt vedrørende internetservice for personer med læse- og skrivevanskeligheder (projekt Verkko-Lukki) 


Projekt Verkko-Lukki begyndte i 2006 og fortsætter til udgangen af 2008.
 Projektet sigter mod at skabe en internet-service med træningsøvelser for personer med læse- og stavevanskeligheder. Der er opgaver på forskellige niveauer, fx øvelser i at kombinere lyde og bogstaver og dele ord i stavelser samt i at læse og skrive sammenhængende tekster. Materialerne retter sig mod forskellige målgrupper, herunder indsatte i fængsler og indvandrere. Projektet organiseres af centeret Luki-tuki-keskus ved den ovenfor nævnte folkehøjskole Turun Kristillinen Opisto (jf. afsnit 4.5.2.2) og finansieres af det finske spilleautomatforbund Raha-automaattiyhdistys (RAY).


4.5.2.5 Afsluttet projekt vedrørende udvikling af psykosociale og kognitive færdigheder blandt voksne med læse- og skrivevanskeligheder 


Den finske stiftelse for rehabilitering, Kuntoutussäätiö, gennemførte i årene 1996–2000 et forsøg, som gik ud på at forbedre de psykosociale og kognitive færdigheder blandt voksne med forskellige typer af vanskeligheder, herunder ordblindhed.
 Projektet blev igangsat på initiativ af den tidligere omtalte interesseorganisation for ordblinde, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO), og annonceret i denne organisations medlemsblad samt på Helsinkis arbejdsformidlings hjemmeside. Projektet blev finansieret af det finske spilleautomatforbund Raha-automaattiyhdistys (RAY).


41 deltagere mellem 22 og 61 år deltog i et forløb, som strakte sig over seks måneder. Knap halvdelen af deltagerne var i arbejde, mens resten enten var studerende eller arbejdsløse. Under forløbet mødtes deltagerne i små grupper én gang om ugen. I forbindelse med gruppemøderne indgik blandt andet følgende aktiviteter:

· Diskussion af deltagernes følelser og oplevelser vedrørende deres læse- og skrivevanskeligheder


· Diskussion af forskellige læringsstrategier (visuelle, auditive og kinæstetiske)


· Dramaøvelser


· Kropsøvelser med henblik på at aktivere forskellige områder af hjernen (kinesiologisk program)


· NLP-teknikker (Neurolingvistisk Programmering)


· Afspændingsøvelser


· Visualiseringsøvelser


· Musikterapi


· Introduktion af computerbaserede træningsprogrammer.

Derudover kunne deltagerne indgå i en læse- og skrivetræningsgruppe, hvis de ønskede det. Efter forløbet blev deltagerne spurgt om deres vurdering af deres udbytte. 95 % af deltagerne var tilfredse med forløbet som helhed. 82 % oplevede, at deres færdigheder i at klare arbejde eller studier var forbedret. Ni måneder efter afslutningen af forløbet blev deltagerne på ny spurgt om deres vurdering. Alle deltagerne på nær to gav udtryk for, at projektet havde haft en positiv indflydelse på deres liv. 


4.5.2.6 Tilbud om læserådgivning for voksne (projekt Lukineuvola)


Siden 2005 har der været etableret „læserådgivninger“ med det formål at informere om ordblindhed og tilbyde hjælp til ordblinde. Der er nu etableret læserådgivningscentre i følgende fire byer i Finland: Helsinki, Vaasa, Tampere og Joensuu. Her kan brugerne blandt andet stifte bekendtskab med forskellige slags materialer om læse-, skrive- og indlæringsvanskeligheder og få støtte og vejledning i spørgsmål vedrørende læse- og skrivevanskeligheder, fx i forbindelse med studier og arbejde. Det er også muligt at træne med særlige computerprogrammer og at blive testet i rådgivningen. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF) og det finske undervisningsministerium.


Projektet ligger i forlængelse af det arbejde, som blev udført i forbindelse med en tidligere informationskampagne (projekt Luki-bussi, som beskrives i afsnit 4.5.2.7 nedenfor).
 


4.5.2.7 Afsluttet informationskampagne om ordblindhed (projekt Lukibussi).


Projekt Lukibussi var en omfattende kampagne, som havde til formål at udbrede kendskab til ordblindhed samt at etablere netværk for eksperter inden for området. Målgrupperne for kampagnen var blandt andet ordblinde personer, forældre, lærere, ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet samt repræsentanter for erhvervslivet.
 I perioden 2002–2004 kørte der i hele Finland to såkaldte „ordblindebusser“ (finsk: lukibussi) rundt og informerede om ordblindhed. I forbindelse med projektet blev der etableret en række nye informationscentre og interesseorganisationer for ordblinde.


Projektet foregik i et samarbejde mellem en række forskellige organisationer, herunder interesseorganisationen Erilaisten oppijoiden liitto (svensk: Förbundet för all inlärning). Projektet blev administreret af det finske forbund af kommuner (finsk: Suomen Kuntaliitto) og finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF).


4.5.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge


4.5.3.1 Rammer for støtteforanstaltninger i erhvervsuddannelser


Ifølge lov om erhvervsuddannelse gives der specialundervisning til studerende, som har behov for særskilt undervisning som følge af handicap, sygdom, forsinket udvikling eller anden årsag. For sådanne studerende skal der udarbejdes en individuel plan for, hvordan undervisningen skal tilrettelægges.
 Inden for specialundervisningen skal undervisningen tilrettelægges, således at den studerende i så stor udstrækning som muligt opnår samme kompetence som i anden form for erhvervsuddannelse.
 


4.5.3.2 Mulighed for screening af læse- og stavefærdigheder i erhvervsuddannelser


Med støtte fra blandt andet det finske undervisningsministerium og Den Europæiske Socialfond (ESF) har Niilo Mäki Instituttet ved Universitetet i Jyväskylä i løbet af de sidste par år udviklet en række nye test med henblik på screening for og diagnosticering af ordblindhed (dysleksi). Screeningsmaterialet er standardiseret i forhold til elever i erhvervsuddannelser og grundskolens 9. klasse.
 

Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang de nye test anvendes i erhvervsuddannelserne.


4.5.3.3 Tidligere undersøgelse af omfang af screening på erhvervsuddannelser


I 2001 blev der i forbindelse med projekt NÄYTTÖ (jf. afsnit 4.5.3.5 nedenfor) gennemført en undersøgelse af 17 erhvervsskolers indsats i forhold til at identificere ordblinde deltagere.
 I de fleste af disse skoler blev der gennemført interviews med deltagerne ved starten af uddannelsesforløbet, og ti af skolerne anvendte desuden spørgeskemaer. Kun fem af skolerne screenede deltagerne for ordblindhed. 11 af skolerne have en speciallærer, som primært arbejdede i en specialklasse for deltagere med særlige behov. I praksis var det de almindelige klassers egne lærere, som havde størstedelen af ansvaret for at identificere deltagere med ordblindhed. 


4.4.3.4 Igangværende projekt med henblik på udarbejdelse af håndbog om støtteforanstaltninger for unge ordblinde


Der er ved at blive udarbejdet en håndbog for lærere om, hvordan unge ordblinde kan støttes. Niilo Mäki Instituttet ved Universitetet i Jyväskylä står i samarbejde med blandt andet flere erhvervsskoler for udarbejdelsen af håndbogen, som forventes udgivet i slutningen af 2007. Arbejdet med håndbogen koordineres af det finske undervisningsministerium og støttes økonomisk af ESF.


4.5.3.5 Afsluttet udviklingsprojekt vedrørende særlig tilrettelæggelse af undervisning og eksamen for ordblinde (projekt NÄYTTÖ)

I perioden 2001–2004 blev der inden for erhvervsuddannelserne gennemført et projekt med henblik på at støtte elever med særlige behov, herunder ordblinde elever, specielt i forbindelse med eksamener, hvor eleverne skal demonstrere deres erhvervsfaglige færdigheder. Mottoet for projektet var, at eleverne skulle gives mulighed for at demonstrere, hvad de kunne, og ikke, hvad de ikke kunne. Projektet blev benævnt NÄYTTÖ (hvilket i denne sammenhæng kan oversættes med „demonstration“). Som led i projektet blev der udviklet screenings- og undervisningsmetoder samt en række undervisningsmaterialer, som underviserne nu kan benytte. Der blev endvidere afholdt kurser for undervisere og arbejdsgivere og etableret ekspert-netværk. 


Projektet blev gennemført i Helsinki-området på tre erhvervsskoler med 2200 elever fra tekniske erhvervsuddannelser, 1800 elever fra social- og sundhedsområdet og 1250 fra service-området. De skoler, som deltog i projektet, screenede alle elever ved starten af skoleåret med en læse- og stavetest, der var standardiseret i forhold til 12-årige. Der blev udarbejdet individuelle studieplaner og givet specialundervisning, hvis der var behov for det. Der blev i retningslinjerne for projektet lagt vægt på, at ordblinde elever skulle have mulighed for at anvende alternative måder til at udtrykke deres viden. De skulle blandt andet have mulighed for at bruge stavekontrol, og forekomst af stavefejl skulle ikke tages i betragtning ved vurdering af skriftlige opgaver.
 Projektet blev finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF) og administreret af det finske undervisningsministerium. 


4.5.3.6 Afsluttet udviklingsprojekt vedrørende forbedring af læse- og skrivefærdigheder blandt finlands-svenske unge (Projekt SF-SOL)


Södra Finlands Skriv- och Läsprojekt (SF-SOL) rettede sig mod finlands-svenske unge og strakte sig over perioden 2000–2003.
 Fire erhvervsskoler og et gymnasium deltog i projektet, som blandt andet havde til formål:

· At forhindre, at elever klarer sig dårligt eller afbryder deres uddannelse på grund af „indlæringsvanskeligheder“

· At alle elever kan identificere deres egen indlæringsstil og får viden om eventuelle læse- og skrivevanskeligheder


· At udvikle metoder, således at lærerne kan identificere elever med læse- og skrivevanskeligheder og eventuelle andre „indlæringsvanskeligheder“. 


I perioden 2000–2002 deltog alle førsteårselever på de involverede skoler i test, der afdækkede deres færdigheder i ordkendskab, læseforståelse, afkodning og stavning. Desuden blev der indsamlet materiale om deltagernes indlæringsstil.


Projektet blev ledet af den svensksprogede afdeling af interesseorganisationen HERO (HEROSAK) og blev finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF). 


Der er udgivet flere rapporter om projektet, hvor blandt andre nogle af de involverede lærere og elever videregiver deres indtryk og erfaringer. Der synes at være stor variation mellem tiltagene på de enkelte skoler, men erfaringerne forekommer overvejende at være positive.


4.5.4 Særlige tilbud for indvandrere


4.5.4.1 Rammer for undervisning af indvandrere


For generelle informationer om tilbud og tiltag for indvandrere henvises der til det finske arbejdsministeriums website.


Det kan specielt bemærkes, at Undervisningsministeriet i 2006 som noget nyt har publiceret en række anbefalinger for undervisning af voksne analfabeter.
 


4.5.4.2 Igangværende udvikling af internetservice for personer med læse- og skrivevanskeligheder, herunder indvandrere (projekt Verkko-Lukki) 


Det i afsnit 4.5.2.4 omtalte projekt Verkko-Lukki sigter mod at skabe en internet-service med træningsøvelser for personer med læse- og stavevanskeligheder. Nogle af øvelserne er specielt designet til indvandrere og fokuserer blandt andet på strukturerne i det finske sprog.


4.6 Sverige


4.6.1 Sammenfatning vedrørende svenske tilbud og tiltag


I Sverige eksisterer der en række forskellige tilbud om læse- og skriveundervisning for voksne, blandt andet på folkehøjskoler (jf. 4.6.2.1), på private virksomheder (jf. 4.6.2.2) og i oplysningsforbund (jf. 4.6.2.3). Der er inden for disse forskellige regier blevet gennemført udviklingsprojekter og rapporteret erfaringer herfra. Derudover findes der særlige undervisningstilbud for voksne med læse- og skrivevanskeligheder inden for den kommunale voksenuddannelse, KomVux (jf. 4.6.3.1). 

I forhold til arbejdsløse er der rapporteret flere eksempler på særlige tiltag. Der er blandt andet gennemført en større, systematisk undersøgelse af effekten af deltagelse i et 20 uger langt læse-skrivekursus for arbejdsløse med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.6.2.4). Undersøgelsen viste, at deltagerne i læse-skrivekurset gik signifikant mere frem på mål for stavning, afkodning, hukommelse og selvtillid end en kontrolgruppe, der ikke deltog i læse-skrivekurset.


4.6.2 Tilbud og tiltag i arbejds- og fritidssammenhænge 


4.6.2.1 Tilbud om læse-skriveundervisning og vejledning på „folkhögskolor“

I Sverige har folkehøjskolerne (svensk: folkhögskolorna) været førende, hvad angår udvikling af kurser for kortudannede voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Der findes nu omkring 35 folkehøjskoler, som har kurser for personer med læse- og skrivevanskeligheder/ordblindhed.
 


Kursusperioden strækker sig oftest over et til to år, og vægten lægges på læse- og skrivetræning. Undervisning for voksne ordblinde på folkehøjskoler finansieres typisk af offentlige midler via arbejdsformidlingen.
 


Som et eksempel kan nævnes Löftadalens folkhögskola, som udbyder et kursus for voksne med læse-skrivevanskeligheder. I kurset indgår intensiv undervisning i læsning, skrivning og matematik på små hold. Desuden indgår undervisning i samfunds- og naturorientering. Under kurset kan deltagerne låne en bærbar computer, som indgår som hjælpemiddel i undervisningen.
 Positive og negative erfaringer med brug af IT-baserede hjælpemidler og undervisningsmidler på et af folkehøjskolens tidligere kurser er beskrevet af nogle af skolens lærere i en rapport.


Et andet eksempel er Brunnsviks folkhögskola, som udbyder et alment kursus med en særlig læse- og skriveprofil.
 Kurset retter sig mod voksne med læse- og skrivevanskeligheder og indebærer, at deltagerne to af ugens dage følger undervisning inden for følgende områder:


· læse- og skrivetræning


· lektiehjælp og studieteknik


· anvendelse af hjælpemidler 


· samfundsorientering.

De øvrige dage følger deltagerne undervisning i svensk, engelsk og matematik. 


Ved Brunnsvik folkhögskola findes desuden „Läs- och skrivpedagogiskt centrum“, som ikke blot kan benyttes af deltagere på skolens kurser, men også generelt af voksne med læse- og skrivevanskeligheder, faglige organisationer og lærere inden for voksenundervisningen. 
 Dette center arbejder blandt andet med: 

· Information, rådgivning og kurser med arbejdslivet som specialområde 


· Støtte og vejledning til voksne studerende 


· Diagnosticering af unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder


· Tekniske hjælpemidler.


Centret er oprettet i samarbejde med Landsorganisationen (LO), Arbetarnas bildningsförbund (ABF) og Förbundet funktionshindradede med läs- och skrivsvårigheter (FMLS).


4.6.2.2 Tilbud om læse- og skrivekurser på virksomheder


I Sverige har blandt andet virksomheden Volvo i en årrække tilbudt kurser for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Man har informeret om ordblindhed og tilbudt alle de medarbejdere, som kunne genkende sig selv i beskrivelsen, læse- og skriveundervisning i arbejdstiden. I afsnit 5.4 gives der en nærmere beskrivelse af undervisningen for medarbejdere i en af Volvos afdelinger.


4.6.2.3 Tilbud for voksne med læse- og skrivevanskeligheder inden for oplysningsforbund


Inden for oplysningsforbundet Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) findes der tilbud om deltagelse i såkaldte „studiecirklar“ for personer med læse- og skrivevanskeligheder.
 


Som et eksempel på et særligt tiltag i dette regi kan fremhæves EU-projektet Focus Alfa, som blandt andet ABF Kronoberg deltager i. Projektet retter sig mod voksne ordblinde (dyslektikere) og går ud på at afprøve nye metoder og kompensatoriske IT-hjælpemidler i forbindelse med indlæring af fremmedsprog. I den svenske del af projektet, som ABF er involveret i, fokuseres der på ordblindes tilegnelse af engelsk. De fleste af deltagerne er voksne i arbejde. På projektets hjemmeside findes der flere foreløbige forløbsrapporter, men ingen endelig rapport om erfaringerne fra projektet. 
 


4.6.2.4 Afsluttet undersøgelse af effekt af kursus for arbejdsløse med læse- og skrivevanskeligheder


Jensen, Lindgren, Andersson, Ingvar & Levander (2000) gennemførte en undersøgelse af effekten af et særligt tilrettelagt kursusforløb for arbejdsløse med læse- og skrivevanskeligheder.
 I dette forløb deltog 60 arbejdsløse svenskere, som gennemsnitligt havde 10,1 års skolegang bag sig og gennemsnitligt havde været arbejdsløse i 26,2 måneder. Forløbet var et 20 uger langt fuldtidskursus, som sigtede mod at forbedre deltagernes læsning, skrivning, hukommelse og selvtillid. Under kurset blev der blandt andet arbejdet med procesorienteret skrivning, læsevaner, mundtlig fremlæggelse, brug af tekstbehandling og stavekontrol, hukommelsestræning og viden om arbejdsmarkedet.


Før og efter kurset blev der gennemført test af deltagernes færdigheder i blandt andet læsehastighed, afkodning, stavning og hukommelse. Endvidere blev deltagerne før og efter forløbet interviewet og besvarede spørgeskemaer, som blandt andet blev anvendt til at vurdere deltagernes selvtillid. En kontrolgruppe på 16 personer deltog i før- og eftermålingen. Denne gruppe deltog ikke i læse- og skriveundervisning, men i forskellige andre aktiviteter for arbejdsløse. Undersøgelsen viste, at deltagerne i forsøgsundervisningen sammenlignet med kontrolgruppen gik signifikant mere frem på målene for stavning, afkodning, hukommelse og selvtillid vedrørende egne færdigheder i læsning og skrivning. Seks måneder efter forløbet havde 26 % af forsøgsdeltagerne fået arbejde, mens andre 28 % var begyndt på en uddannelse. Det var ikke muligt at opnå sammenlignelige data fra kontrolgruppen vedrørende påbegyndelse af arbejde eller uddannelse, men der blev foretaget en sammenligning med data fra andre arbejdsløse, som deltog i forskellige aktiviteter. På basis af denne sammenligning vurderer forfatterne til rapporten om undersøgelsen, at antallet af forsøgsdeltagere, der var begyndt på arbejde eller uddannelse, var meget højt.


4.6.2.5 Særlige hjælpemidler for læsehandicappede på arbejdsmarkedet


Der findes forskellige teknologiske hjælpemidler, som kan støtte læsehandicappede voksne i arbejdssammenhæng. Fx er der udviklet og afprøvet et særligt IT-baseret staveprogram, Stava Rätt, som blandt andet er blevet afprøvet på voksne i arbejde.
 For en nærmere beskrivelse af mulighederne for at få teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet i Sverige henvises der til en nyligt udgivet nordisk DVD med tilhørende informationsmateriale.
 (Materialet beskrives nærmere i afsnit 4.7 om fælles-nordiske tiltag). 


4.6.2.6 Afsluttede udviklingsprojekter vedrørende støtteforanstaltninger til ordblinde arbejdssøgende


Den svenske arbejdsmarkedsstyrelse („Arbetsmarknadsstyrelsen“) har udgivet flere rapporter, hvori der beskrives erfaringer fra særlige projekter med fokus på ordblinde arbejdssøgende. Fx gennemførtes der på arbejdsformidlingen i Uppsala et projekt, der blandt andet sigtede mod at give sagsbehandlere øget viden om ordblindhed (dysleksi), således at de kunne henvise potentielt ordblinde klienter til nærmere udredning og diagnosticering.
 


Endvidere har Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Lund gennemført og rapporteret et projekt, som havde til formål at udvikle ressourcer og kompetencer blandt ordblinde (dyslektikere).
 I projektet deltog 28 arbejdssøgende, som af enten en specialpædagog eller en psykolog var diagnosticeret som ordblinde (dyslektikere). Knap halvdelen havde ingen uddannelse ud over grundskolen. I forbindelse med projektet fik deltagerne under vejledning mulighed for at afprøve forskellige IT-hjælpemidler, som kunne støtte dem i forbindelse med eventuelt kommende arbejde eller uddannelse, fx talesyntese, stavekontrol og digitale ordbøger. En stor del af deltagerne i projektet var seks måneder senere kommet i arbejde eller uddannelse.


4.6.3 Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge 


4.6.3.1 Tilbud om læse- og skriveundervisning inden for den kommunale voksenuddannelse 

Den kommunale voksenuddannelse skal ifølge den officielle forordning støtte voksnes læring med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger. Støtten kan blandt andet have form af undervisning og vejledning.
 


Roos (2006) har foretaget en analyse af tilbud til voksne med læse- og skrivevanskeligheder inden for den kommunale voksenuddannelse.
 I sin rapport påpeger hun, at personer med læse- og skrivevanskeligheder i forskellige officielle „styrdokument“ er genstand for særlig opmærksomhed og regnes som en gruppe, som kræver specialpædagogisk kompetence. Hun påpeger endvidere, at mange kommuner har foretaget særlige indsatser for denne gruppe. Disse indsatser er imidlertid primært blevet gennemført i segregerende former ved siden af den ordinære uddannelse, hvilket kritiseres af mange speciallærere, som har deltaget i Roos’ undersøgelse. 


Inden for den kommunale voksenuddannelse (KomVux) udbydes læse- og skriveundervisning, som kan kompletteres med fag fra KomVux’ ordinære kursusudbud. Kurserne finansieres hovedsageligt via offentlige midler fra arbejdsformidling og forsikring (svensk: försäkringskassa).


Et eksempel på et tilbud inden for KomVux er den såkaldte „dyslexilinje“ ved KomVux Mimer i Umeå. Tilbuddet retter sig specielt mod ordblinde (dyslektikere) og består af undervisning i det svenske sprogs opbygning og stavning, træning af læsehastighed og ordkendskab, anvendelse af studieteknikker og IT-baserede hjælpemidler.
 

4.6.3.2 Tilbud om støtte og vejledning i „lärcentra“

Der findes „lärcentra“ mange steder i Sverige. De drives både i kommunalt regi, inden for folkeoplysningen og fagforbund.
 Benævnelsen af centrene kan variere. De kan fx kaldes „kompetenscentrum“, „studiecentrum“ eller „högskolenhet“. De enkelte centre fungerer som studiemiljø og mødested for voksne, der er i gang med en uddannelse. I disse centre er der adgang til vejledning, lokaler og tekniske faciliteter som fx computere med Internet og specielle programmer for personer med læse- og skrivevanskeligheder.

4.6.4 Særlige undervisningstilbud for indvandrere


4.6.4.1 Rammer for undervisning af indvandrere


For generelle informationer om svenskundervisning for indvandrere henvises til Regeringskansliets website.


4.6.4.1.1 Afsluttet udviklingsprojekt for indvandrere med læsevanskeligheder 


Der er udviklet særlige undervisningstilbud for indvandrere med læsevanskeligheder på flere folkehøjskoler, herunder Botkyrka folkhögskola.
 Nogle af denne skoles lærere har i en rapport beskrevet erfaringer fra udviklingen af et undervisningsforløb for en gruppe elever med svensk som andetsprog, som oplevede at læse og skrive dårligere end de andre elever.
 I projektet blev der blandt andet givet en struktureret gennemgang af de svenske staveregler. Deltagerne læste tekster med henblik på at træne ordkendskab og læseforståelse og skrev logbog med henblik på at træne fri skriftlig fremstilling. Erfaringerne fra projektet beskrives som overvejende positive.

4.7 Fælles-nordiske tiltag


4.7.1 Fælles-nordisk informations-DVD om læse- og skrivehjælpemidler til ordblinde på arbejdsmarkedet


Der er gennemført et fælles nordisk informationsprojekt om læse- og skrivehjælpemidler til ordblinde på arbejdsmarkedet. I alt fem nordiske lande har deltaget. I forbindelse med projektet er der udgivet en informations-DVD, der har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af teknologiske hjælpemidler på arbejdsmarkedet.
 Hjælpemidlerne består primært i anvendelse af computere og brug af syntetisk tale til oplæsning af tekster samt særlige programmer til stavning og skrivning. DVD’en gennemgår ud over de computerbaserede hjælpemidler en række hjælpemidler til løsning af andre læse- og skriveudfordringer i hverdagens arbejdsliv. Det gælder fx anvendelse af GPS til navigation, samt mobiltelefoner, PDA, diktafoner og andet udstyr. 


DVD’en indeholder blandt andet interviews med mennesker, der fortæller om deres konkrete brug af it-hjælpemidler i arbejdet. Derudover er der en række interviews med fagfolk, der fortæller om brug af IT-hjælpemidler i de nordiske lande. Endelig beskrives en lang række teknologiske hjælpemidler gennem videopræsentationer af deres funktioner. DVD’en indeholder desuden et omfattende skriftligt materiale i form af rapporter og artikler fra alle fem lande.


Projektet er finansieret af Nordisk Udviklingscenter for Handicaphjælpemidler og gennemført i et samarbejde mellem blandt andet arbejdsmarkedsstyrelser, hjælpemiddelinstitutter og ordblindeorganisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island.


4.7.2 Dansk-norsk erfaringsudveksling vedrørende undervisning på arbejdspladser


Der er i 2006 påbegyndt et mindre nordisk projekt, hvor en gruppe danske og norske lærere og konsulenter mødes og udveksler erfaringer med læse- og skriveundervisning på virksomheder.
 Projektet skal blandt andet munde ud i en samling af eksempler på „best practice“ og en liste over, hvad man skal gøre og undlade at gøre i forbindelse med læse- og skriveundervisning på virksomheder. Projektet er finansieret af programmet Nordplus Voksen.


4.8 Diskussion vedrørende tilbud og tiltag


I det foregående er der givet beskrivelser af en række nordiske tilbud og tiltag for voksne med utilstrækkelige læse-, skrive- og stavefærdigheder i de nordiske lande. I det følgende gives nogle kommentarer til det billede, der tegner sig.


Oversigten i kapitel 4 viser, at der findes mange forskellige typer af tilbud og tiltag i de enkelte nordiske lande, både i arbejds- og uddannelsesrelaterede sammenhænge. Overordnet kan der nævnes følgende hovedtyper af tilbud og tiltag:


1. Tilbud om læse- og skrivekurser for voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder 
Sådanne kurser foregår ofte på institutioner, der har specialiseret sig i undervisning for voksne, fx voksenuddannelsescentre, oplysningsforbund eller folkehøjskoler. I nogle tilfælde foregår undervisningen på deltagernes arbejdspladser, men lærerkræfterne er typisk hentet fra institutioner som de ovenfor nævnte. Specielt i Finland synes det at være almindeligt, at læse- og skrivekurser igangsættes af interesseorganisationer for ordblinde.


2. Støtteforanstaltninger i uddannelsessammenhænge for personer med læse-, stave- og skrivevanskeligheder 
Typiske støtteforanstaltninger er særlige IT-hjælpemidler, studiematerialer på lydmedie, støtteundervisning og særlige vilkår til eksaminer (fx forlænget tid). Disse støtteforanstaltninger er især rettede mod deltagere med ordblindhed/dysleksi. På nogle uddannelsesinstitutioner foretages der screening med henblik på at identificere sådanne deltagere, men det er vanskeligt at få et overblik over, i hvilket omfang der findes tilbud om screening på de enkelte uddannelser. Praksis synes at variere betydeligt mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner. 


3. Særlige tilbud for indvandrere m.fl. 
I alle de nordiske lande findes der grundlæggende sprogundervisning for personer med et andet modersmål end majoriteten i landet. I nogle lande findes der derudover særlige tiltag, der retter sig specielt mod at forbedre læse-, skrive- og IT-færdighederne hos denne gruppe, lige som der er gennemført enkelte udviklingsprojekter inden for dette område.


Det forekommer umiddelbart oplagt, at der kan finde en gensidig inspirationsudveksling sted mellem de enkelte lande, hvad angår tilbud og tiltag inden for disse områder. Som det vil fremgå af det følgende, kan det imidlertid være problematisk at vurdere, hvilke tiltag der er værd at lade sig inspirere af. Dette hænger sammen med, at der i mange tilfælde ikke foreligger overbevisende dokumentation for effekten af de beskrevne tiltag.


Nogle tiltag er beskrevet i artikler, som er baserede på interviews med en eller flere af de involverede lærere og eventuelt nogle af deltagerne. Sådanne artikler kan naturligvis medvirke til at udbrede kendskabet til et givent tiltag, men kan ikke siges at give noget pålideligt grundlag for at foretage en vurdering af, om det pågældende tiltag er bedre end så mange andre tiltag. 


I andre tilfælde foreligger der relativt omfattende evalueringsrapporter, men oftest er effekten af tiltagene kun blevet målt ved at spørge deltagerne om deres oplevelse af udbyttet. Det typiske resultat af sådanne spørgeundersøgelser er, at hovedparten af de deltagere, som ikke er faldet fra undervejs i et givet undervisningsforløb, giver udtryk for, at de selv oplever at have fået forbedret deres selvtillid og deres læse- og skrivefærdigheder gennem tiltaget. Det er fx tilfældet i en norsk undersøgelse af AOF’s læse-skrivekurser (4.3.2.2.2) og flere evalueringer af det danske FVU-tilbud, hvor deltagerne er blevet interviewet telefonisk (jf. fx 4.3.2.2.2 og 4.2.2.1.2). På grundlag af sådanne undersøgelser kan man imidlertid ikke vide, hvorvidt deltagerne objektivt set faktisk har forbedret deres færdigheder i læsning og skrivning, da det ikke er blevet afdækket, om der er sket en målbar udvikling i disse færdigheder. Det er langtfra givet, at der er en sammenhæng mellem deltagernes oplevede og faktiske udbytte af et undervisningsforløb. I en undersøgelse inden for den kompenserende specialundervisning for ordblinde kunne der således faktisk ikke påvises signifikante sammenhænge mellem deltagernes egne vurderinger af udviklingen i deres færdigheder og den udvikling, der kunne måles ved hjælp af læse- og stavetest (jf. 4.2.2.2.2 - A). 

Der er kun rapporteret relativt få nordiske undersøgelser af, hvorvidt deltagelse i tilbud om læse-skriveundervisning har en målbar effekt på voksnes færdigheder. Blandt de få undersøgelser af denne type kan nævnes en svensk undersøgelse af effekten af deltagelse i et kursus særligt tilrettelagt for arbejdsløse med læse- og skrivevanskeligheder (jf. 4.6.2.4). Denne undersøgelse viste, at arbejdsløse, som havde deltaget i et sådant læse-skrivekursus, gik signifikant mere frem på mål for stavning, afkodning, hukommelse og selvtillid end en kontrolgruppe, som havde deltaget i andre aktiviteter for arbejdsløse. Derudover er der gennemført to danske undersøgelser, hvor ordblindes færdigheder blev målt før og efter deltagelse i et forløb inden for den kompenserende specialundervisning (jf. afsnit 4.2.2.2.2). Der blev i begge disse undersøgelser gennemsnitligt fundet beskedne fremgange i deltagernes færdigheder, men markante fremgange for en mindre del af deltagerne. Sådanne undersøgelser kan imidlertid ikke give nogen sikker indsigt i, hvilke elementer i undervisningen der har bevirket disse fremgange. Derfor er det vanskeligt at vide, hvad der eventuelt kunne være værd at efterligne i undervisningstilbud for andre voksne.


Mere sikker indsigt kan opnås ved at gennemføre sammenlignende undersøgelser af forskellige undervisningsmetoders effekt på deltageres færdigheder. Som et eksempel kan nævnes en dansk træningsundersøgelse, hvor der blev tilrettelagt to særlige undervisningsforløb for to forskellige grupper af FVU-deltagerne (jf. 4.2.2.1.2). Deltagernes udbytte af disse forløb blev målt og sammenlignet med udbyttet hos en kontrolgruppe, som deltog i et almindeligt FVU-forløb. Sådanne effektundersøgelser af særlig forsøgsundervisning synes at være meget sjældne i Norden, formodentlig fordi de er relativt vanskelige og tidskrævende at gennemføre. Til gengæld opnås der en viden, der kan bruges som grundlag for at vurdere, om de undersøgte metoder er værd af anvende og inkorporere i undervisningstilbud for andre voksne svage læsere.


I det indsamlede materiale foreligger der oplysninger om enkelte nordiske tiltag, som med rimelighed kan betegnes som kontroversielle. Dette gælder blandt andet det eksisterende islandske kursustilbud for ordblinde voksne, „Tilbage til uddannelse“(„Aftur í nám“), som støttes økonomisk af staten (jf. beskrivelse af tilbuddet i afsnit 4.4.2.1). En væsentlig del af dette kursustilbud består af elementer fra amerikaneren Ron Davis’ undervisningsprogram, hvor deltagerne især arbejder med at forme bogstaver og ord i ler.
 Det bemærkes, at Davis’ teorier om årsagerne til ordblindhed afviger væsentligt fra alment accepteret, forskningsbaseret viden på området. Endvidere foreligger der ikke overbevisende dokumentation eller argumentation for hypotesen om, at ordblinde skulle kunne overvinde deres vanskeligheder ved at arbejde med ler. 


Et andet påfaldende eksempel er et afsluttet finsk projekt (jf. afsnit 4.5.2.5), hvor en gruppe voksne foruden læse- og skriveundervisning blandt andet deltog i kinesiologiske kropsøvelser og arbejdede med NLP-teknikker (Neurolingvistisk Programmering). Hverken dette projekt eller andre undersøgelser har kunnet dokumentere eller sandsynliggøre, at behandlingsmetoder som kinesiologi og NLP skulle kunne afhjælpe læse- og skrivevanskeligheder.


Selv om effekten af et givet tiltag ikke er dokumenteret, kan tiltaget naturligvis godt være en succes i den forstand, at mange brugere derigennem rent faktisk forbedrer deres færdigheder og får lettere ved at klare sig i fx arbejds- eller uddannelsesrelaterede sammenhænge. Ved mange af de beskrevne tiltag gør den manglende dokumentation det imidlertid blot vanskeligt at fastslå, hvornår der er tale om en succes, og hvad der i de enkelte tilfælde er årsag til den eventuelle succes. Hvis et bestemt tiltag opnår et godt ry, kan det skyldes mange forskellige faktorer, fx anvendelsen af en bestemt undervisningsmetode, lærerens engagement eller rekrutteringen af deltagere, og det er derfor vanskeligt at vide, om tiltaget med fordel kan efterlignes og implementeres i andre sammenhænge. Hvis man vil vide, om bestemte metoder fører til bedre resultater end andre metoder, er gennemførelse af effektundersøgelser den mest sikre vej til at opnå denne viden.


Det kan bemærkes, at langt hovedparten af de beskrevne tilbud om læse- og skrivekurser for voksne har en almen karakter. Således er målet for sådanne kurser typisk, at deltagerne opnår en generel forbedring af deres læse-, stave- og skrivefærdigheder. En sådan forbedring er naturligvis ønskværdig for såvel de enkelte deltagere som for samfundet som helhed. Imidlertid ville det faktisk være overraskende, hvis relativt korte kurser kunne kompensere for alt det, som voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder ikke tidligere har tilegnet sig i løbet af deres skolegang. Man kunne forestille sig, at det bedre kunne betale sig at tilbyde mere målrettede kurser, hvor læse- og skriveundervisningen fokuserede på det område, som deltagerne beskæftigede sig med til daglig i enten arbejds- eller uddannelsesmæssige sammenhænge, og hvor tilrettelæggelsen af undervisningen tog udgangspunkt i de krav, som deltagerne mødte i disse sammenhænge. Enkelte eksempler på sådanne tiltag findes da også i oversigten. Således udbydes der på nogle arbejdspladser læse-skrivekurser, der er „skræddersyede“ til bestemte medarbejdergrupper og tager udgangspunkt i arbejdsrelaterede materialer, som fx i det beskrevne projekt for medarbejdere i Greve Kommunes hjemmepleje (jf. 4.2.2.1.2 - E). Ligeledes tager det igangværende danske forsøg med ord- og regneværksteder udgangspunkt i de materialer, der anvendes i deltagernes konkrete uddannelse (jf. 4.2.3.4). Imidlertid foreligger der heller ikke på disse områder undersøgelser, der viser, hvilke metoder der er (mest) effektive. 


5. Udvalgte nordiske eksempler på læse-skrivekurser for voksne


5.1 Indledning


Forprojektet skal bidrage med beskrivelser af formodet effektive tiltag, der kan reducere eventuelle læse- og stavevanskeligheder. Målet er at indsamle, vurdere og sammenfatte et lovende eksempel fra hvert af mindst tre af de nordiske lande.


I forbindelse med forprojektet er der indhentet data fra tre forskellige tiltag, som vil blive rapporteret i det følgende. Det ene er et dansk eksempel på forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling for medarbejdere i en kommunal døgnpleje og køkken/service-afdeling (jf. 5.2). Det andet eksempel er et norsk læse- og skrivekursus inden for Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) (jf. afsnit 5.3). Det tredje eksempel er et tilbud om individuelt tilrettelagt læse- og skriveundervisning på virksomheden Volvo i Sverige (jf. 5.4).


Afslutningsvis diskuteres og kommenteres de tre tiltag (jf. 5.5). 


De tre eksempler er efter aftale med repræsentanter for Styregruppen for Voksnes Læring (SVL) delvist anonymiseret. Det fremgår således ikke af beskrivelserne, præcist hvor tiltagene har fundet sted, lige som undervisernes og deltagernes navne ikke nævnes.


5.2 Et dansk eksempel: Læse-skriveundervisning for kommunalt ansatte medarbejdere 


I det følgende beskrives et dansk eksempel på læse-, skrive- og staveundervisning. Det valgte eksempel er et kursus inden for den forberedende voksenundervisning (FVU). Kurset var rettet specielt mod medarbejdere i en kommunal døgnpleje og køkken/serviceafdeling. Anna Gellert har efter samråd med Undervisningsministeriets FVU-konsulent og amtslige FVU-konsulenter udvalgt dette kursus, observeret en del af undervisningen samt interviewet underviseren og nogle af deltagerne. Den følgende beskrivelse bygger på de oplysninger, der er indsamlet i den sammenhæng.


5.2.1 Begrundelse for valg af undervisningstiltag


I Danmark er Forberedende voksenundervisning (FVU) det mest udbredte undervisningstilbud for voksne med utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder. Tilbuddet tiltrækker mange kortuddannede, og da forprojektet netop har fokus på denne gruppe, forekom det oplagt at vælge at studere et tilbud inden for denne ramme. Som nævnt i diskussionsafsnittet 4.8 forekommer det i forhold til kortuddannede voksne relevant at tilbyde målrettede kurser, hvor læse- og skriveundervisningen fokuserer på det område, som deltagerne beskæftiger sig med i arbejdssammenhæng, og hvor tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som deltagerne møder her. Derfor blev der søgt efter et eksempel på et FVU-tiltag, hvor undervisningen var relateret til deltagernes arbejdsområde. Det konkrete tiltag blev valgt, fordi det lå i forlængelse af et relativt omfattende arbejdsrelateret FVU-projekt, som allerede havde fået en overvejende positiv evaluering.


5.2.2 Baggrund for undervisningsforløbet 


I efteråret 2005 og foråret 2006 kørte der under overskriften „Kompetenceudviklingsprojekt Skriftlig kommunikation“ i Roskilde Amt adskillige FVU-kurser for medarbejdere i Greve Kommunes Hjemmepleje. I dette projekt blev der i undervisningen især arbejdet med en samarbejdsbog, som alle ansatte i hjemmeplejen skal bruge til at dokumentere deres observationer og handlinger og til at holde sig orienterede om de borgere, der plejes. Projektet i Greve Kommune er blevet af evalueret af et konsulentbureau og står beskrevet i rapporten om forprojektet (jf. afsnit 4.2.2.1.D). Dette projekt var næsten afsluttet ved det nordiske forprojekts start. Imidlertid havde en anden af amtets kommuner videreført ideen og netop startet et nyt lignende projekt for medarbejdere i den kommunale døgnpleje og køkken/service-afdeling. I denne kommune skulle medarbejderne inden for døgnplejen kunne håndtere en såkaldt kommunikationsbog, hvis funktion svarede til den omtalte samarbejdsbog i Greve Kommune. Også til medarbejderne inden for køkken/service-afdelingen blev der stillet krav om skrivning og læsning i arbejdssammenhæng, idet de blandt andet skulle kunne anvende forskelle elektroniske køkkenstyringssystemer.


Formålet med projektet var overordnet at styrke færdighederne i læsning og skrivning, således at medarbejderne fik reelle muligheder for at dokumentere i kommunikationsbogen og/eller orientere sig i omsorgs- og køkkenstyringssystemerne.


5.2.3 Rekruttering af deltagere


I alt 100 ansatte i kommunens døgnpleje og køkken/service deltog i en obligatorisk screening, hvor amtets FVU-konsulent anvendte en stavetest fra undervisningsmaterialet „Staveprofilen“. I screeningen deltog både ufaglært og faglært personale foruden medarbejdere med en videregående uddannelse, herunder sygeplejersker. Af de 100 screenede blev der efterfølgende organiseret FVU-kurser for de 60. 8 af de screenede medarbejdere blev af den amtslige FVU-konsulent henvist til andre undervisningstilbud, herunder kompenserende specialundervisning for ordblinde og danskundervisning for indvandrere.


5.2.4. Deltagernes baggrund og færdigheder


I det observerede kursusforløb deltog i alt 12 ansatte. Tre af deltagerne var køkkenassistenter. En af deltagerne arbejdede som sekretær i plejecentrets administration. De øvrige arbejdede som sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Alle var kvinder med dansk som modersmål. Blandt deltagerne på holdet var plejepersonalets tillidsrepræsentant.


Deltagerne havde som nævnt deltaget i en screening. De var alle ud fra den i screeningen anvendte stavetest vurderet til at ligge på omkring trin 2 af de i alt fire FVU-trin. En grundigere afdækning, som blev foretaget cirka midtvejs i forløbet ved hjælp af det af Undervisningsministeriet anbefalede testbatteri
, viste imidlertid, at deltagerne spredte sig fra trin 1 til trin 3. 


5.2.5 Undervisningens rammer og indhold 


Det observerede undervisningsforløb var det første af en række FVU-kurser, som kommunen afholdt for medarbejdere i døgnplejen og køkken/service-afdelingen. Læreren havde stået for adskillige af de FVU-kurser, som tidligere var blevet afholdt for medarbejdere i en anden kommunes hjemmepleje. Læreren havde inden opstarten af kurserne i denne kommune deltaget i et praktikforløb i hjemmeplejen for at få en større forståelse for deltagernes arbejdsfelt, herunder anvendelse af samarbejdsbogen. Disse erfaringer dannede en del af grundlaget for den observerede undervisning.


Undervisningen foregik i et mødelokale på kommunens plejecenter. I lokalet var der tavle, video og seks pc’er til rådighed. Undervisningen varede 56 lektioner og strakte sig over en periode på knap to måneder. Nogle af lektionerne fandt sted fra kl. 8.00 til 14.30, hvorefter deltagerne havde fri. Andre af lektionerne fandt sted fra kl. 11.30 til 15.30, efter at deltagerne havde været på arbejde om formiddagen. Kurset indgik som en del af deltagernes lønnede arbejdstid. Observationen af undervisningen fandt sted på to undervisningsgange ved begyndelsen af forløbet og en undervisningsgang ved slutningen af kursusforløbet.


Observationen af undervisningen og interview med læreren viste, at over halvdelen af det anvendte materiale enten var hentet direkte fra deltagernes arbejde eller var af en type, som kunne formodes at have stor lighed med det materiale, som deltagerne typisk mødte i forbindelse med deres arbejde.


Der blev især arbejdet med følgende områder: skriftlig fremstilling, orddannelse og læseforståelse. I det følgende beskrives eksempler på aktiviteter inden for disse områder.


A. Skriftlig fremstilling


Deltagerne fik udleveret en skriftlig case om en overvægtig plejecenterbeboer med sukkersyge. De arbejdede i grupper med at udforme en såkaldt handle/plejeplan for behandlingen af denne person. De deltagere, der arbejdede i køkkenet, beskæftigede sig især med de ernæringsmæssige aspekter, mens plejepersonalet koncentrerede sig om den personlige pleje. Læreren fremhævede undervejs, at deltagerne ved udformningen af planerne skulle tænke på, at indholdet af dem skal kunne læses af både personale, borgeren selv og pårørende til borgeren. De forskellige planer, der blev udarbejdet, blev efterfølgende uddelt til alle deltagerne, og der blev givet feedback på struktureringen af planerne. En af gruppernes bidrag blev i særlig grad fremhævet som et godt eksempel, mens andre grupper blev opfordret til at uddybe deres bidrag. Læreren uddelte desuden et løsningsforslag, som var udarbejdet af en sygeplejerske, som ikke deltog i kurset.


På grund af en kommende kommunesammenlægning skulle plejepersonalet i kommunen i gang med at bruge en ny elektronisk database, hvor de ansatte blandt andet skulle indsætte en række oplysninger om de borgere, som de havde kontakt med i deres arbejde. I undervisningen øvede nogle af deltagerne sig på at skrive handle/plejeplaner for konkrete borgere ind i den nye database, som der var adgang til fra computerne i undervisningslokalet. Der syntes i starten at herske nogen forvirring om, hvilke oplysninger der skulle stå i de forskellige rubrikker, men da uddannelseslederen på plejecentret blev orienteret om dette problem, blev der næste undervisningsgang udleveret en skriftlig instruktion til deltagerne, som de kunne bruge ved indskrivning af handle/plejeplaner i databasen.


Der blev desuden arbejdet med vurdering og formulering af den sproglige form af den type meddelelser, som plejepersonalet typisk skulle notere i kommunikationsbogen. Deltagerne fik blandt andet udleveret problematiske eksempler på formuleringer som fx „Han påstår, han har ondt hele tiden“; „Såret på skinnebenet var meget snasket og ulækkert“; „Vi bliver nødt til at tømme kateterposen lidt tiere – familien har brokket sig igen“. Deltagerne fik til opgave at vurdere og omformulere sådanne meddelelser i et sprog, der ikke stødte hverken borgerne eller deres pårørende og samtidig var forståeligt for andre medarbejdere i døgnplejen.


B. Orddannelse 


Deltagerne arbejdede med at finde sammensatte navneord i en sundhedsfaglig tekst om urin-inkontinens. De fik endvidere til opgave at danne nye sammensatte navneord på basis af forskellige usammensatte navneord. De blev bedt om at forklare betydningen af de nydannede ord og blev anbefalet at starte med det sidste rodmorfem (fx mundsår = et sår i munden; livstilssygdom = en sygdom, der skyldes personens livsstil).


Deltagerne arbejdede desuden med navnesords bøjningsendelser med udgangspunkt i ord, der hyppigt bruges inden for plejeområdet (fx pause, plejecenter, bækkenbundstræning). Efterfølgende fik deltagerne til opgave at finde og rette fejlstavede ord i en jobannonce for social- og sundhedshjælpere (fx borgere stavet som borger).


C. Læseforståelse 


De deltagere, som arbejdede i køkkenet, læste en tekst om metoder til beregning af overvægt. Deltagerne skrev et resumé af teksten og fremlagde og kommenterede efterfølgende indholdet for hele holdet.


En sygehjælper, som oplevede at læse for langsomt, arbejdede med forskellige metoder til at differentiere og optræne sin læsehastighed og øvede blandt andet skimmeteknikker på tekster om sundhedsfaglige emner.


5.2.6 Evaluering


Kurset blev af læreren evalueret både mundtligt og skriftligt efter hver undervisningsgang. Endvidere blev der afslutningsvis lavet en ekstra grundig skriftlig evaluering, som blev sammenfattet og sendt til observatøren. Sammenfatningen viste, at hovedparten af deltagerne følte, at de havde fået udbytte af undervisningen, ville anbefale kurset til andre og var motiverede for selv at gå gang med et nyt FVU-kursus eller anden danskundervisning på et senere tidspunkt. Nogle af deltagerne gav dog udtryk for, at de gerne ville have været testet grundigere fra starten og i højere grad have arbejdet individuelt med deres egne særlige problemområder. Det kan tilføjes, at det efter gennemførslen af det første FVU-kursus for medarbejdere i kommunens døgnpleje og køkken/serviceafdeling som følge af evalueringen blev vedtaget af de projektansvarlige, at deltagere på de kommende kurser skulle testes grundigt en af de første undervisningsgange.

I forbindelse med det nordiske forprojekt blev der kort før slutningen af forløbet gennemført interviews med nogle af deltagerne. En af deltagerne havde en etårig uddannelse som sygehjælper. Hun havde for en del år siden forsøgt at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent, men havde opgivet at gennemføre, da hun var dumpet undervejs til en skriftlig eksamen og havde fået at vide, at hendes skriftlige fremstilling var for dårlig. Hun havde som tillidsrepræsentant støttet igangsætningen af FVU-kurserne på arbejdspladsen og havde håbet, at hun selv gennem deltagelse i kurset kunne forbedre sine færdigheder så meget, at hun kunne videreuddanne sig. Da hun blev interviewet kort tid før afslutningen af kurset, var hun imidlertid nået frem til den erkendelse, at hun manglede at forbedre sig meget endnu, før hun kunne klare at videreuddanne sig. Hun gav dog udtryk for, at hun havde fået nogle brugbare redskaber, specielt hvad angik læseteknik. 


En anden af deltagerne var køkkenassistent. Hun gav udtryk for, at hun kunne bruge meget af det, hun havde lært på kurset, i sin dagligdag. Hun følte, at hun havde forbedret sine færdigheder, især i stavning. Hun udtrykte specielt tilfredshed med, at der på holdet havde været deltagere fra både pleje- og køkkenpersonalet, da hun blandt andet gennem arbejdet med handle/plejeplanerne havde fået en indsigt i plejepersonalets arbejde, som kunne være nyttig i hendes eget arbejde i køkkenet.


En tredje af deltagerne gav udtryk for, at hun ikke følte, at hun havde vanskeligheder med læsning eller stavning. Hun arbejdede som den eneste af deltagerne i administrationen og mente, at hun klarede sit job uden problemer. Efter sin egen opfattelse havde hun ikke brug for kurset, fik ikke noget udbytte af det og ville hellere have brugt sin tid på at deltage i et IT-kursus, hvis hun havde haft valget. Hun mente, at den indledende screening havde givet et skævt billede af hendes færdigheder, og at kurset var overflødigt for hendes eget vedkommende. Dog vurderede hun, at mange af de andre deltagere havde brug for kurset og udbytte af det.


5.3 Et norsk eksempel: Læse-skriveundervisning i AOF


I det følgende beskrives et norsk eksempel på læse-, skrive- og staveundervisning. Det valgte eksempel er et læse- og skrivekursus inden for AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) i en by i Østfold amt (norsk: fylke). 


Den pågældende AOF-afdeling har holdt kurser for voksne med læse- og skrivevanskeligheder siden 1998. Der er kurser på tre forskellige niveauer; alle kurserne er på 102 timer. AOF-afdelingen har i 2000 startet en såkaldt læse- og stavebutik i byens gågade. I denne butik tilbydes der kurser, testning, rådgivning og vejledning for voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Tiltaget har fået betydelig opmærksomhed i medierne i Norge, og AOF i flere andre byer har kopieret tiltaget.


Koordinatoren for den norske del af det nordiske forprojekt, Egil Gabrielsen, har i samråd med centralt placerede personer i Kunnskapsdepartementet og læringscentret Vox udvalgt et af denne AOF-afdelings læse- og skrivekurser. Egil Gabrielsen har efter aftale med projektledelsen observeret en del af undervisningen på et sådant læse- og skrivekursus, interviewet underviseren og nogle af deltagerne samt skrevet rapport om tiltaget. Beskrivelsen af eksemplet bygger på informationer fra denne rapport.


5.3.1 Begrundelse for valg af undervisningstiltag 


Det konkrete norske læse- og skrivekursus er valgt som norsk eksempel med følgende begrundelse:


1. Det er et af tilbuddene for voksne med svage basisfærdigheder med længst tradition i Norge, og det har samtidig været model for andre AOF-afdelinger i landet.


2. Kursustilbuddet har fået meget opmærksomhed fra medierne og kan derfor være interessant at studere nærmere.


3. Det aktuelle kursustilbud var som udgangspunkt et kursus, som deltagerne selv måtte finansiere. Fra 2005 har kommunen vedtaget, at den selv skal betale kursuspengene for de deltagere, som kommer fra denne kommune. Dette signalerer en anerkendelse af kursustilbuddet fra kommunens side.


4. AOF-afdelingen har fået en central plads i det nyetablerede „Program for basiskompetanse i arbeidslivet“ (BKA-programmet), som er omtalt i rapporten i afsnit 4.3.2.3). Dette indebærer, at indholdet af denne afdelings kurser vil blive spredt til flere andre regioner i Norge inden for det nærmeste år.


5.3.2 Baggrund for undervisningstiltag 


Norge har ikke igangsat systematiserede tiltag for voksne med svage læse-, skrive- og regnefærdigheder svarende til fx FVU-tilbuddet i Danmark. AOF (Arbeidernes opplysningsforbund), som er en gren af LO (Landsorganisasjonen) i Norge, har presset på for at få igangsat kompetenceopbyggende kurser for kortuddannede i Norge. Den udvalgte AOF-afdeling har haft en fremtrædende rolle i denne sammenhæng og kan på mange måder betragtes som dem, som længst har arbejdet med kurser for voksne med svage basisfærdigheder. Der er flere grunde til dette, men to vigtige faktorer kan fremhæves: 


1. Høgskolen i Østfold har gennemført en specialpædagogisk uddannelse med fokus på læsning og skrivning (leksologi) i flere år. Dette er i Norge den eneste leksologi- uddannelse, som gennemføres andre steder end i Stavanger (hvor uddannelsen af leksologer startede i 1994). Initiativtagerne til læse- og skrivekurserne i den valgte AOF-afdeling har gennemført en sådan uddannelse.


2. Byen, hvor det observerede kursus fandt sted, er en gammel industriby. Byen har traditionelt haft et uddannelsesniveau under gennemsnittet for norske kommuner. Mange har for eksempel været ufaglærte arbejdere i celluloseindustrien; en industri som har haft en betydelig nedgang i antallet af beskæftigede de senere år. 


5.3.3 Rekruttering af deltagere


Tilbuddet er ret godt kendt gennem omtaler i radio og TV. Deltagere til kurset rekrutteres på mange forskellige måder. Nogle af disse måder nævnes i det følgende:

· Arbejdsformidlingen (norsk: arbeidsmarkedsetat) anbefaler ofte kurset.


· „Trygdekontoret“ henviser til kurset.


· Virksomheder tager kontakt til AOF.


· Tillidsrepræsentanter på virksomheder og tidligere kursusdeltagere anbefaler kurset til venner og kolleger med læse- og skrivevanskeligheder.


· Kursuslokalerne ligger i forbindelse med AOF’s læse- og stavebutik, som ligger i gadeplan i byens gågade, og nogle kommer derfor direkte fra gaden for at blive orienteret om tilbuddet. 


5.3.4 Deltagernes baggrund og færdigheder


Otte deltagere begyndte på kurset i januar. Ved slutningen af maj, hvor kurset blev observeret, havde to af deltagerne valgt at holde op; den ene pga. sygdom og den anden pga. nyt arbejde i en anden kommune.


Af de seks personer, som fortsat deltog i kurset på observationstidspunktet, havde de fem ingen uddannelse ud over grundskolen. Den sjette var uddannet sygehjælper (norsk: hjelpepleier) med en tillægsuddannelse og arbejdede på halv tid som psykiatrisk sygehjælper. En anden deltager var arbejdsleder i en beskyttet virksomhed. En tredje havde deltidsarbejde som natchauffør. En fjerde var under omskoling på grund af nedslidning. De to sidste deltagere var „uføretrygdede“ (pensionerede på grund af helbredsmæssige årsager). Alle deltagerne havde norsk som modersmål.

Deltagerne havde inden undervisningens start deltaget i en individuel samtale på cirka en time, hvor der også blev foretaget en screening af deres færdigheder i afkodning, stavning, læsehastighed, læseforståelse og ordforråd ved hjælp af materialerne „Ordkjedetesten“ og „Rådgiveren“. Ifølge oplysninger fra læreren var der stor spredning i færdighederne blandt deltagerne.


5.3.5 Undervisningens rammer og indhold


Deltagerafgiften på 4.500 norske kr. blev dækket af kommunen, og det var således gratis for deltagerne at følge undervisningen. AOF modtager statstilskud som voksenundervisningsinstitution.

Kurset strakte sig over et semester (17 uger). Undervisningen foregik to gange om ugen. Hver gang varede undervisningen fire lektioner. Kurset indgik som modul nummer to i en kursusrække på tre moduler, hver på 102 timer. Observationen af undervisningen fandt sted over to undervisningsgange hen imod slutningen af kursusforløbet. Undervisningen fandt sted i et kursuslokale i forbindelse med AOF’s læse- og stavebutik.


I løbet af den observerede del af kurset arbejdede deltagerne blandt andet med opgaver i at skrive referater. Der indgik opgaver med at finde antonymer til ord som fx hensynsløs og synonymer til ord som PC. I arbejdet med at finde synonymer til udvalgte ord øvede deltagerne sig i at bruge ordbøger. Deltagerne arbejdede individuelt med pc-baserede træningsprogrammer, fx programmet „Drillpro“. Der blev endvidere anvendt forskellige IT-hjælpemidler. Underviseren introducerede blandt andet programmet „LingDys“, som giver skrivestøtte til dyslektikere og andre læse-skrivesvage, idet programmet blandt andet giver ordforslag og mulighed for at få det skrevne læst højt. Det blev også demonstreret, hvordan man med en skannerpen kan indskanne en tekst som fx en brugsanvisning og få teksten læst op. Deltagerne fik mulighed for at afprøve hjælpemidlerne. 


Observationer af undervisningen og interview med læreren viste, at en relativt stor del af tiden gik med at lave øvelser, som var hentet fra arbejdshæfterne „Les og skriv!“. Disse hæfter er udgivet af AOF og udviklet til forbundets kurser for voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Som nævnt arbejdede deltagerne også en del af tiden med pc-baserede træningsprogrammer. Kun en lille del af de materialer, som blev anvendt i undervisningen, var direkte hentet fra eller relateret til deltagernes hverdag. Dog skete det ifølge læreren af og til, at nogle af deltagerne selv medbragte udklip fra aviser og lignende.


5.3.6 Evaluering


Der var ikke lagt op til en systematisk evaluering af det beskrevne tiltag. På nogle af AOF-afdelingens hold er udviklingen af deltagernes færdigheder blevet afdækket undervejs ved hjælp af nogle af de test, som blev foretaget før undervisningens start. Der foreligger imidlertid kun oplysninger om testresultater fra en enkelt af deltagerne i det aktuelle kursus. Denne deltager var gået frem på den anvendte test af afkodning. Derudover videregav læreren oplysninger om tre tidligere deltagere, som også var gået frem på denne test. Der foreligger ingen samlet opgørelse for resultaterne fra deltagere i tidligere tilsvarende kurser.


To deltagere blev interviewet individuelt i forbindelse med indsamlingen af data til det nordiske forprojekt. Den ene var arbejdsleder i en beskyttet virksomhed, og den anden arbejdede som psykiatrisk sygehjælper på halv tid og havde i sin fritid mange hverv, blandt andet i lokalpolitisk sammenhæng. De gav begge udtryk for, at de var godt tilfredse med kursets indhold, og at de brugte en del af det, de lærte på kurset både i arbejde og fritid, blandt andet når de skrev referater. Arbejdslederen var i gang med det andet kursusforløb inden for AOF og vurderede selv, at han især var blevet bedre til at læse, idet han nu læste hurtigere og forstod mere end før sin kursusdeltagelse. Sygehjælperen var i gang med det tredje kursusforløb inden for AOF og havde selv betalt undervisningsafgift for de to tidligere kursusforløb. Han vurderede, at han især var blevet bedre til at stave. Begge deltagere gav udtryk for, at de nu brugte læsning og skrivning betydeligt mere i hverdagen end før deres kursusdeltagelse. Arbejdslederen nævnte som eksempler, at han var begyndt at læse vejskilte og hjælpe sin søn i 1. klasse med lektier, og at han skrev flere huskesedler og oftere brugte e-mail end før. Sygehjælperen nævnte, at han oftere end før brugte internet og e-mail, oftere læste avis og var begyndt at læse eventyr for sine børn.


5.4 Et svensk eksempel: Læse-skriveundervisning for medarbejdere i Volvo


I det følgende beskrives et svensk eksempel på læse-, skrive- og staveundervisning. Det valgte eksempel er et tilbud for ordblinde medarbejdere på virksomheden Volvo. Koordinatoren for den svenske del af forprojektet, Ingrid Lavås, har udvalgt eksemplet, observeret en del af undervisningen samt interviewet underviseren og to af deltagerne. Den følgende beskrivelse bygger på de oplysninger, der er indsamlet og rapporteret af Ingrid Lavås
, hvis ikke andre referencer er anført.


5.4.1 Begrundelse for valg af undervisningstiltag


Et af målene for det nordiske forprojekt var at indsamle eksempler på initiativer i private virksomheder. Derfor blev der ledt efter et eksempel på et lovende tiltag, hvor en privat virksomhed organiserede undervisning for ansatte med læse-, stave- og skrivevanskeligheder. Virksomheden Volvos tilbud om læse- og skriveundervisning for medarbejderne blev valgt som konkret eksempel, da dette var en genoptagelse af et storstilet privat initiativ, som tidligere har vakt stor opmærksomhed og fået positiv omtale både i og uden for Sverige.


5.4.2 Baggrund for undervisningsforløbet 


En af Volvos afdelinger tilbød i perioden 1995–1998 kurser for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Alle 1000 medarbejdere ved denne afdeling blev ved obligatoriske gruppemøder informeret om ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder. De medarbejdere, som kunne genkende sig selv i beskrivelsen, blev tilbudt læse- og skriveundervisning i arbejdstiden. I perioden 1995–1998 tog omkring 100 medarbejdere fra denne afdeling imod tilbuddet og fik læse- og skrive undervisning i 1½ time om ugen, indtil de syntes, at de havde nået deres personlige mål.
 


Programmet kostede dengang virksomheden Volvo omkring 2 millioner kroner til udgifter til information, undervisning og løn til medarbejderne, som oppebar fuld løn under deltagelse i undervisningen. Ifølge personaledirektøren har de ordblinde deltagere gennemsnitligt forhøjet deres egen produktivitet med fem procent, og personaleledelsen vurderer på denne baggrund, at investeringen er tjent ind på mindre end to år. I 2003 blev projektet genoptaget. Således har de 350 nyansatte og de medarbejdere, som ikke deltog i undervisning i den første projektperiode, nu også fået tilbud om læse-skriveundervisning i arbejdstiden.


Ifølge den lærer, som står for undervisningen på Volvo, er formålet med undervisningen, at deltagerne generelt bliver bedre til at læse, skrive og stave og til at håndtere læse- og skrivekrav i arbejde, uddannelse og privat.
 


5.4.3 Rekruttering af deltagere


På virksomheden er der blevet holdt et obligatorisk informationsmøde for alle ansatte, hvor læreren har fortalt om muligheden for at deltage i læse- og skriveundervisning. Efterfølgende tager læreren individuel kontakt til alle de medarbejdere, som deltog i informationsmødet. De, som ikke tidligere har deltaget i dette tilbud, og som selv oplever at have læse- og skrivevanskeligheder, får mulighed for at få individuel læse- og skriveundervisning i arbejdstiden. Der stilles fra virksomhedens side ingen betingelser om, at medarbejderne skal kunne dokumentere læse- og skrivevanskeligheder for at kunne modtage tilbuddet.


5.4.4 Deltagernes baggrund og færdigheder


To medarbejdere, som modtog individuel læse- og skriveundervisning, blev interviewet og observeret i forbindelse med det nordiske forprojekt. Begge arbejdede i produktionen i en af Volvos afdelinger og skulle i forbindelse med deres arbejde læse blandt andet beskeder, etiketter, arbejdsbeskrivelser, manualer og rapporter samt skrive blandt andet fejlmeddelelser og ordresedler. Begge deltagere oplyste, at de primært oplevede problemer med stavning og ønskede at forbedre deres færdigheder på dette område. De oplevede ikke i så høj grad problemer med læsning. Ifølge underviserens vurdering havde begge deltagerne læse- og stavevanskeligheder af dyslektisk karakter.


Den ene, som herefter benævnes deltager A, havde foruden grundskolen gået to år på „verkstadslinje“. Han havde gået i hjælpeklasse i grundskolen på grund af læse- og skrivevanskeligheder. Han havde på observationstidspunktet modtaget cirka 40 undervisningslektioner på Volvo. 


Den anden, som herefter kaldes deltager B, havde gået tre år på „bygg/husanläggningslinje“ og derefter uddannet sig til vagt („väktar“). Han havde ikke fået nogen ekstra hjælp i grundskolen, da hans læse- og skriveproblemer først var blevet opdaget i 8. klasse. Han havde på undersøgelsestidspunktet kun fået cirka fire undervisningslektioner på Volvo. 


5.4.5 Undervisningens rammer og indhold 


Generelt foregår læse-skriveundervisningen på Volvo som en del af deltagernes lønnede arbejdstid. 


Hvis undervisningen må lægges uden for arbejdsskiftene, modtager deltagerne overarbejdsbetaling.


Inden undervisningens start foretages der en individuel samtale, hvor deltagernes stavefærdigheder testes ved hjælp af den standardiserede stavetest MG Diktamen I. Hvis en deltager selv ønsker det, foretages der også en afdækning af læsefærdighederne, blandt andet ved hjælp af testene MG 50 Ord og DLS 7-9 Läshatighet. Efter en analyse af deltagernes testresultater planlægges indholdet af kurset i samråd med den enkelte deltager. Undervisningen foregår individuelt. Den finder sted én gang om ugen og varer max. 1½ time pr. gang. Undervisningsperiodens længde varierer, idet den afhænger af deltagerens behov. 


Undervisningen finder sted i lærerens arbejdsværelse på virksomhedens personaleafdeling. I arbejdsværelset er der til brug for deltageren en computer med internetopkobling, talesyntese og læse- skrivetræningsprogrammer. 


Ved begyndelsen af undervisningen kontrollerer læreren, om deltageren har kendskab til alfabetet og andre grundliggende ting. I staveundervisningen arbejder deltageren sig efterhånden systematisk igennem alle de lyde, som det kan være svært at stave til på svensk. Her gennemgås alfabetet, vokaler, konsonanter og sprogets enheder. Derefter gås der videre med forskellige staveregler, som bringes i anvendelse i øvelser på computer og på papir. De tekster, der læses, vælges ud fra deltagerens interesser og udgør grundlaget for øvelser i skriftlig fremstilling, fx udformning af debatindlæg vedrørende tekstens indhold. Der anvendes IT-baseret stave- og grammatikkontrol, når deltageren har formuleret sin tekst.

I forbindelse med det nordiske forprojekt blev der observeret undervisning af de to ovenfor nævnte deltagere A og B. I den individuelle undervisning af deltager A blev der blandt andet arbejdet med regler for stavning af udvalgte lyde (tj-lyden og m-lyden) gennem mundtlige forklaringer og diktatøvelser på papir efterfulgt af IT-baserede øvelser, hvor deltageren på egen hånd arbejdede videre med de nævnte lyde, mens læreren sad ved siden af. Deltager A arbejdede desuden med forståelse af en aktuel avisartikel og skrev på denne baggrund selv et debatindlæg om emnet for artiklen. I den observerede undervisning af deltager B blev der arbejdet med kendskab til alfabetet og skelnen mellem vokaler og konsonanter. Deltager B arbejdede desuden med sproglig opmærksomhed, deling af ord i stavelser og nedskrivning af disse ord. Der fandt løbende en pædagogisk dialog sted mellem deltagerne og læreren, således at deltagerne fik indsigt i deres problemer og deres læreprocesser.


5.4.6 Evaluering


I forbindelse med det nordiske forprojekt blev der gennemført interviews med deltagerne A og B. Begge deltagere oplyste, at de i deres arbejde brugte det, de lærte i undervisningen, og at de afgjort læste og skrev mere i forbindelse med deres arbejde nu end før. A forklarede, at han skrev længere og mere udførlige rapporter nu, og B fortalte, at han følte sig bedre til at stave og kunne klare at skrive mere end før på arbejdet. De følte også begge, at de i deres fritid læste hurtigere og skrev bedre. A fremhævede, at han nu kunne hjælpe sine børn med lektierne, og B, at han læste avisen mere grundigt nu. De to deltagere udtrykte begge stor tilfredshed med undervisningens indhold og tilrettelæggelse.


Læreren fører løbende en dialog med deltagerne om, hvordan de oplever undervisningen og hvad de har lært. Efter nogen tids undervisning lader læreren deltagerne gennemføre den diktat, som blev anvendt ved begyndelsen af undervisning. Deltager A har således gennemført diktaten i hhv. marts 2004 og i august 2005 og viser ud fra disse diktater at dømme tegn på fremgang i stavefærdigheder. Deltager B har kun gået til undervisning i kort tid og er endnu ikke blevet testet igen. Der foreligger ingen samlet opgørelse for resultaterne fra deltagere, der tidligere har deltaget i læse- og skriveundervisning på Volvo.


Som tidligere nævnt har virksomhedens ledelse beregnet, at de medarbejdere, som deltog i læse- og skriveundervisning i den første projektperiode (1995–1998) gennemsnitligt forhøjede deres egen produktivitet med fem procent.
 


5.5 Diskussion vedrørende eksempler på undervisningstiltag


5.5.1 Overordnede forskelle og ligheder mellem de tre tiltag


Der er indsamlet data fra tre eksempler på undervisningstiltag, et dansk, et norsk og et svensk. Alle tre tiltag rettede sig mod voksne med utilstrækkelige læse-, skrive- og stavefærdigheder og indbefatter arbejde med læsning, skrivning og IT.


De tre eksempler adskiller sig imidlertid fra hinanden på væsentlige punkter. En af forskellene er rekrutteringsmåden. I det danske eksempel var en stor gruppe ansatte således blevet screenet med en stavetest og derefter sendt på kursus i arbejdstiden, hvis de klarede sig under et vist niveau på testen. Det danske tiltag kan siges at bidrage med en mulig løsning på rekrutteringsproblemet, altså at mennesker med læsevanskeligheder undviger tilbud om læsekrævende kurser og uddannelse; problemet er her forsøgt løst ved at gøre deltagelse i undervisningen obligatorisk. Til gengæld var motivationen hos deltagerne i det danske tiltag muligvis ikke så høj som blandt deltagerne i det norske og svenske eksempel, hvor deltagelsen var baseret på frivillighed. På Volvo informeres medarbejderne om tilbuddet, men vælger selv, om de vil tage imod det, mens nogle af de norske deltagere lige frem havde betalt penge for at følge tidligere dele af AOF’s læse- og skrivekursus. 


En anden af forskellene er graden af kobling mellem undervisning og deltagernes arbejdsliv. I det danske eksempel foregik undervisningen på det plejecenter, som medarbejderne var knyttet til gennem deres arbejde. Undervisningens indhold var direkte knyttet til deltagernes arbejdsliv, og det kan fremhæves, at underviseren gennem et praktikforløb havde brugt tid på at sætte sig ind i mange af deltagernes arbejdsopgaver. I det svenske eksempel foregik undervisningen ligeledes på deltagernes arbejdsplads, men valget af tekster og opgaver tog ikke direkte udgangspunkt i deltagernes arbejdsliv, men snarere i deres fritidsinteresser og emner, der kan antages at have almen samfundsmæssig relevans for voksne. Det norske undervisningstiltag havde ikke deltagernes arbejdsplads som ramme og var heller ikke i særlig høj grad relateret til deltagernes eventuelle arbejde. Deltagerne i det norske AOF-tilbud havde en meget forskelligartet baggrund og var i nogle tilfælde slet ikke i arbejde. 


En tredje iøjnefaldende forskel er antallet af deltagere. I det svenske tiltag fik deltagerne således eneundervisning, mens deltagerne i de to andre tiltag modtog holdundervisning. Således gik der 12 på det danske FVU-hold og 6 på det norske AOF-hold.


5.5.2 Kommentarer vedrørende det danske tiltag


Som nævnt var det danske tiltag for ansatte inden for en kommunal døgnpleje og køkken-service-afdeling karakteriseret ved, at der var en direkte sammenhæng mellem deltagernes arbejde og undervisningens tilrettelæggelse. Der er især i USA gennemført forskning, som det kan være relevant at inddrage i en vurdering af det beskrevne danske undervisningstiltag. De amerikanske forskere Mikulecky & Lloyd har således vurderet kvaliteten af en række forskellige arbejdsrelaterede tilbud om læse- og skriveundervisning.
 Disse forskere har fundet, at deltagere især forbedrer deres læse- og skrivefærdigheder og bliver i stand til at overføre de indlærte færdigheder til arbejdsrelaterede aktiviteter, hvis følgende betingelser i undervisningen er opfyldt: 

· at deltagerne beskæftiger sig med læsning og skrivning i mindst 70 % af undervisningstiden 


· at deltagerne i undervisningen arbejder med materialer, som de har brug for at læse og skrive på arbejdspladsen (mindst 20–30 % af de anvendte materialer skal være arbejdsrelaterede og indbyggede i kursets struktur)


· at der løbende foregår en diskussion med deltagerne om deres mål med og udbytte af undervisningen. 


Det danske observerede tiltag kan siges at opfylde disse betingelser; deltagerne var således faktisk i hovedparten af den observerede undervisningstid beskæftigede med læse- og skriveaktiviteter, der var relateret til deres arbejdsområde, og der foregik en løbende evaluering af undervisningens indhold. Det er imidlertid ikke undersøgt, om deltagerne faktisk forbedrede deres læse-, skrive- og stavefærdigheder i løbet af undervisningen.


Det danske forløb blev afholdt inden for rammerne af FVU-systemet, som er beskrevet nærmere i afsnit 4.4.4.1.1. Ser man på det danske tiltag som et eksempel på et FVU-forløb, kan det fremhæves, at der i den observerede undervisning indgik hovedparten af de elementer, der ifølge FVU-undervisningsvejledningen skal undervises i, herunder orddannelse, ordkendskab, læseforståelse, skriftlig fremstilling og brug af skrevne tekster i hverdagen.
 Undervisningen kan således karakteriseres som et „regulært“ FVU-forløb, hvor de forskellige elementer blot var tilpasset den særlige kontekst, som udgjordes af deltagernes arbejdsliv. På et enkelt punkt afveg forløbet dog fra de foreskrivelser, som Undervisningsministeriet har givet. Ministeriet anbefaler således, at der inden et FVU-forløbs begyndelse foretages en afdækning af deltagernes færdigheder inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling som grundlag for trinplacering og planlægning af undervisning.
 Denne anbefaling kan ikke siges at være fulgt i det observerede danske tiltag, idet deltagerne kun havde deltaget i en overfladisk screening i forhold til stavefærdigheder inden undervisningens start og først blev testet grundigere langt henne i forløbet. Flere af deltagerne gav ved afslutningen af forløbet udtryk for, at de gerne ville have været testet grundigere fra starten og i højere grad have arbejdet individuelt med deres egne særlige problemområder. Som tidligere nævnt blev det efterfølgende vedtaget af de projektansvarlige, at deltagere på de kommende kurser skulle testes grundigt en af de første undervisningsgange. Indirekte tyder dette forløb på, at Undervisningsministeriets anbefaling vedrørende en indledende afdækning af deltagernes færdigheder inden for både læsning, stavning og skriftlig fremstilling er yderst relevant.


5.5.3 Kommentarer vedrørende det norske tiltag


I det norske observerede eksempel udgjordes målgruppen ikke som i det danske og det svenske eksempel af personer fra en bestemt arbejdsplads. Deltagerne havde en mere forskelligartet baggrund og blev rekrutteret på forskellig vis. Det kan fremhæves som noget særligt ved tiltaget, at undervisningen foregik i lokaler med tilknytning til AOF’s læse- og stavebutik, der som nævnt ligger i gadeplan i byens gågade. Dette giver formodentlig nogle særlige muligheder for at vække opmærksomhed og rekruttere personer, som måske ikke ellers ville melde sig til et læse-skrivekursus. 

På nogle af AOF-afdelingens hold er udviklingen af deltagernes færdigheder som nævnt blevet afdækket undervejs ved hjælp af nogle af de test, som blev foretaget før undervisningens start. Der foreligger imidlertid ingen samlet opgørelse for resultaterne fra deltagere i det igangværende forløb eller fra tidligere kurser. Det er derfor uklart, i hvilket omfang deltagere i denne type undervisningsforløb faktisk har forbedret deres færdigheder som følge af undervisningen.


De to interviewede deltagere forekom at være meget tilfredse med undervisningen og gav udtryk for, at de fik udbytte af den, hvilket naturligvis kan siges at være positivt. Men som det tidligere er fremgået af kapitel 4, er det helt almindeligt, at deltagere i frivillig undervisning udtrykker, at de føler, at de har fået udbytte af undervisningen – uden at dette nødvendigvis hænger sammen med deres faktiske udbytte, som det kan måles ved hjælp af læse- og stavetest (jf. den danske undersøgelse af effekten af deltagelse i kompenserende specialundervisning
 omtalt i afsnit 4.2.2.2.2 – A). Den amerikanske forsker Diekhoff (1988) advarer da også på baggrund af en analyse af effekten af en række læse- og skrivekurser mod at basere evalueringer af sådanne kurser primært på deltagernes egne vurderinger, da disse kan være overdrevent optimistiske.
 


5.5.4 Kommentarer vedrørende det svenske tiltag


Et særkende ved undervisningen på Volvo er, at den er individuel. Dette giver oplagt særlige muligheder for at skræddersy undervisningen specielt til de enkelte deltagere. 


Endvidere forekommer det svenske tiltag at være det af de tre beskrevne tiltag, hvor der mest konsekvent foretages en form for afdækning af udviklingen i deltagernes færdigheder. Ifølge de indsamlede oplysninger bliver deltagernes færdigheder i stavning således ved hjælp af en stavetest undersøgt før undervisningsforløbets start, og når deltagerne har modtaget undervisning et stykke tid, gennemgår de den samme stavetest. På denne baggrund har læreren mulighed for at vurdere, om den enkelte deltager er gået frem, hvad angår stavefærdighed. 


Imidlertid er der ikke tale om nogen særlig omfattende afdækning, idet deltagernes udvikling i færdigheder i fx læsning og skriftlig fremstilling ikke testes. Der foreligger heller ikke nogen samlet opgørelse for udviklingen i stavefærdighederne for større grupper, der har deltaget i læse- og skriveundervisning på Volvo. Derfor er det vanskeligt for udenforstående at vurdere, i hvor høj grad medarbejderne faktisk forbedrer deres læse-, skrive- og stavefærdigheder som følge af deltagelse i undervisningstilbuddet.


5.5.5 Afrunding vedrørende de tre tiltag


I alle de rapporterede tiltag indgår der elementer, der sandsynligvis vil kunne inspirere andre udbydere og undervisere. Imidlertid er det vanskeligt at vide med sikkerhed, om de beskrevne tiltag faktisk er bedre end så mange andre tiltag og således værd at kopiere. Dette skyldes blandt andet, at der ikke ud fra beskrivelserne er noget pålideligt grundlag for at vurdere, om de anvendte metoder gavner voksne deltagere mere end andre metoder. 


Det er i det hele taget et problem med eksempler på „best practice“, at det er uklart, hvad det er ved en given praksis, der er „bedst“ og værd at kopiere. Er det fx de anvendte undervisningsmetoder, rekrutteringsmåden eller lærerens engagement? Hvis man vil vide, om anvendelse af bestemte metoder inden for læse- og skriveundervisning fører til bedre resultater end andre metoder, er gennemførelse af egentlige effektundersøgelser den mest sikre vej til at opnå denne viden (jf. den foregående diskussion i afsnit 4.8).


6. Afdækning af krav til og færdigheder i læsning og skrivning i uddannelses- og arbejdssammenhæng


6.1 Sammenfatning


Som kapitel 6 viser, er det en kompliceret sag at afdække læse- og skrivekrav i en given uddannelses- eller arbejdssammenhæng. Dette hænger sammen med, at sådanne krav afhænger af mange forskellige faktorer. Om der er høje eller lave krav, er således blandt andet betinget af, hvor meget og hvad der skal læses og skrives, samt af, hvor vigtig en rolle læsning og skrivning spiller for gennemførslen af en uddannelse eller udførslen af et arbejde. Det kan endvidere være vanskeligt at afgøre, om en person har de færdigheder og forudsætninger, der er nødvendige for at opfylde læse- og skrivekravene i en bestemt uddannelses- eller arbejdssammenhæng. Også her spiller mange forskellige faktorer ind. Foruden de specifikke færdigheder inden for læsning eller skrivning, som en person kan have udviklet netop inden for sin aktuelle uddannelse eller arbejdsfunktion, kan hans generelle niveau af læse- og skrivefærdigheder således spille en væsentlig rolle. Endvidere kan en persons kendskab til fagområdet eller branchen være af afgørende betydning for hans mulighed for at udføre de læse- og skriverelaterede opgaver, der indgår som en del af arbejdet eller uddannelsen.


I uddannelsessammenhæng er der i tidligere undersøgelser med henblik på afdækning af kravene til læsning og skrivning blandt andet gennemført observationer af undervisningssituationer, indsamlinger og analyser af de materialer, som indgik i undervisningen, samt interviews med underviserne og deltagerne. Disse undersøgelser tyder på, at der i praktisk orienterede uddannelser er store forskelle med hensyn til, hvor meget og hvad der skal læses og skrives. I nogle uddannelser er de anvendte materialer relativt svært tilgængelige, men dette kompenseres der i nogle tilfælde for, fx gennem mundtlige gennemgange af stoffet, således at læsning ikke nødvendigvis spiller en afgørende rolle for deltagernes tilegnelse af faglig viden (jf. afsnit 6.3.1.1).


Til afdækning af uddannelsesdeltageres generelle læse- og skrivefærdigheder er der i tidligere undersøgelser typisk benyttet almene testmaterialer, hvis indhold og udformning ikke er relateret til et bestemt fagområde. Derudover er der i forbindelse med flere undersøgelser udviklet fagspecifikke test til afdækning af deltageres færdigheder i og forudsætninger for at læse nogle af de tekster, der blev anvendt i de undersøgte uddannelser. Sådanne undersøgelser har vist, at unge og voksnes forståelse af uddannelsestekster i høj grad er relateret til såvel deres generelle niveau af læsefærdigheder som til deres kendskab til uddannelsens fagområde (jf. afsnit 6.3.2.1 og 6.3.2.2).


I nogle undersøgelser er der endvidere anvendt spørgeskemaer til afdækning af deltagernes egne vurderinger af såvel uddannelsesteksternes sværhedsgrad som af betydningen af læse-stavefærdigheder for uddannelsen. Disse undersøgelser tyder på, at der er en sammenhæng mellem deltagernes objektivt målbare læsefærdigheder og deres selvvurderede vanskeligheder i forbindelse med læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng (6.3.2.3 og 6.3.2.4)


I arbejdssammenhæng er læse- og skrivekravene blandt andet undersøgt gennem observationer af arbejdssituationer, medarbejderes egne notater vedrørende omfanget og karakteren af deres læsning og skrivning samt interviews med ledere og medarbejdere. Endvidere er der foretaget indsamlinger og analyser af de materialer, som blev anvendt på de undersøgte arbejdspladser. Sådanne undersøgelser viser, at voksne med praktisk betonet arbejde ofte kun læser kort tid ad gangen i forbindelse med udførelsen af arbejdsfunktionerne. Tekster bruges typisk til at slå enkelte oplysninger op i, mens skrivning ofte foregår i korte sætninger, enkelte ord og koder (jf. afsnit 6.4.1.2). Derudover kan der indgå mere omfattende læsning og skrivning i forbindelse med fx mødedeltagelse, planlægning af arbejdsprocesser, kvalitetskontrol og dokumentation af det udførte arbejde. Betydningen af læsning og skrivning varierer betydeligt mellem forskellige jobs, men specielt krav om skriftlig dokumentation synes at spille en stadig større rolle, også i en række jobs, der ikke forudsætter noget højt uddannelsesniveau (jf. afsnit 6.4.1.5, 6.4.1.6 og 6.4.1.7)


Til afdækning af medarbejderes generelle læse- og skrivefærdigheder færdigheder er der benyttet almene testmaterialer. Til afdækning af jobrelaterede læse- og skrivefærdigheder er der i flere projekter uden for Norden udviklet skræddersyede test, der specifikt er relaterede til arbejdsmaterialer og –situationer (jf. fx 6.4.2.1 og 6.4.2.2). 


På basis af resultaterne fra relevante undersøgelser afsluttes kapitlet med en diskussion af forhold, der har relevans for spørgsmålet om, hvordan der kan foretages afdækning af krav til og færdigheder i læsning og skrivning i uddannelses- og arbejdssammenhæng (jf. afsnit 6.5).


6.2 Krav til og færdigheder i læsning og skrivning


I det følgende gives der en kort gennemgang af nogle af de aspekter, som det er relevant at tage i betragtning, når der skal foretages en vurdering af læse- og skrivekrav i en given uddannelses- og arbejdssammenhæng samt af de enkelte deltageres eller medarbejderes forudsætninger for at opfylde disse krav. Denne gennemgang skal tjene som baggrund for den efterfølgende oversigt over tidligere undersøgelser i afsnittene 6.3 og 6.4 samt for forslagene til kommende projekter i kapitel 7. 


6.2.1 Læse- og skrivekrav i arbejde og uddannelse


Ved en vurdering af læse- og skrivekrav kan det være relevant at belyse mange forskellige faktorer. Om der er høje eller lave krav, afhænger således blandt andet af omfanget, betydningen og karakteren af læse- og skriveopgaverne i en given uddannelses- eller jobsammenhæng. Disse faktorer konkretiseres i punkterne A–C nedenfor.


A. Omfang og hyppighed


Der er i forskellige jobs og uddannelser forskellige forventninger til, hvor meget og hvor ofte der skal læses og skrives. I uddannelsessammenhæng kan blandt andet et stort tekstpensum og aflevering af mange og omfangsrige skriftlige opgaver indikere høje læse- og skrivekrav. I arbejdssammenhæng findes der sjældent på samme måde som i uddannelsessammenhæng formelle beskrivelser af, hvor meget der skal læses og skrives, men det er ud fra en intuitiv betragtning oplagt, at nogle jobs (som fx sekretær) indebærer væsentligt mere og hyppigere læsning og skrivning end andre jobs (som fx pædagogmedhjælper). 

B. Betydning 


Der kan være store forskelle med hensyn til, hvor vigtig læsning er som kilde til tilegnelse af den viden, som er nødvendig for at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. På nogle uddannelser er læsning den primære kilde til tilegnelse af faglig viden, mens deltagerne på andre uddannelser kan tilegne sig en stor del af stoffet på andre måder end gennem læsning af det formelle pensum, fx via mundtlig gennemgang af stoffet. Tilsvarende kan den nødvendige viden for udførelse af en arbejdsfunktion på nogle arbejdspladser tilegnes gennem sidemandsoplæring eller andre måder, hvor læsning af eventuelle skriftlige instruktioner ikke spiller en afgørende rolle. Endvidere kan der både i uddannelses- og jobsammenhæng være store forskelle med hensyn til betydningen af, at en person kan dokumentere og videregive sin viden til andre i skriftlig form.


C. Karakter 


Karakteren af læse- og skriveopgaver varierer inden for forskellige uddannelser og erhverv. Der vil således være forskelle med hensyn til, hvilke typer af tekster, der skal læses, hvad de skal bruges til, og hvor svære de pågældende tekster er. I mange tilfælde er brugen af en tekst tæt relateret til typen af den pågældende tekst. Fx lægger en instruktion typisk op til, at den skal læses omhyggeligt, således at den kan følges nøje. Andre teksttyper, fx tabeller, skal derimod sjældent læses i deres helhed, men snarere bruges til at lokalisere enkelte specifikke oplysninger. Tilsvarende vil der mellem uddannelser og jobs være forskelle med hensyn til, hvilke teksttyper deltagerne eller medarbejderne skal skrive, og hvilken form for skrivning der kræves. Fx lægger udarbejdelse af opgaver, rapporter og logbøger op til megen og selvstændig skriftlig formulering, hvorimod skemaer ofte kun skal afkrydses eller udfyldes med ganske få ord.


De konkrete tekster, der skal læses i en uddannelse eller et arbejde, kan endvidere variere med hensyn til tilgængelighed. Tekster kan således være svært tilgængelige rent visuelt og næsten ulæselige, hvis de fx er af en ringe trykkekvalitet eller har et rodet layout. Tekster kan også være sprogligt svært tilgængelige og vanskelige at forstå, fx på grund af en høj koncentration af sjældne ord, lange sætninger og indviklede sætningskonstruktioner. Hvis mange af de anvendte tekster i en given uddannelses- eller arbejdssammenhæng er svært tilgængelige, vil det alt andet lige medvirke til at gøre læsning til en vanskelig opgave for deltagerne eller medarbejderne.


6.2.2 Færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i arbejde og uddannelse


Ved en vurdering af personers færdigheder i og forudsætninger for at læse og skrive uddannelses- eller arbejdsrelateret materiale kan det være relevant at tage mange forskellige faktorer i betragtning. Nogle af de vigtigste beskrives kort under punkt A–C i det følgende.


A. Specifikke læse- og skrivefærdigheder


En person kan være i besiddelse af nogle specifikke færdigheder inden for læsning eller skrivning, som kan være udviklet netop inden for den uddannelse, han er i gang med eller det arbejde, som han er ansat til. 

B. Generelle læse- og skrivefærdigheder


En persons generelle niveau af læse- og skrivefærdigheder kan spille en væsentlig rolle for hans udførelse af læse- og skriverelaterede opgaver, der indgår som led i hans uddannelse eller arbejde. Det kan således forventes, at en person, der generelt læser langsomt og usikkert og har vanskeligheder med at stave og formulere sig skriftligt, også vil have svært ved at læse mange arbejds- eller uddannelsesrelaterede tekster og udføre opgaver, der indebærer skriftlig fremstilling.


C. Fagspecifik viden


I forbindelse med læsning og skrivning i uddannelses- eller arbejdssammenhæng udgør kendskab til fagområdet eller branchen et centralt aspekt. Alt andet lige vil et omfattende forhåndskendskab til det emne, som en konkret tekst handler om, gøre det lettere at læse den pågældende tekst, idet et sådant forhåndskendskab typisk vil indebære kendskab til centrale faglige ord og begreber og danne grundlag for forståelsen af tekstens oplysninger. Tilsvarende vil omfattende indsigt og/eller erfaring med et fagområde og dets terminologi gøre det lettere for en person at formulere sig skriftligt på en adækvat måde. 


6.3 Tidligere undersøgelser i uddannelsessammenhæng


I det følgende gives der en oversigt over relevante uddannelsesrelaterede undersøgelser, idet der fokuseres på praktisk orienterede uddannelser. Oversigten falder i to dele, således at der først gennemgås undersøgelser af læse- og skrivekrav og dernæst af deltageres færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng. Der indgår nordiske såvel som ikke-nordiske undersøgelser i oversigten.


6.3.1 Tidligere undersøgelser af læse- og skrivekrav i uddannelsessammenhæng


6.3.1.1 Dansk undersøgelse af omfang, karakter og betydning af læsning og skrivning i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 


Som omtalt i afsnit 3.2.4.1 har Lund, Bertelsen & Sørensen (2006) på baggrund af blandt andet observationer af undervisning og eksaminer samt interviews og analyser af anvendte skriftlige materialer gennemført en undersøgelse af kravene til skriftsproglige færdigheder i udvalgte erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
 Analyserne inddrog en række forskellige typer af materialer, som blev benyttet i den observerede undervisning, herunder grundbøger, tekstkompendier, instruktionsark, opgaveark og elektronisk materiale såsom cd-rom. Desuden blev der foretaget analyser af eksempler på skriftlige opgaver udarbejdet af elever på holdene eller af tidligere elever i den samme type undervisning. 


Analyserne viste blandt andet, at de anvendte undervisningsmaterialer krævede, at eleverne beherskede en række forskellige læsestrategier, herunder nærlæsning for at læse og forstå skriftlige instruktioner til opgaver samt skimme- og skannelæsning for kunne overskue og finde relevante oplysninger på skilte og forskrifter ophængt i læringsrummet. 


Forfatterne vurderede endvidere de anvendte materialers sproglige tilgængelighed og konkluderede, at materialerne på både EUD og AMU indeholdt ikke blot en stor mængde fagudtryk, men også meget såkaldt „førfagligt gråzonesprog“. Herved forstås ord og udtryk som fx linjer, økonomi og indtastning, der er bekendte af modersmålsbrugere, men som ofte er ukendte for elever og kursister med dansk som andetsprog og som derfor medvirker til at gøre tekster vanskeligt tilgængelige for denne gruppe. Undersøgelsen viste dog også, at der især i AMU blev kompenseret en del for det tunge læsestof, blandt andet gennem mundtlig gennemgang af stoffet. Således syntes betydningen af læsning som kilde til faglig viden at være mindre på AMU end på EUD.


Med hensyn til skrivning viste undersøgelsen, at der på nogle erhvervsuddannelser (EUD) indgik rapportskrivning og skriftlige opgaver i flere fag foruden logbogsskrivning samt krav til eleverne om refleksioner over deres egne skriftlige arbejder. På arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) indgik skrivning kun i mindre grad, primært i forbindelse med besvarelse af kontrolspørgsmål og udfyldning af skemaer. Skrivekravene forekom således i lighed med læsekravene større på EUD end på AMU.


6.3.1.2 Amerikansk undersøgelse af omfang og karakter af læsning i erhvervsuddannelser 


I USA har Rush, Moe & Storlie (1986) undersøgt læse- og skrivekrav i ti praktisk betonede erhverv, som fx elektriker, mekaniker og maskinarbejder, samt de tilhørende uddannelser.
 Rush og hans kolleger indsamlede og analyserede materialer, der blev anvendt i de udvalgte erhverv og uddannelser. Desuden blev brugen af materialerne undersøgt gennem observationer samt interviews med deltagere i de udvalgte uddannelser og ansatte og ledere fra de udvalgte erhverv. 


Forskergruppen fandt, at der i de forskellige uddannelser blev brugt væsentligt mere tid på læsning end i de tilhørende erhverv. Det gennemsnitlige tidsforbrug varierede stærkt mellem de enkelte uddannelser og spændte fra 42 minutter til seks timer dagligt. Eleverne læste især lærebøger, håndbøger og instruktioner. Rush et al. foretog analyser af de anvendte materialer og fandt, at den sproglige sværhedsgrad spændte fra 8. klasse til college-niveau. Endvidere fandt Rush et al., at læsning i uddannelsessammenhæng primært sigtede mod indlæring og refleksiv mental bearbejdning af den læste information, så denne information kunne genkaldes og bruges længe efter læsningen. I modsætning hertil foregik læsning i arbejdssammenhæng primært med henblik på at følge skrevne instruktioner og finde information til øjeblikkeligt brug.


6.3.1.3 Dansk undersøgelse af fagtekster i en arbejdsmarkedsuddannelse


Møller & Nielsen (1986) gennemførte på en arbejdsmarkedsuddannelse inden for rengøringsområdet en undersøgelse af de anvendte fagtekster.
 En test viste, at kursisternes forståelse af de udvalgte uddannelsestekster var meget ringe. Men dette skyldtes ikke, at kursisterne generelt var ringe læsere; en supplerende test viste nemlig, at de fungerede som middelgode læsere på en middelsvær skønlitterær tekst. Nærmere analyser viste, at de anvendte uddannelsestekster var skrevet i et meget svært tilgængeligt og knudret fagsprog, som gjorde dem vanskelige at forstå. Eksempelvis indeholdt en af de anvendte tekster med overskriften „Tæppekonstruktioner“ følgende passage: „Ved luvvævede stoffer forstås en vare, der består af en tætvævet grundflade, i hvilken luven er fastbundet enten i form af en uopskåret luv (nopper)-uopskåret mekka eller epinglé – eller en opskåret luv-plys eller velour.“

6.3.2 Tidligere undersøgelser af deltageres færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i uddannelsessammenhæng 


6.3.2.1 Dansk undersøgelse af PGU-elevers færdigheder i og forudsætninger for faglig læsning 


I Danmark har Gellert (1999) gennemført en undersøgelse af faglig læsning blandt 40 deltagere på den pædagogiske grunduddannelse (PGU).
 Undersøgelsen viste, at deltagernes forståelse af uddannelsestekster i høj grad var relateret til såvel deres generelle niveau af læsefærdigheder som til deres fagspecifikke ordkendskab. En meget stor del af spredningen i deltagernes resultater på en test af forståelse af uddannelsestekster kunne således „forklares“ på grundlag af deres resultater på en test af forståelse af hverdagstekster. Men selv når der var taget højde for forskellene i elevernes færdigheder i at læse hverdagstekster, var der stadig en væsentlig del af den tilbageblevne variation i forståelsen af faglige uddannelsestekster, der kunne „forklares“ af fagligt ordkendskab. 

6.3.2.2 Dansk undersøgelse af AMU-deltageres færdigheder i og forudsætninger for faglig læsning


I en dansk undersøgelse af 251 AMU-deltagere fandt Arnbak (1999) i lighed med den ovennævnte undersøgelse af PGU-elever, at der var en stærk sammenhæng mellem deltagernes forståelse af hhv. faglige uddannelsestekster og hverdagstekster.
 Endvidere bidrog deltagernes erhvervserfaring inden for uddannelsens faglige område med selvstændig „forklaringsværdi“ i forhold til, hvor godt de forstod fagtekster, også efter at der var taget højde for spredningen i deltagernes færdigheder i læsning af hverdagstekster. 


6.3.2.3 Dansk undersøgelse af læse- og stavefærdigheder og deres betydning for uddannelse 


Dansk Videnscenter for Ordblindhed (2006) gennemførte i forbindelse med en afprøvning af et nyt materiale en afdækning af færdigheder i afkodning, stavning og ordkendskab blandt deltagere fra ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) og teknisk skole.
 I forbindelse hermed blev der ved hjælp af et spørgeskema foretaget en afdækning af deltagernes selvvurdering på en række områder. Deltagerne blev således blandt andet spurgt, om deres læse- og stavevanskeligheder havde haft betydning for deres uddannelse. Undersøgelsen viste, at de deltagere, som var i gang med en uddannelse og som følte sig generet af læse- og stavevanskeligheder, havde markant ringere afkodningsfærdigheder end dem, der ikke følte sig generet. Dog var der ikke nogen fast grænse for, hvornår personerne følte sig generet af læse-stavevanskeligheder. Specielt de deltagere, som var i gang med en lang videregående uddannelse, oplevede, at de blev generet af læse- og stavevanskeligheder, selv om deres færdigheder objektivt målt ikke var påfaldende ringe sammenlignet med andre deltagergruppers færdigheder. Fx var stavefærdighederne på samme niveau blandt studerende i videregående uddannelse, der følte sig generet af læse- og stavevanskeligheder, som blandt teknisk-skole-elever, der ikke var generede. 


6.3.2.4 Dansk undersøgelse af deltageres læsefærdigheder og oplevelse af fagteksters sværhedsgrad 


Som beskrevet i afsnit 3.4.3.2 gennemførte Arnbak & Elbro (1999) en undersøgelse af færdighederne i afkodning og læseforståelse blandt unge og voksne fra forskellige kurser og uddannelser.
 Undersøgelsen viste blandt andet, at der blandt 167 undersøgte unge i tekniske erhvervsuddannelser var relativt stærke sammenhænge mellem deltagernes præstationer på læsetestene og deres vurdering af, hvor svært det var at læse teksterne til de forskellige fag i den uddannelse, de var i gang med.


6.4 Tidligere undersøgelser i arbejdssammenhæng


I det følgende gives der en gennemgang af relevante undersøgelser i arbejdssammenhæng. I lighed med oversigten over uddannelsesrelaterede undersøgelser i afsnit 6.3 falder den følgende gennemgang i to dele, således at der først gennemgås undersøgelser af læse- og skrivekrav og dernæst af medarbejderes færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning. Der indgår nordiske såvel som ikke-nordiske undersøgelser.


6.4.1 Tidligere undersøgelser af læse- og skrivekrav i arbejdssammenhæng


6.4.1.1 Dansk undersøgelse af hyppighed og karakter af læsning og skrivning i forskellige brancher 


Som nævnt i afsnit 3.2.3.3 gennemførte Munch-Hansen & Albæk (1994) en undersøgelse blandt AMU-kursister, der arbejdede inden for hhv. elektronik, metal, jordbrug og landtransport.
 Der blev blandt andet gennemført en spørgeskemaundersøgelse af, hvor hyppigt kursisterne læste og skrev forskellige typer af tekster i deres arbejde. Denne undersøgelse viste, at over 70 % af kursisterne jævnligt eller af og til i deres arbejde havde skullet læse blandt andet opslag på opslagstavle, etiketter på beholdere, betjeningsvejledninger og sikkerhedsregler og havde skullet udfylde arbejdssedler og skrive beskeder. Langt hovedparten oplevede således, at læsning og skrivning indgik som en del af deres arbejde.


Ved siden af spørgeskemaundersøgelsen blev der gennemført virksomhedsbesøg, hvor det gennem interviews blev belyst, hvilke typer af tekster der anvendtes af virksomheder inden for de forskellige områder. Undersøgelsen viste, at der i alle brancher var behov for at læse følgende typer af tekster: informerende, instruerende, udfyldnings- og opslagstekster samt tegn og symboler. De specifikke tekster, der skulle læses, varierede naturligvis mellem de forskellige brancher. Inden for metalområdet skulle der således fx læses maskinkataloger, manualer og skærmbilleder, mens de, der arbejdede inden for landtransportområdet, blandt andet skulle læse chaufførvejledninger og køreplaner samt skrive kørselsrapporter og kreditsedler.


6.4.1.2 Svensk undersøgelse af omfang, hyppighed og karakter af læsning og skrivning blandt industriarbejdere


Anna-Lena Gustavsson (2002) har gennemført en undersøgelse af otte svenske industriarbejdere med forskellige jobfunktioner. 
 Hun lod blandt andet arbejderne føre dagbøger over deres læsning og skrivning i løbet af tre døgn. Endvidere blev der 24 gange i løbet af de tre undersøgte arbejdsdage ringet med en klokke som signal til de involverede arbejdere om at notere ned, hvad de foretog sig og hvilken slags læse- eller skriveaktivitet de eventuelt var i gang med. Endelig blev der gennemført interviews med arbejderne om læse- og skrivekravene. Gustavsson vurderede, at der generelt var god overensstemmelse mellem de oplysninger, der fremkom om de enkelte arbejderes læsning og skrivning gennem henholdsvis deres egne notater og interviewene, selv om flere af arbejderne oplyste, at de ikke havde noteret alle de udførte læse- og skriveopgaver, da det ville have forstyrret arbejdsprocessen for meget.


Dagbøgerne viste, at den tid, arbejderne rapporterede at bruge på læsning i løbet af de tre arbejdsdage, varierede fra to til 848 minutter. Antallet af tilfælde, hvor arbejderne havde noteret, at de havde læst noget, varierede ligeledes betydeligt. En enkelt arbejder havde således kun noteret ét tilfælde af læsning i løbet af de tre arbejdsdage, mens en af de andre i den samme periode havde noteret 142 tilfælde.


På basis af arbejdernes egne notater samt oplysninger fra de gennemførte interviews fandt Gustavsson, at arbejderne primært læste enkeltord, symboler og koder, som optrådte i kataloger, tabeller, køreplaner, kort, diagrammer, skemaer og kommandoer i computerprogrammer. Læsningen foregik typisk i korte sekvenser, var selektivt rettet mod at finde oplysninger i bestemte afsnit i de anvendte materialer og baseret på kendskab til materialerne og erfaringsbaseret viden. Deltagerne læste kun ganske sjældent længere sammenhængende tekster som fx manualer eller rapporter. Når arbejderne fik nye arbejdsopgaver, som stod beskrevet i sådanne længere tekster, blev opgaverne oftest gennemgået mundtligt af en instruktør eller en produktionsleder, således at teksterne ikke var den eneste informationskilde. Undersøgelsen viste desuden, at arbejderne kun skrev ganske sjældent og aldrig længere tekster. Når de skrev, drejede det sig typisk om korte sætninger, enkelte ord og koder. 


Endvidere analyserede Gustavsson beskrivelser af nogle af industriarbejdernes jobs i hhv. 1965- og 1991-udgaven af „Dictionary of Occupational Titles“, som det amerikanske arbejdsministerium har udgivet. Gustavsson fandt ved at sammenholde arbejdsbeskrivelserne for de samme job fra hhv. 1965 og 1991 tegn på, at kravene til læsning var steget i den nævnte periode for de undersøgte jobs. Fx optræder der ifølge arbejdsbeskrivelsen fra 1965 i et af de udvalgte jobs krav om, at medarbejderen skal kunne kopiere og overføre informationer. Ifølge arbejdsbeskrivelsen fra 1991 for det pågældende job skal medarbejderen derudover kunne sammenstille og analysere informationer og data. Dette kan tolkes som et udtryk for, at kravene er steget i perioden 1965–1991.


6.4.1.3 Amerikansk analyse af læsekrav ifølge arbejdsbeskrivelser 


Det amerikanske arbejdsministeriums beskrivelser af kravene i en række forskellige jobs er blevet analyseret og sammenholdt med de læsefærdighedsniveauer, der er blevet anvendt i både en national amerikansk læseundersøgelse (NALS) og OECD’s tidligere omtalte undersøgelse (S)IALS.
 I over 500 jobbeskrivelser blev kravene til læsning estimeret og tildelt et gennemsnitligt pointtal ud fra de færdighedsniveauer, der blev anvendt i de omtalte læseundersøgelser (jf. boksen nedenfor). Det fremgår af Bartons rapport om undersøgelsen, at langt de fleste jobs inden for forskellige brancher forudsatte læsefærdigheder svarende til niveau 3 eller derover. Imidlertid var der også en mindre gruppe af jobs, der „kun“ forudsatte læsefærdigheder svarende til niveau 2, fx jobs som truckfører, hjemmehjælper, sygehjælper og køkkenhjælper. Disse jobs var af en art, som typisk udføres af kortuddannede personer.


Skitse over skala og niveauer for opgaver i læseforståelse af fortløbende tekster i (S)IALS 


		Niveau 1(0–225) 

		Læseren skal i teksten finde en enkelt oplysning, som er identisk eller synonym med den oplysning, der gives i instruktionen.



		Niveau 2(226–275)

		Læseren skal drage logiske slutninger på lavt niveau og integrere flere oplysninger i teksten.



		Niveau 3 (276–275)

		Læseren skal drage logiske slutninger på lavt niveau og sammenligne og kontrastere oplysninger på tværs af afsnit eller sektioner i teksten.



		Niveau 4 (326–375)

		Læseren skal drage logiske slutninger på højt niveau, integrere og kontrastere oplysninger i relativt lange tekster og behandle oplysninger med relativt abstrakt indhold.



		Niveau 5 (376–500)

		Læseren skal finde oplysninger i koncentreret tekst med en del afledende oplysninger. Læseren skal også foretage logiske slutninger på højt niveau og gøre brug af specialviden.





6.4.1.4 Nordiske spørgeundersøgelser vedrørende hyppighed og karakter af læsning og skrivning


I en analyse af de norske resultater fra SIALS fandt Gabrielsen (2000) som beskrevet i afsnit 3.3.3.1, at ufaglærte, som havde været i arbejde inden for det sidste år, generelt læste og skrev væsentligt mindre på jobbet end andre grupper, herunder faglærte håndværkere og akademikere. Som tabellen nedenfor viser, var det fx kun 27 % af de ufaglærte, der mindst én gang om ugen læste et brev eller længere notat på jobbet, sammenlignet med 54 % af de faglærte håndværkere og 96 % af akademikerne.
 

Som beskrevet i afsnit 3.2.3.2 og 3.6.3.1 er der rapporteret lignende resultater fra Danmark
 og Sverige
, hvor der tilsvarende ses en klar tendens til, at ufaglærte læser og skriver mindre i arbejdssammenhæng end personer med en uddannelse ud over grundskolen.


Tabel 12: Brug af læsning og skrivning på arbejdet blandt norske SIALS-deltagere 
 

		Arbejder mindst én gang om ugen på jobbet med følgende opgave

		Ufaglærte

		Faglærte 
håndværkere

		Akademikere



		Læser brev eller længere notat

		27 %

		54 %

		96 %



		Læser rapporter eller artikler

		16 %

		51 %

		91 %



		Læser manualer, håndbøger eller kataloger

		17 %

		46 %

		59 %



		Læser diagrammer eller skemaer

		13 %

		42 %

		65 %



		Læser regninger, fakturaer eller budgetter

		13 %

		19 %

		38 %



		Læser skriftlig information på andet sprog end norsk

		13 %

		21 %

		38 %



		Læser vejledninger eller instruktioner

		4 %

		4 %

		49 %



		Skriver brev eller længere notat

		10 %

		23 %

		80 %



		Skriver formularer, regninger, fakturaer eller budget

		7 %

		16 %

		25 %



		Skriver rapporter eller artikler

		6 %

		14 %

		39 %



		Skriver tekniske vurderinger eller specifikationer

		4 %

		21 %

		20 %





6.4.1.5 Amerikansk undersøgelse af betydningen og karakteren af læsning og skrivning på virksomheder


Hull, Jury, Ziv & Katz (1996) har afdækket brugen af læsning og skrivning på forskellige typer af virksomheder i USA, blandt andet inden for elektronikindustrien.
 Afdækningen er foretaget gennem observationer i virksomhederne og interviews med ledere og medarbejdere. Det vurderes på denne baggrund, at kravene til læse- og skrivefærdigheder er steget i de senere år, men at de øgede krav typisk ikke udspringer fra selve udførelsen af jobfunktionen, men snarere fra aktiviteter, der foregår „rundt om“ jobfunktionen, som fx deltagelse i møder, planlægning af arbejdsprocesser, kvalitetskontrol og dokumentation af fejl, som kan være forbundet med omfattende læsning og skrivning. Det fremgår af rapporten, at læsning og skrivning på moderne arbejdspladser kan spille en vigtig rolle for medarbejdernes muligheder for at få indflydelse på deres egen arbejdssituation. 


6.4.1.6 Svensk undersøgelse af betydningen og karakteren af læsning og skrivning i forskellige erhverv


I Sverige har Anna-Malin Karlsson undersøgt, hvilken rolle anvendelse af læsning og skrivning spillede inden for jobs som sygehjælper, bygningsarbejder, truckchauffør, butiksassistent, børnehaveklasselærer, IT-support-specialist og mekaniker.
 Undersøgelsen er baseret på case-studies af en eller to personer, der bestred de nævnte jobs.
 Karlsson fandt, at læsning og skrivning oftest indgik i forbindelse med planlægning, orientering og dokumentation. Fx viste observationer af to sygehjælpere på et plejehjem, at de ved starten af deres vagt læste informationer om, hvad der var sket blandt patienterne på hjemmet, mens de ved slutningen af deres vagt skrev for at dokumentere og videregive informationer til dem, der overtog den følgende vagt. Omtrent parallelt hermed læste en truckchauffør ved starten af sin arbejdsdag med henblik på at planlægge sit arbejde med at transportere materialer, og ved slutningen af arbejdsdagen skrev han for at dokumentere, hvad han havde udført den dag. 


6.4.1.7 Dansk udviklingsarbejde vedrørende betydningen og karakteren af læsning og skrivning inden for udvalgte brancher


I Danmark har FVU-team Storkøbenhavn udviklet en vejledning for konsulenter og undervisere, der laver opsøgende arbejde med henblik på at starte kurser inden for den forberedende voksenundervisning (FVU).
 I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen er kravene til læsning og skrivning blevet skitseret inden for en række forskellige brancher, herunder lager og transport, bygge og anlæg, kontor, service samt social- og sundhedsområdet. Udviklingsarbejdet er blevet udført på basis af møder i såkaldte fokusgrupper bestående af repræsentanter for de forskellige brancher, herunder uddannelsesansvarlige og tillidsrepræsentanter. 


Inden for social- og sundhedsområdet fokuseres der i vejledningsmaterialet på arbejdet i hjemmeplejen, hvor der stilles store krav til den enkelte social- og sundhedshjælper om skriftlig dokumentation af det udførte arbejde. Eksempelvis skal det kunne begrundes skriftligt, hvis der skal foretages ændringer i en procedure, herunder tilmålingen af den tid, medarbejderen bruger hos de enkelte borgere inden for hjemmeplejen. Ligeledes har indførelse af selvstyrende teams mange steder medført megen læsning og skrivning i forhold til tidligere. Der nævnes i vejledningen følgende læse- og skriveopgaver inden for hjemmeplejen:

· Skrivning af indkøbssedler og huskesedler 


· Skrivning af meddelelser til pårørende, borgeren, kolleger og overordnede


· Læsning af arbejdsplaner, køreplaner, lønsedler og andre skemaer 


· Læsning af brugsanvisninger og vejledninger vedrørende rengøring, opbevaring af madvarer m.m. 


· Læsning og evt. skrivning af mødereferater

· Dokumentation og nedskrivning af klienttid, herunder beskrivelse af arbejdsopgaver 


· Skrivning i kommunikationsmapper hos borgeren, fx livshistorier


· Kardex-skrivning


6.4.1.8 Canadisk undersøgelse af betydningen af læsning og skrivning på arbejdspladser


Belfiore, Defoe, Folinsbee, Hunter & Jackson (2004) har med henblik på at afdække brugen af læsning og skrivning gennemført en række case-studies på forskellige canadiske arbejdspladser, herunder flere fabrikker og et hotel.
 Forskergruppen har gennem flere måneder gennemført observationer og foretaget interviews med ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser. På basis heraf vurderer gruppen blandt andet, at læsning og skrivning ofte tillægges en anden betydning af de menige medarbejdere end af ledelsen. Eksempelvis fandt Belfiore og hendes kolleger, at mange arbejdere oplevede at få modstridende meldinger fra ledelsen om betydningen af fx at udfylde papirer i forbindelse med produktion og kvalitetssikring. For at kunne opfylde kravene om produktivitet undlod nogle arbejdere at udfylde de blanketter, som det formelt set krævedes af dem, da de havde fået det indtryk, at et højt produktionstempo reelt var langt mere afgørende for en succesfuld udførelse af arbejdet end udfyldning af papirer. I et enkelt tilfælde berettes det, at nogle medarbejdere for at spare tid ligefrem begyndte deres arbejde med at sætte en række krydser på de blanketter, som egentlig først skulle udfyldes som en kontrol af, at arbejdet var udført korrekt. I andre tilfælde undlod medarbejdere at udarbejde fejlrapporter trods pålæg fra ledelsen, fordi medarbejderne frygtede, at sådanne rapporter ville medføre, at de selv eller deres kolleger ville blive bebrejdet på grund af fejlene. 

6.4.1.9 Afdækning af læse- og skrivekrav på arbejdspladser ved hjælp af „Literacy Task Analysis“

Der er i USA udviklet og afprøvet forskellige metoder til afdækning af læse- og skrivekrav på arbejdspladser. Blandt de vigtigste er Literacy Task Analysis, som sigter mod at afdække kravene til læsning og skrivning inden for vigtige arbejdsopgaver, hvor arbejderne ofte har vanskeligheder med at udføre læse- og skrivefunktioner. Afdækningen skal danne grundlag for planlægning af indholdet af et arbejdsrelateret læse- og skrivekursus. Fremgangsmåden i metoden er beskrevet i lidt forskellige versioner, men i det følgende gengives hovedtrækkene i metoden på basis af Philippis arbejde.
 På en given arbejdsplads nedsættes først en gruppe af personer med kendskab til læse-skriveundervisning samt udvalgte dygtige medarbejdere. Denne gruppe får til opgave at udpege de arbejdsområder, hvor medarbejdere typisk har vanskeligheder med læse- og skriveopgaver. Derefter gennemlæser undervisningsplanlæggeren arbejdsbeskrivelser og arbejdsmaterialer og foretager observationer af, hvordan de udvalgte dygtige medarbejdere udfører de udpegede kritiske opgaver. Disse medarbejdere udspørges om arbejdsopgaverne og de dermed forbundne kognitive og mentale processer. I løbet af sine besøg på arbejdspladsen indsamler undervisningsplanlæggeren de materialer, som anvendes. Hver enkelt af de observerede arbejdsopgaver analyseres med henblik på at identificere, hvilke læse- og skrivefærdigheder der skal anvendes for at løse den pågældende opgave. Fx kan en medarbejder have som en af sine opgaver at udfylde et skema med bestemte oplysninger, som findes rundt omkring på sedler, der sidder på forskellige maskiner på arbejdspladsen. Denne opgave indebærer blandt andet, at medarbejderen skal læse de forskellige sedler igennem med henblik på at finde de relevante oplysninger, sortere de irrelevante fra samt indskrive de krævede oplysninger nøjagtigt i skemaet.


Philippi anbefaler, at de personer, der er ansvarlige for arbejdspladsrelaterede læse- og skriveforløb, spørger sig selv: „Hvad er det, jeg skal gøre for at få den nødvendige information, når jeg læser disse arbejdsmaterialer?“
 På basis af svarene på dette spørgsmål kan der udvikles en liste over de mentale procedurer, som er involveret i effektiv udførelse af bestemte læseopgaver på jobbet. Denne liste kan fungere som en vejledning, når deltagerne i forbindelse med læse- og skriveundervisningen skal arbejde med at udvikle hensigtsmæssige læsestrategier. Underviseren kan da med udgangspunkt i denne liste vise deltagerne, hvordan de kan implementere de identificerede processer i deres arbejdslæsning. 


6.4.1.10 Afdækning af læse- og skrivekrav på arbejdspladser ved hjælp af „Job Literacy Analysis“

Metoden Job Literacy Analysis er udviklet og beskrevet af Norback og sigter mod at identificere alle basale færdighedsområder i de jobs, der analyseres.
 Ved anvendelse af metoden foretages der indledningsvis interviews med medarbejdere, som viser eksempler på de vigtigste materialer, de anvender på jobbet, og forklarer, hvordan disse materialer bruges. Derefter foretages der en analyse af, hvilke læse- og skrivefærdigheder der kræves for at udføre de beskrevne arbejdsopgaver. Fx kan en sekretær have som opgave at læse korrektur på arbejdspladsens nyhedsbrev. På basis af analysen vurderes det, at sekretæren for at udføre denne opgave blandt andet måtte besidde færdigheder i at anvende regler for tegnsætning og kontrollere ords stavemåde ved hjælp af ordbogsopslag eller lignende. Resultaterne af analyserne gennemses af en ledergruppe, som kontrollerer, at alle vigtige materialer, opgaver og færdigheder er inddraget. Der udarbejdes en rapport, som sammenfatter, hvilke typer af færdigheder der kræves til forskellige arbejdsopgaver og materialer. Endelig identificeres de færdigheder, som ofte skal bruges i forskellige jobs med henblik på udvikling af et læse- og skrivekursus, som går på tværs af jobgrupperinger. Til identifikation af disse tværgående færdigheder kan anvendes et særligt udviklet software-program. 


I metoden Job Literacy Analysis indgår observationer, interviews og analyser af materialer som centrale elementer i en afdækning af arbejdsrelaterede læse- og skrivekrav. Herved ligner metoden den førnævnte Literacy Task Analysis. Samtidig har de to metoder dog lidt forskellige fokus og tilgange. Job Literacy Analysis har således som nævnt til formål at identificere alle de læse- og skriverelaterede færdigheder, der er nødvendige i de undersøgte jobs, hvorved metoden adskiller sig fra Literacy Task Analysis, som har til formål at identificere særligt kritiske arbejdsrelaterede læse- og skriveopgaver. Endvidere lægger Literacy Task Analysis til forskel fra Job Literacy Analysis vægt på at beskrive de krævede færdigheder ud fra de kognitive processer, som bruges af dygtige arbejdere til at udføre opgaver. Ifølge Norback kan det i forbindelse med udvikling af et læse- og skrivekursus i praksis være en fordel at kombinere elementer fra de to metoder.


6.4.2 Tidligere undersøgelser af medarbejderes færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i arbejdssammenhæng 


6.4.2.1 Amerikansk undersøgelse af færdigheder i jobrelateret læsning og skrivning blandt sygehjælpere


I USA har Dolores Perin (1997) undersøgt effekten af arbejdsrelaterede læse- og skrivekurser for 389 sygehjælpere, som i deres arbejde blev stillet over for store krav vedrørende blandt andet skriftlig dokumentation.
 I den forbindelse gennemførtes test af kursusdeltagernes færdigheder på en række områder før og efter undervisningsforløbene. I testbatteriet indgik der blandt andet en almen test af læseforståelse af overvejende informerende dagligdags tekster samt en test af deltagernes generelle vurdering af sig selv. Desuden blev der anvendt flere test, der var udviklet specielt til projektet og var direkte relateret til deltagernes arbejde som sygehjælpere. Blandt disse var en test af læseforståelse af en tekst, hvori en patients sygehistorie og behandlingsplan blev beskrevet. Endvidere indgik der en skrivetest, hvor deltagerne blev bedt om at give en skriftlig beskrivelse af den vanskeligste eller mest interessante patient, de havde mødt. Der blev foretaget en vurdering af deltagernes skriftlige produkter med hensyn til blandt andet organisering, indhold, sprogbrug, ordvalg og stavning. Endelig gennemgik deltagerne før og efter kurset en test, der afdækkedes deres egen vurdering af deres færdigheder i at udføre en række læse- og skriverelaterede arbejdsfunktioner ved hjælp af spørgsmål som „Hvor sikker er du på, at du kan forstå en patients behandlingsplan?“. Undersøgelsen viste, at der var signifikant fremgang i deltagernes resultater på fem ud af de seks ovenfor nævnte mål, herunder alle de arbejdsrelaterede test. Det eneste mål, hvor der ikke kunne påvises signifikante fremgange, var på den almene test af læseforståelse af dagligdags tekster. 


6.4.2.2 Amerikansk undersøgelse af færdigheder i jobrelateret læsning blandt medarbejdere på virksomheder


Mikulecky & Lloyd (1997) har som nævnt i afsnit 5.4 vurderet kvaliteten af en række forskellige arbejdsrelaterede tilbud om læse- og skriveundervisning.
 I alt 180 medarbejdere fra 10 forskellige arbejdspladser gennemførte før og efter deres deltagelse i læse- og skriveundervisning nogle test, der blandt andet afdækkede færdigheder i at forstå arbejdsrelaterede tekster. Der blev for de ti arbejdspladser udformet parallelle opgaver til forskellige tekster, der var specifikke for hver af de pågældende arbejdspladser. Blandt teksterne indgik blandt andet nyhedsbreve og diagrammer fra de undersøgte arbejdspladser. Deltagerne fik stillet spørgsmål til teksterne, der afdækkede, i hvilken grad de kunne finde faktuelle oplysninger i teksterne, drage følgeslutninger på basis af det læste og anvende det i praksis. Deltagerne blev desuden bedt om at beskrive, hvilke strategier de brugte i forbindelse med læsning af udvalgte tekster. Undersøgelsen viste blandt andet, at deltagernes fremgange på de arbejdspladsrelaterede læseforståelsesopgaver især var betinget af, at en vis del af de anvendte materialer var arbejdsrelaterede. Endvidere udviklede de deltagere, som brugte en stor del af undervisningstiden på læsning og skrivning, mere sofistikerede læsestrategier end andre.

6.5 Diskussion vedrørende krav til og færdigheder i læsning og skrivning 


I kapitel 6 er der givet en oversigt over relevante undersøgelser, som har belyst læse- og skrivekrav samt individers færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i uddannelses- eller arbejdssammenhæng.

I uddannelsessammenhæng har tidligere undersøgelser vist, at unge og voksnes forståelse af uddannelsestekster i høj grad synes at være relateret til deres generelle niveau af læse- og skrivefærdigheder. Endvidere kan forskelle i deltagernes kendskab til uddannelsesrelaterede fagord og uddannelsesrelevante joberfaring bidrage til en „forklaring“ af spredningen i deltagernes færdigheder i uddannelsesfaglig læsning, selv efter at der er taget højde for forskelle i det generelle læsefærdighedsniveau. Både kendskab til uddannelsesrelevante fagord og uddannelsesrelevant joberfaring kan siges at være udtryk for kendskab til uddannelsens faglige område. De nævnte resultater kan derfor samlet tolkes som et udtryk for, at et sådant kendskab i høj grad er relateret til deltageres udbytte af fagtekster i uddannelsessammenhæng. 


Andre undersøgelser viser, at oplevede læsevanskeligheder langtfra kun afhænger af det faktiske niveau af læsefærdigheder, men i høj grad også af de krav, der stilles til den enkelte.
 
 Dette betyder i praksis, at en person med et bestemt læsefærdighedsniveau kan opleve store vanskeligheder i en bestemt uddannelse, hvor læsning er en vigtig kilde til læring. Derimod vil en person med et tilsvarende læsefærdighedsniveau sandsynligvis ikke opleve nær så store vanskeligheder i en anden uddannelse, hvor det faglige stof reelt kan tilegnes på andre måder end gennem læsning. 


Om de reelle læsekrav i en given uddannelse er høje eller lave, vil ikke blot afhænge af omfanget og karakteren af læseopgaverne, men også af, hvor afgørende læsning er som kilde til tilegnelse af faglig viden. I nogle uddannelser kompenseres der således i praksis betydeligt for det læsestof, der formelt set er pensum, idet det som fx på nogle arbejdsmarkedsuddannelser i en vis udstrækning er muligt for deltagerne at tilegne sig den nødvendige faglige viden på anden vis end gennem læsning (jf. afsnit 6.3.1.1).
 En vurdering af læsekravene i en given uddannelse bør tage højde for sådanne faktorer, således at det bliver de reelle læsekrav og ikke blot de formelle, der afdækkes. I kapitel 7 gives der nogle konkrete forslag til, hvordan der i kommende nordiske projekter kan arbejdes videre med at afdække læsekrav i uddannelsessammenhæng.


På nogle måder kan det forekomme (endnu) vanskeligere at afdække læse- og skrivekrav i arbejdssammenhæng end i uddannelsessammenhæng, blandt andet fordi det ofte er svært at afgøre, hvor meget materiale der faktisk skal læses eller skrives i et givent job. Erfaringer fra tidligere undersøgelser viser, at de menige medarbejderes beskrivelser af læse- og skrivekravene i en del tilfælde afviger fra de overordnedes beskrivelser.
. Der kan være adskillige forklaringer på de divergerende opfattelser af læse- og skrivekravene. I det følgende nævnes nogle af de mest oplagte:

· Der kan være misforståelser og mangelfuld kommunikation mellem arbejdsledere og underordnede medarbejdere. 


· Nogle medarbejderes læse- og skrivefærdigheder slår ikke til i forhold til opgaverne, og sådanne medarbejdere kan derfor forsøge at klare opgaverne ved fx at spørge kolleger om hjælp frem for selv at læse og skrive. 


· Nogle medarbejdere er ikke selv bevidste om, hvordan og hvornår læsning og skrivning indgår som en del af arbejdsprocessen, og kan derfor ikke give en fyldestgørende redegørelse. 


· Medarbejdere kan bevidst undlade at udføre pålagte læse- og skriveopgaver, fx for at beskytte sig selv eller kolleger mod den kritik, som udarbejdelse af eventuelle fejlmeddelelser kan føre til.  

På basis af det ovenstående kan det konkluderes, at det er utilstrækkeligt at foretage en analyse af læse- og skrivekrav udelukkende på basis af oplysninger fra enten de enkelte medarbejdere eller deres overordnede. En analyse bør omfatte oplysninger fra begge parter vedrørende både omfanget, karakteren og betydningen af læsning og skrivning i forbindelse med de funktioner, som de enkelte medarbejdere udfører. Derudover forekommer det oplagt, at en forsker eller en undervisningsplanlægger vil opnå et mere præcist billede af læse- og skrivekravene i en given arbejdssammenhæng, hvis han faktisk observerer konkrete arbejdssituationer og analyserer de anvendte materialer frem for blot at få forskellige personer til at beskrive deres opfattelser af kravene.


I kapitel 7 gives der nogle forslag til, hvordan der i kommende nordiske projekter kan arbejdes videre med at afdække læse- og skrivekrav samt individers færdigheder i og forudsætninger for læsning og skrivning i uddannelses- og arbejdssammenhæng.


7. Forslag til kommende projekter


7.1 Sammenfatning


I Norden findes der mange forskellige tilbud og tiltag, som retter sig mod kortuddannede med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder. Der savnes imidlertid undersøgelser, der viser, om tiltagene faktisk har en positiv effekt på deltagernes færdigheder. På denne baggrund fremsættes der et forslag, som har til formål at undersøge effekten af et særligt tilrettelagt læse- og skriveundervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i de krav, deltagerne møder i deres arbejde eller uddannelse (jf. projektforslag I i afsnit 7.3). 


Der savnes endvidere retningslinjer for, hvordan læse- og skrivekrav kan afdækkes og synliggøres på en systematisk måde, lige som der er brug for velafprøvede metoder til at identificere de personer, der har vanskeligheder med at leve op til disse krav. Der fremsættes derfor et forslag til et projekt, som kan bidrage til udvikling af sådanne retningslinjer og metoder i uddannelsessammenhæng (jf. projektforslag II i afsnit 7.4).


7.2 Indledning


Som det fremgår af rapporten om den nordiske forundersøgelse, findes der i de nordiske lande en række tilbud og tiltag, som er rettet mod unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder i både arbejds- og uddannelsessammenhæng (jf. kapitel 4). Der foreligger imidlertid kun yderst sjældent overbevisende dokumentation for, at de forskellige tiltag faktisk fører til en forbedring af deltagernes læse- og skrivefærdigheder. Oftest er virkningen af tiltagene udelukkende blevet vurderet på basis af udsagn fra deltagerne og underviserne om deres oplevelse af udbyttet. På grundlag af sådanne oplysninger kan man imidlertid ikke vide, hvorvidt deltagerne objektivt set har forbedret deres færdigheder i læsning og skrivning, da det ikke er blevet afdækket, om der er sket en målbar udvikling i disse færdigheder. 


Der er som led i forundersøgelsen gennemført observationer og indsamlet oplysninger vedrørende tre udvalgte nordiske eksempler på undervisningstiltag for voksne med læse- og skrivevanskeligheder (jf. kapitel 5). Der er i alle tre tilfælde tale om tiltag, som i national sammenhæng har vakt opmærksomhed og opnået et godt ry. Der er imidlertid ved ingen af disse tiltag foretaget en systematisk og dækkende undersøgelse af udviklingen i deltagernes færdigheder i løbet af undervisningen. Det er derfor vanskeligt at vide, om de pågældende undervisningstiltag faktisk medfører en forbedring af deltagernes færdigheder, og om en sådan forbedring i givet fald er større end den, deltagerne kunne have opnået gennem andre undervisningstiltag. 


Når de tre udvalgte tiltag i lighed med forskellige andre tiltag har opnået et godt ry, kan det skyldes mange forskellige faktorer, fx anvendelsen af en bestemt undervisningsmetode, underviserens engagement, organiseringen af undervisningen, rekrutteringen af deltagerne eller udbyderens evne til at udbrede kendskabet til det pågældende tiltag. Det er med andre ord uklart, hvad det er ved de givne tiltag, der får dem til at fremstå som en succes, og derfor er det også uklart, hvilke elementer det eventuelt kunne være relevant at kopiere og overføre til andre sammenhænge. Hvis det fx i virkeligheden primært er en enkelt undervisers særlige engagement, der er årsag til et tiltags gode ry, kan det ikke forventes, at konceptet i det pågældende tiltag med succes vil kunne overføres til andre sammenhænge med andre undervisere. 

Hvis man vil vide, om en bestemt type undervisning fører til bedre resultater end andre typer undervisning og derfor er værd at forsøge at overføre til andre sammenhænge, er den mest sikre vej til at opnå denne viden at gennemføre en egentlig effektundersøgelse. En sådan undersøgelse kan belyse, om deltagere i en særlig type undervisning opnår større fremgang i færdigheder end deltagere, som modtager en anden undervisning. Før og efter undervisningsforløbet gennemføres der test af de relevante færdigheder hos den gruppe deltagerne, som modtager den særlige undervisning. En kontrolgruppe, som ikke deltager i denne undervisning, gennemfører de samme test. På basis af en sammenligning af udviklingen i færdigheder i de forskellige grupper kan det vurderes, om den særlige undervisning faktisk medfører en fremgang i deltagernes færdigheder, som er større end fremgangen hos kontrolgruppen. Hvis det viser sig at være tilfældet, er der grundlag for at antage, at også andre end forsøgsdeltagerne vil kunne drage nytte af den særlige undervisning. Sådanne undersøgelser findes der næsten ingen af i Norden, selv om der på basis heraf kan opnås værdifuld information om, hvad der virker i undervisningen. Afsnit 7.3 indeholder et forslag til en kommende effektundersøgelse af læse- og skriveundervisning (projektforslag I).


Som oversigten i rapporten viser, er der i alle de nordiske lande blandt kortuddannede en stærk overrepræsentation af personer med ringe læsefærdigheder (jf. kapitel 3). En del af disse personer kan formodes at have svært ved at opfylde de krav, der stilles til læsning og skrivning i arbejde og uddannelse. Det forekommer hensigtsmæssigt at afdække og synliggøre disse krav. En afdækning af kravene kan således blandt andet være nyttig som grundlag for tilrettelæggelse af en læse- og skriveundervisning, der tager udgangspunkt i de læse- og skrivekrav, deltagerne møder i deres daglige arbejde eller uddannelse. En synliggørelse af kravene kan blandt andet være til nytte i forbindelse med vejledning af personer med svage læse- og skrivefærdigheder. 


En afdækning og synliggørelse af læse- og skrivekravene bør ikke stå alene, men kobles sammen med en afdækning af, hvem der har vanskeligheder med at opfylde disse krav, således at disse personer kan tilbydes relevant vejledning og støtteforanstaltninger. Afsnit 7.4 indeholder derfor et forslag til et projekt, der kombinerer udviklingen af metoder til afdækning og synliggørelse af læse- og skrivekrav med udviklingen af en procedure til identifikation af personer, som har vanskeligheder med at opfylde disse krav (projektforslag II).


7.3 Projektforslag I: Undersøgelse af effekt af fagrelateret læse-skriveundervisning 


7.3.1 Baggrund


Mange kortuddannede med ringe læse-skrivefærdigheder er tilbageholdende med at deltage i kurser og uddannelse, hvilket blandt andet kan skyldes tidligere dårlige erfaringer og nederlag i forbindelse med skolegang. Det kan ikke tages for givet, at sådanne personer uden videre vil melde sig til et generelt læse-skrivekursus, som fokuserer på netop det, de har vanskeligheder med, nemlig læsning og skrivning. Hvis denne gruppe skal motiveres til at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder, kan det være mere hensigtsmæssigt at tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i deltagernes fagområde og de krav, som de møder til daglig i enten arbejds- eller uddannelsesmæssig sammenhæng. 


I arbejdssammenhæng kan en fagrelateret læse-skriveundervisning tage udgangspunkt i de tekster, som medarbejderne skal læse og skrive som led i deres arbejde. Som rapporten viser, foregår der i de nordiske lande læse- og skriveundervisning på en del arbejdspladser (jf. kapitel 4 og 5). De indsamlede data fra det nordiske forprojekt tyder imidlertid på, at det ikke er nogen selvfølge, at en sådan undervisning er direkte koblet til deltagernes daglige arbejde og de tekster, der anvendes her. Dette kan muligvis skyldes, at undervisere på læse-skrivekurser typisk ikke selv har erfaring med den type arbejde, som deltagerne udfører i deres dagligdag og derfor ikke har kendskab til de læse- og skrivekrav, deltagerne møder. Uden en grundig afdækning af disse krav kan det være vanskeligt for underviserne at tilrettelægge en læse-skriveundervisning, der er direkte relateret til deltagernes arbejde.


I uddannelsessammenhæng kan en fagrelateret læse-skriveundervisning tage udgangspunkt i deltagernes læsning og skrivning af faglige tekster, således at denne undervisning støtter gennemførslen af den uddannelse, som deltagerne er i gang med. Tilrettelæggelse af en sådan læse-skriveundervisning forudsætter imidlertid, at underviserne på de forskellige uddannelser har viden om, hvordan de kan vejlede deltagerne i at læse og skrive forskellige typer af fagtekster.


7.3.2 Formål


Projektet har til formål:


1. At udvikle og afprøve en fremgangsmåde til analyse af specifikke uddannelses- eller arbejdsrelaterede læse- og skrivekrav.


2. At udvikle og afprøve et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i tekster, som deltagerne har behov for at læse og skrive i deres uddannelse eller arbejde.


3. At undersøge effekten af et sådant undervisningsforløb på deltagernes læse- og skrivefærdigheder. 

7.3.3 Metode


Der udvælges en uddannelse eller et erhverv, hvor læsning og/eller skrivning spiller en væsentlig rolle. Der foretages en analyse af læse- og skrivekravene inden for den udvalgte uddannelse eller det udvalgte erhverv. Med henblik på at afdække karakteren af de læse- og skriveopgaver, der skal udføres, analyseres de anvendte materialer, lige som der gennemføres observationer af arbejds- eller undervisningssituationer samt interviews med relevante personer. Disse personer vil i arbejdssammenhæng typisk være ansatte inden for det valgte erhverv samt deres overordnede, mens det i uddannelsessammenhæng vil være undervisere og deltagere. 


På basis af resultaterne af analysen af læse- og skrivekravene udarbejdes der et træningsprogram, som sigter mod at udvikle deltagernes færdigheder i at læse og/eller skrive de vigtigste af de teksttyper, der indgår i deres uddannelse eller arbejde. Før og efter træningsforløbet gennemføres der blandt forsøgsdeltagerne en afdækning af deres læse- og skrivefærdigheder ved hjælp af såvel almene som fagspecifikke test. Endvidere afdækkes deltagernes subjektive vurdering af deres færdigheder i at læse og skrive forskellige typer af tekster. I undersøgelsen indgår også en kontrolgruppe, som har det samme erhverv eller deltager i den samme uddannelse som forsøgsdeltagerne. Denne kontrolgruppe gennemfører de samme test og besvarer det samme spørgeskema som forsøgsgruppen, men deltager ikke i det særlige træningsprogram. På basis af en sammenligning af resultaterne i de forskellige grupper kan der foretages en vurdering af, om det særlige træningsprogram har en særlig effekt på deltagernes færdigheder i at læse og/eller skrive almene og fagspecifikke tekster.


7.3.4 Perspektiver


Formodentlig vil analysen af læse- og skrivekrav i den udvalgte uddannelse eller det udvalgte erhverv kunne tjene som illustrativt eksempel og danne en del af grundlaget for et videre arbejde med at analysere læse- og skrivekrav i andre uddannelser eller erhverv. Hvis der kan påvises positive resultater af forsøgsundervisningen, vil undervisningsmetoderne i modificeret form kunne overføres og anvendes i forbindelse med læse-skriveundervisning for andre uddannelses- eller erhvervsgrupper, både i det land, hvor undersøgelsen gennemføres, og i de øvrige nordiske lande.


Der kan eventuelt gennemføres effektundersøgelser i flere nordiske lande inden for den ovenfor skitserede ramme. I så fald kan undersøgelserne fokusere på forskellige metoder og målgrupper, således at hver af undersøgelserne kan bidrage med ny indsigt, som senere kan overføres til andre sammenhænge.


7.4 Projektforslag II: Udvikling af metoder til afdækning af uddannelsesrelaterede læse- og skrivekrav samt deltageres færdigheder 

7.4.1 Baggrund


Resultater fra tidligere undersøgelser tyder på, at det langtfra blot er en persons faktiske niveau af læsefærdigheder, der afgør, om han oplever vanskeligheder i dagligdagen. Om en person oplever vanskeligheder, afhænger i høj grad også af de krav, der stilles til ham. Et givet læsefærdighedsniveau kan således være forbundet med store vanskeligheder i en bestemt uddannelse, hvor læsning er en vigtig kilde til læring, men ikke med nær så store vanskeligheder i en anden uddannelse, hvor det faglige stof i højere grad kan tilegnes på andre måder (jf. kapitel 6).


For personer, der overvejer at gå i gang med en uddannelse, kan det være nyttigt at kunne sammenligne læse- og skrivekravene i forskellige uddannelser. Især personer med svage læse- og skrivefærdigheder kan inden påbegyndelse af en uddannelse have interesse i at kunne få oplysninger om, hvorvidt en bestemt uddannelse kan forventes at være særligt krævende i forhold til læsning og skrivning. Dette giver disse personer bedre muligheder for enten at undgå en sådan uddannelse eller at sikre sig ekstra støtte, hvis de vælger at gå i gang. Oplysninger om de specifikke læse- og skrivekrav fremgår imidlertid normalt ikke direkte af de almindelige beskrivelser af de enkelte uddannelser.


Der kan på mange uddannelser gå deltagere, som vil få vanskeligheder med at opfylde kravene til læsning og skrivning, hvis der ikke tages særlige hensyn. Med henblik på at identificere sådanne personer kan det være hensigtsmæssigt, at de enkelte uddannelsesinstitutioner har redskaber til at foretage en screening af deltagerne, således at der tidligt i uddannelsesforløbet kan iværksættes særlige støtteforanstaltninger for dem, der befinder sig i risikozonen. 


7.4.2 Formål


Projektet har til formål at bidrage til:


1. Udvikling af en metode til kvantificering af læse- og skrivekrav, således at kravene til deltagernes læse- og skrivefærdigheder bliver sammenlignelige på tværs af uddannelser.


2. Udvikling af en screeningsprocedure med henblik på identifikation af deltagere, der må formodes at have eller få problemer med at leve op til læse- og skrivekravene.


3. Udvikling af en model for illustrative beskrivelser af læse- og skrivekrav med henblik på en konkretisering af disse krav inden for de enkelte uddannelser.


7.4.3 Metode


7.4.3.1 Kvantificering af læse- og skrivekrav 


Der gennemføres en undersøgelse med deltagere fra en række forskellige uddannelser. I undersøgelsen gennemfører disse deltagere udvalgte test af færdigheder i læseforståelse, afkodning og stavning.
 Undersøgelsesdeltagerne besvarer derudover spørgsmål om, hvorvidt de oplever vanskeligheder med at læse og skrive tekster i deres uddannelse, samt om, hvorvidt deres eventuelle læse-, stave- og skrivevanskeligheder har betydning for deres uddannelse. Deltageres objektivt målbare resultater på testene sammenholdes med deltagernes subjektive vurdering af læse- og skrivekravene i deres igangværende uddannelse. Det undersøges, hvordan de deltagere, der oplever vanskeligheder med læsning, stavning og skrivning, klarer sig på de anvendte test i sammenligning med de deltagere, der ikke oplever vanskeligheder. Der fastlægges en skillelinje baseret på de scores, som deltagerne med oplevede vanskeligheder opnår på de anvendte test. Disse skillelinjer kan forventes at variere mellem forskellige uddannelser, idet personer med færdigheder på samme niveau kan opleve vanskeligheder i nogle uddannelser, men ikke i andre, fordi der reelt stilles forskellige læse- og skrivekrav. 


På basis af de fastlagte skillelinjer udarbejdes der en skala over læse- og skrivekravene i de undersøgte uddannelser. På denne skala tildeles de undersøgte uddannelser point ud fra de fastlagte skillelinjer. I det følgende gives et tænkt og forenklet eksempel til illustration af princippet i skalaen: Undersøgelsen kunne fx vise, at en bestemt procentdel (fx 80 %) af deltagerne på uddannelse A med en bestemt testscore (fx 10 og derunder) oplever vanskeligheder med læsning og skrivning i uddannelsen. På uddannelse B viser undersøgelsen, at 80 % af deltagerne med en testscore på 15 og derunder oplever vanskeligheder. Begge uddannelser tildeles et pointtal, fx 10 til uddannelse A og 15 til uddannelse B. Disse point signalerer, at læse- og skrivekravene på uddannelse B er højere end på uddannelse A, idet der på uddannelse B skal mindre alvorlige læse- og stavevanskeligheder til, førend deltagere føler sig generet af deres vanskeligheder. 


7.4.3.2 Udvikling af screeningsprocedure


Foruden den omtalte skala over kravene udarbejdes der på grundlag af resultaterne af den ovenfor beskrevne undersøgelse en vejledning til en kommende screeningsprocedure i de undersøgte uddannelser. I screeningsproceduren indgår de test, som i undersøgelsen har vist sig at være bedst til at identificere deltagere, der oplever vanskeligheder med læsning og skrivning i deres uddannelse. Vejledningen udformes, så den kan bruges af de enkelte uddannelsesinstitutioner til tidligt i uddannelsesforløbet at identificere de deltagere, som kan forventes at blive generet af deres læse- og stavevanskeligheder og derfor har brug for støtteforanstaltninger.

7.4.3.3 Udvikling af model for illustrative beskrivelser af læse- og skrivekrav 


Den i afsnit 7.4.3.1 beskrevne kvantificering af læse- og skrivekravene er en relativt abstrakt måde at synliggøre kravene på. Som supplement til skalaen udarbejdes der illustrative beskrivelser af de specifikke læse- og skrivekrav på de udvalgte uddannelser med konkrete eksempler på læse- og skriveopgaver. Beskrivelserne udformes, så de kan medvirke til at synliggøre betydningen af læsning og skrivning i den faglige sammenhæng for både undervisere og deltagere. Beskrivelserne kan fx indeholde:

· Eksempler på typiske læseopgaver, herunder illustrative uddrag af tekster, der skal læses på uddannelsen med angivelse af teksternes funktion i den faglige sammenhæng (fx en instruktion, som skal læses omhyggeligt og følges nøje i forbindelse med værkstedsundervisning, eller grundbogsstof, som skal skimmes som forberedelse til teoriundervisning)

· Eksempler på typiske skriftlige opgaver/øvelser, der skal udarbejdes under uddannelsen (fx skrivning af rapport eller logbog), samt beskrivelse af, hvilke kriterier sådanne skriftlige produkter skal leve op til, eventuelt med eksempler på elementer af gode besvarelser. Der angives omfang og hyppighed af sådanne opgaver samt vilkårene for udarbejdelsen af dem (individuelt eller i grupper, med eller uden vejledning etc.).

7.4.4 Perspektiver


Indledningsvis kan der i et enkelt nordisk land udvælges et mindre antal uddannelser, som kan indgå i det ovenfor beskrevne forsknings- og udviklingsarbejde. Hvis der høstes positive erfaringer med de nye metoder, vil metoderne i en justeret udgave kunne overføres til andre uddannelser, både i det pågældende land og i andre nordiske lande. 
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English summary


This report has been drafted as part of a project entitled ‘Enhancing the literacy and IT skills of adults with limited formal education – a Nordic pilot study’. It features the results of the survey, an introductory review of three areas and proposals for future projects. 


Introductory review of the extent of reading difficulties among adults with limited formal education in the Nordic countries 

Introductory review of the extent of reading difficulties among adults with limited formal education in the Nordic countries – with particular regard to difficulties in work and further education/training in trades and businesses that attract people with limited reading and writing skills. 

Survey results are presented for each of the five Nordic countries – Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland – to illustrate the extent of reading and writing difficulties among adults with a limited formal education, with particular regard to work and further education/training (chapter 3). The surveys show unequivocally that there is generally a very strong correlation between literacy skills and educational achievement, and that the number of poor readers among the section of the adult population with a limited formal education easily exceeds the proportion in the adult population as a whole. 


However, there were significant variations in the criteria used to define adequate reading skills in the surveys. It is therefore hardly surprising that the results reveal widely varying estimates of the numbers lacking adequate reading skills. 


For example, a Danish survey found that some 21% of working adults with limited formal education face difficulties with everyday texts such as tabloid newspaper articles. The texts used in the study were hardly any more difficult than those people with little formal education might expect to encounter in their jobs and are, in all probability, easier than the types of materials they are likely to face on courses and in training situations in their field of work. 


Several international reading surveys, including the OECD’s (Second) International Adult Literacy Survey, are based on the premise that to be functionally literate, a person must be able to use reading as an instrument of personal development, e.g. in educational situations, where it is typically necessary to read relatively difficult texts. Correspondingly, most of the texts and tasks used in the OECD survey are considerably more difficult than those used in the Danish survey referred to above. The OECD survey’s results indicate that between 50% and 75% of adults with a limited formal education in Denmark, Norway, Finland and Sweden have inadequate reading skills. 


It is difficult to ascertain the extent of reading difficulties among adults with a limited formal education in their work situations, since the difficulties depend on the specific requirements of the job. Only a few Nordic studies focus on the reading requirements that the individuals in this group face in work and in further education and training. Although any estimate of the extent of the reading difficulties in the Nordic countries as a whole must therefore be subject to a great deal of uncertainty, on the basis of the Danish survey referred to above it is reasonable to assume a minimum level of around 20%. The actual level may well be much higher, particularly if, like the OECD survey, this group of adults is also supposed to be capable of using reading as an element in personal development, i.e. in training and further education. 


Since, as mentioned above, there have been relatively few Nordic studies of reading and writing requirements in work and further education situations, this report also includes results from outside the Nordic Region (see chapter 6). Workplace reading and writing requirements were studied by means of observation within the work situation, workers’ own notes on the extent of their reading and writing, and interviews with managers and employees. The materials used in the workplaces have also been collected and analysed. Such studies show that adults whose work is practical in nature often only need to read for short periods at a time in order to carry out their work functions. Texts are typically used to look up specific information, while writing often takes the form of short sentences, individual words and codes. More extensive reading and writing may be needed to document the work carried out, participate in meetings and plan work processes, and for quality control. The importance of reading and writing varies from job to job, but written documentation in particular seems to have a steadily growing role, even in many jobs that do not require a high level of education. 


Earlier studies of further education/training observed classroom situations, collected and analysed educational materials, and conducted interviews with teachers and participants to establish reading and writing requirements. These studies indicate that many practical training courses include some relatively difficult reading tasks. However, there are wide variations in the importance of reading for the acquisition of technical skills. On some courses, textbooks are an important source of technical knowledge, while on others such knowledge can to a certain extent be acquired through other means. Similarly, some practical training courses place great emphasis on the documentation of technical knowledge by means of written work, while writing does not play such an important role in other courses. 


Preliminary review of the nature and extent of provision for adults with inadequate literacy skills 


Data has been gathered in Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland on the following types of provision: 


· Work-based and leisure-time provision for adults with reading, spelling and writing difficulties, including dyslexia. 


· Special help in educational contexts for people with reading, writing and spelling difficulties (with a particular focus on formal, practical courses designed to improve qualifications, or that target adults with a limited formal education). 


· Specific provision for immigrants and others (with particular focus on support specifically designed to improve the reading, writing and IT skills of people whose native language differs from the majority language in their country of residence). 


Within these areas, the report describes a range of different provisions in the various Nordic countries (chapter 4). It should be noted that, in many cases, no convincing documentation is available on the effectiveness of the initiatives described. It is therefore difficult to assess whether these various initiatives can usefully be replicated and implemented in other contexts. 


Preliminary review: Selected Nordic examples of literacy courses for adults


For this review, a number of examples of initiatives aimed at reducing reading and writing difficulties among adults were described and analysed (chapter 5). One example is a Danish Preparatory Adult Education (FVU) project in reading, writing and written presentation for the staff of a local-authority care home and kitchen/service department. The second example is a reading and writing course offered by the Norwegian Workers’ Educational Association (AOF). The third example is an individually tailored reading and writing course offered by the Swedish company Volvo. 


All of these initiatives contain elements that could doubtless inspire other providers and teachers, but it should be pointed out that it is difficult to establish with certainty whether the initiatives described are in fact of greater benefit to adult participants than other initiatives, and therefore worthy of replication. This is partly due to the fact that the descriptions do not provide a reliable basis for assessing the methods. The surest way of establishing whether given methods of teaching reading and writing lead to better results than other methods would be to carry out specific evaluations of the outcomes. 


Proposals for future projects


Based on the results of this review, the report concludes by setting out two proposals for future projects (chapter 7). 


As mentioned above, there is a lack of studies of the effectiveness of various types of reading and writing courses. As a result, one proposal aims to study the effectiveness of a specially designed course based on the requirements participants face in their work or further education/training (project proposal I). 


There is also a lack of guidelines on how reading and writing requirements might be systematically disclosed and made more visible, as well as tested methods of identifying people who have difficulty meeting these requirements. Therefore, a proposal is presented for a project that would contribute to the development of such guidelines and methods in educational situations (project proposal II). 
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Tiivistelmä raportin sisällöstä


Tämä raportti on laadittu osana projektia „Vähän koulutettujen aikuisten lukemis-, kirjoittamis- ja tietotekniikkataitojen parantaminen – pohjoismainen esitutkimus“. Raportti sisältää tutkimuksen tulokset ja antaa alustavan selvityksen näiltä kolmelta alueelta sekä ehdotuksia tuleviksi projekteiksi.


Introductory review of the extent of reading difficulties among adults with limited formal education in the Nordic countries 


Alustava selvitys vähän koulutettujen pohjoismaisten aikuisten lukivaikeuksista, jotka liittyvät varsinkin työskentelyyn ja jatkokoulutukseen aloilla ja ammateissa, joihin hakeutuu yleensä rajalliset lukemis- ja kirjoittamistaidot omaavia henkilöitä

Kustakin viidestä Pohjoismaasta, eli Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista, raportoidaan tutkimuksista, joiden tulokset valottavat vähän koulutettujen aikuisten lukivaikeuksien laajuutta varsinkin työ- ja koulutusnäkökulmasta (ks. luku 3). Tutkimukset osoittavat selvästi, että lukutaidon ja koulutustason välillä on yleensä hyvin vahva yhteys ja että vähän koulutettujen keskuudessa on huomattavasti enemmän huonoja lukijoita muihin aikuisiin verrattuna.


Eri tutkimuksissa on kuitenkin noudatettu hyvin erilaisia kriteerejä sen suhteen, millaisista lukemistehtävistä henkilön tuli selviytyä, jotta hänellä voitiin sanoa olevan riittävä lukutaito. Tämän vuoksi ei olekaan yllättävää, että tutkimukset antavat hyvin erilaisia tietoja siitä, kuinka suurella osalla väestöstä on riittämätön lukutaito. 


Esimerkiksi erään tanskalaisen tutkimuksen mukaan noin 21 %:lla vähän koulutetuista työssäkäyvistä on vaikeuksia lukea täysin arkipäiväisiä tekstejä, kuten aamulehden artikkelia. Tähän tutkimukseen sisältyneet tekstit olivat tuskin vaikeampia kuin aineisto, jota vähän koulutetut kohtaavat työssään, ja ne olivat hyvin todennäköisesti helpompia kuin heidän oman alansa kurssi- ja koulutustekstit. 


Useiden kansainvälisten lukutaitotutkimusten, kuten OECD:n (Second) International Adult Literacy Surveyn, mukaan funktionaalisen lukutaidon edellytyksenä on se, että henkilö voi käyttää lukemista oman henkisen kehityksensä välineenä esimerkiksi koulutustilanteissa, joissa luetaan yleensä varsin vaikeita tekstejä. Tämän vuoksi pääosa OECD-tutkimuksen teksteistä ja tehtävistä oli huomattavasti vaikeampia kuin edellä mainitussa tanskalaistutkimuksessa. OECD-tutkimuksen mukaan n. 50–75 %:lla vähän koulutetuista tanskalaisista, norjalaisista, suomalaisista ja ruotsalaisista aikuisista on riittämätön lukutaito. 


Vähän koulutettujen henkilöiden työhön liittyvien lukemisvaikeuksien yleisyyttä on vaikea määritellä, koska mahdolliset vaikeudet riippuvat työssä kohdattavien tekstien vaativuudesta. Pohjoismaissa on tutkittu vasta hyvin vähän sitä, millaisia lukutaitovaatimuksia vähän koulutettuihin aikuisiin kohdistuu työ- ja koulutusyhteyksissä. Tiedot näiden ihmisten lukemisvaikeuksien laajuudesta ovat siten väistämättä hyvin epävarmoja, mutta edellä mainitun tanskalaistutkimuksen pohjalta lienee perusteltua todeta, että vaikeuksia on vähintään noin 20 %:lla aikuisista. Todellinen luku voi hyvin olla huomattavasti suurempi, varsinkin jos vaatimuksena on OECD-tutkimuksen tapaan se, että vähän koulutettujen tulee voida käyttää lukemista henkilökohtaisen kehityksensä välineenä esimerkiksi kurssi- ja koulutusyhteyksissä.


Koska Pohjoismaissa on tehty varsin vähän tutkimuksia työhön ja koulutukseen liittyvistä luku- ja kirjoitustaitovaatimuksista, raporttiin on sisällytetty tuloksia myös Pohjoismaiden ulkopuolella toteutetuista tutkimuksista (ks. luku 6). Työelämän luku- ja kirjoitustaitovaatimuksia on tutkittu muun muassa tarkkailemalla työskentelytilanteita, analysoimalla työntekijöiden omia muistiinpanoja heidän lukemis- ja kirjoittamistehtäviensä laajuudesta ja luonteesta sekä haastattelemalla esimiehiä ja työntekijöitä. Lisäksi on kerätty ja analysoitu aineistoja, joita tutkituilla työpaikoilla käytettiin. Nämä tutkimukset osoittavat, että käytännönläheistä työtä tekevät aikuiset lukevat yleensä vain vähän aikaa kerrallaan suorittaessaan työtehtäviään. Tekstejä käytetään yleensä erilaisten tietojen tarkistamiseen, kun taas kirjoittaminen rajoittuu lyhyisiin lauseisiin, yksittäisiin sanoihin ja koodeihin. Laajemmat luku- ja kirjoitustehtävät voivat liittyä esimerkiksi tehdyn työn dokumentointiin, kokouksiin osallistumiseen, työprosessien suunnitteluun ja laadunvarmistukseen. Lukemisen ja kirjoittamisen merkitys vaihtelee huomattavasti työstä toiseen, mutta kirjallista dokumentointia tunnutaan vaadittavan yhä enemmän myös useissa sellaisissa ammateissa, jotka eivät edellytä korkeaa koulutustasoa. 


Koulutustilanteista on tehty aiemmin tutkimuksia, joissa on selvitetty luku- ja kirjoitustaitovaatimuksia esimerkiksi tarkkailemalla opetustilanteita, keräämällä ja analysoimalla opetukseen sisältynyttä aineistoa sekä haastattelemalla opettajia ja osallistujia. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että moniin käytännönläheisiin koulutusohjelmiin sisältyy jonkin verran myös varsin raskaita tekstejä. Toisaalta koulutusohjelmien välillä on suuria eroja sen suhteen, miten tärkeää lukeminen on ammatillisen tiedon omaksumisen kannalta. Joissakin koulutusohjelmissa ammatillisten tekstien lukeminen on tärkeä tiedonlähde, kun taas toisissa koulutusohjelmissa tämä tieto voidaan tiettyyn rajaan asti omaksua muulla tavoin. Vastaavasti joissakin käytännönläheisissä koulutusohjelmissa painotetaan vahvasti ammatillisen tiedon dokumentointia kirjoitustehtävien avulla, kun taas toisissa koulutusohjelmissa ei niinkään painoteta kirjoittamista.


Alustava selvitys lukivaikeuksisiin aikuisiin kohdistuvien palveluiden ja toimenpiteiden sisällöstä ja laajuudesta 


Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Islannissa on kerätty tietoja seuraavanlaisista palveluista ja toimenpiteistä: 

· lukivaikeuksisille aikuisille suunnatut työ- ja vapaa-ajanpalvelut ja -toimenpiteet


· lukivaikeuksisten henkilöiden koulutukseen liittyvät tukipalvelut (varsinkin palvelut, jotka liittyvät ammattipätevyyden antaviin koulutuksiin, jotka ovat käytännönläheisiä ja/tai vähän koulutetuille aikuisille suunnattuja)


· siirtolaisille ja vastaaville ryhmille tarjottavat erityispalvelut (varsinkin palvelut, jotka nimenomaisesti tähtäävät muuta kuin kyseisen maan pääkieltä puhuvien henkilöiden luki- ja tietotekniikkataitojen parantamiseen).


Raportissa kerrotaan useista Pohjoismaissa toteutetuista palveluista ja toimenpiteistä, jotka liittyvät näihin alueisiin (ks. luku 4). Samalla todetaan kuitenkin, että kuvattujen palveluiden tehosta ei useinkaan ole vakuuttavaa näyttöä. Tämän vuoksi onkin vaikeaa arvioida, kannattaako vastaavia toimenpiteitä toteuttaa muissa yhteyksissä. 


Alustava selvitys: esimerkkejä pohjoismaisista aikuisten lukikursseista


Esiprojektin yhteydessä kerättiin tietoja muutamista toimenpiteistä, joilla on pyritty vähentämään aikuisten lukivaikeuksia (ks. luku 5). Ensimmäisenä esimerkkinä on lukikoulutus, joka järjestettiin erään tanskalaiskunnan päivähoito- sekä keittiö- ja palveluhenkilöstölle osana valmistavaa aikuiskoulutusta (FVU). Toisena esimerkkinä on Norjan Työväen sivistysliiton (Arbeidernes Opplysningsforbund, AOF) järjestämä lukikurssi. Kolmantena esimerkkinä ovat Volvon Ruotsissa tarjoamat yksilölliset lukiopetuspalvelut. 


Näitä kolmea esimerkkiä kuvaillaan ja arvioidaan raportissa. Kaikkiin raportoituihin toimenpiteisiin sisältyy osatekijöitä, jotka todennäköisesti voivat antaa virikkeitä muille palveluntarjoajille ja opettajille. Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että on vaikeaa tietää varmasti, ovatko kuvatut toimenpiteet todellakin parempia kuin monet muut vastaavat toimenpiteet ja siten kopioimisen arvoisia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kuvausten perusteella ei ole luotettavia perusteita arvioida, hyödyttävätkö käytetyt menetelmät aikuisia osallistujia enemmät kuin jotkin muut menetelmät. Jos halutaan tietää, johtavatko tietyt lukiopetusmenetelmät parempiin tuloksiin kuin toiset, varminta tietoa saadaan toteuttamalla varsinaisia tehokkuustutkimuksia. 

Ehdotuksia tuleviksi projekteiksi


Esiprojektin tulosten perusteella raportissa tehdään lopuksi kaksi ehdotusta tuleviksi projekteiksi (ks. luku 7). 


Kuten edellä on mainittu, erityyppisten lukiopetustoimenpiteiden tehokuutta ei ole tutkittu tarpeeksi. Tämän vuoksi raportissa tehdäänkin ehdotus projektista, jossa tutkittaisiin räätälöityjen lukiopetustoimenpiteiden tehokkuutta niiden vaatimusten pohjalta, joita osallistujat kohtaavat työssään tai koulutuksessaan (projektiehdotus I). 


Meiltä puuttuu yhä ohjeita siitä, miten luku- ja kirjoitustaitovaatimukset voidaan selvittää ja määritellä järjestelmällisesti. Lisäksi tarvitaan hyväksi havaittuja menetelmiä niiden henkilöiden tunnistamiseksi, joilla on vaikeuksia täyttää vaatimuksia. Tämän vuoksi raportissa tehdään ehdotus projektista, joka auttaisi kehittämään näitä ohjeita ja menetelmiä koulutustarkoituksiin (projektiehdotus II).
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