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Läs- och skrivinlärning som vuxen 
Nepalesiska kvinnor om följder för självsyn och framtidssyn* 

 
Thomas Wedérus 

  
Tidigare forskning har visat att förmågan att läsa och skriva påverkar 
både människans kognitiva tänkande och neurologiska strukturer. 
Likaså innebär oförmågan att läsa och skriva en social press som 
påverkar vår syn på oss själva. Men hur påverkas vår själv- och 
framtidssyn av att vi lär oss att läsa och skriva? Detta har undersökts 
genom intervjuer med 14 kvinnor i Nepal med olika erfarenheter av att 
läsa och skriva. Resultatet visade huvudsakligen att kvinnorna såg sig 
själva som mer självständiga och självsäkra, och sin framtid som mer 
ljus efter att de lärt sig att läsa och skriva. Slutligen har studiens 
reliabilitet och förslag på fortsatta studier diskuterats. 

 
Key words: literacy, self-concept, view of the future, adult education 

  
 

Att läsa och skriva kan enkelt ses som en väldigt central aspekt av många människors liv - 
vart vi än vänder oss i samhället så möts vi av text av olika slag. Även om vi skulle lyckas 
undvika böcker och tidningar så behöver vi ändå läsa de brev vi får, skyltarna efter vägarna 
och menyerna på restaurangerna. Med tanke på den centrala roll som läsandet och skrivandet 
har i våra liv ligger fokus i denna studie på hur en vuxen människas själv- och framtidssyn 
påverkas av att lära sig att läsa och skriva.  

Förmågan att läsa och skriva har sedan länge varit föremål för frågeställningar kring vilken 
potentiell psykologisk effekt den har på människan - redan cirka 370 före Kristus debatterade 
Platon (1928) kring skrivandets effekt på människan, och menade att skrivandet leder till en 
försämring av vårt minne då vi förlitar oss på anteckningar istället för att utnyttja vår interna 
förmåga till fullo. Ett annat sätt att se på Platons resonemang gav Vygotsky (1978) uttryck 
för. Han påpekade att förmågan att läsa och skriva snarare är ett sätt för människan att 
vidareutveckla sin minneskapacitet bortom dess naturliga gränser – skriften blir ett 
komplement till människans minne. Nutida forskning (Eskritt, Lee, & Donald, 2001) har 
bekräftat att skriftliga anteckningar kan fungera som en extern lagring av minne, men också 
att skriften möjliggör ett förändrat sätt att minnas på – istället för att lagra all information i 
vårt interna minne så behöver vi bara minnas så mycket som är väsentligt för att vi ska kunna 
dra nytta av den mycket större lagringsmöjligheten som skriften innebär. Historikerna Jack 
Goody och Ian Watt (1968) argumenterade istället att skrivandet främjar ett abstrakt och 
logiskt tänkande hos människan - detta eftersom uppkomsten av förmågan att läsa och skriva i 
stort sätt sammanträffar med uppkomsten av logiken som vetenskaplig disciplin. Goody och 
Watt hävdade att just möjligheten att kunna ha påståenden i permanent form på ett papper 
möjliggör analyser som annars inte vore möjliga – något som är nödvändigt exempelvis för 
logikens syllogismer. 
 Novek (1991) menade att förmågan att läsa och skriva framställs av olika amerikanska så 
kallade ”adult literacy programs” som något som kan rädda analfabeter från arbetslöshet, 
vilket de påstår ska leda till en ökad livskvalitet för dem och ge dem en ökad kontroll över 
___________________________________________________________________________ 
* Tack till Internationella sektionen vid Mälardalens högskola för ekonomiskt stöd – vilket möjliggjorde resan 
till Nepal - samt organisationen Empowering Women of Nepal i Pokhara för bistånd med tolk och hjälp med att 
hitta och rekrytera studiens deltagare. 
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sina egna liv – något som kan ses som en sorts empowerment. Genom intervjuer med vuxna 
studenter på sådana vuxenutbildningsprogram fastställde Novek att det faktiskt fanns en sådan 
koppling mellan förmågan att läsa och skriva och empowerment, även om vad som var orsak 
och verkan inte gick att fastställa. Vidare har vissa kognitiva och neurologiska effekter av 
förmågan att läsa och skriva undersökts och fastställts. Det har visats att personer som kan 
läsa och skriva har en hjärnstruktur som, statistiskt signifikant, skiljer sig åt från den som 
personer utan förmågan att läsa och skriva har (Castro-Caldas et al., 1999). Likaså har det 
visats att läs- och skrivkunniga personer är bättre på att klassificera ord efter dess fonologiska 
begynnelser, något som har undersökts genom att jämföra hur många ord de kan komma på 
inom en minut som börjar på ett givet läte, såsom exempelvis bokstaven p, i jämförelse med 
icke läs- och skrivkunniga personers resultat (Loureiro et al., 2004). Reis och Castro-Caldas 
(1997) har också visat att personer som inte kan läsa och skriva är sämre på att repetera 
påhittade ord och att memorera fonologiskt relaterade ord. Enligt Reis och Castro-Caldas 
beror detta på skillnader i kognitiva strategier mellan analfabeter och läs- och skrivkunniga. 
 Scribner och Cole (1981) har dock riktat stark kritik mot studier som påstås uppvisa 
kognitiva effekter av förmågan att läsa och skriva då de anser att denna förmåga inte på ett 
tillfredsställande sätt kunnat skiljas åt från kovariabler – såsom utbildning - och den sociala 
kontexten. I Scribner och Cole’s egna studie undersöktes det afrikanska Vaifolkets kognitiva 
förmågor för att testa bland annat den rådande hypotesen att förmågan att läsa och skriva 
främjar ett logiskt tänkande. Men resultaten visade inte på några generella kognitiva effekter, 
och inte heller tycktes förmågan att läsa och skriva främja förmågan att dra logiska slutsatser.  

I de flesta engelska artiklar som rör forskning kring förmågan att läsa och skriva används 
begreppet literacy. Detta engelska ord är något svårdefinierat, vilket också har 
uppmärksammats av forskare som har gjort försök att fastställa begreppets egentliga innebörd 
för att det överhuvudtaget ska kunna bli meningsfullt att forska kring. Heathington (1987) tar 
bland annat upp två aktuella definitioner: dels den som definierar ordet som något så enkelt 
som förmågan att läsa och skriva sitt eget namn, och dels den som likställer literacy vid ett 
visst antal avklarade skolår. Givet är att definierandet av detta begrepp är nödvändigt i de 
studier som begreppet har en central roll, vilket innebär att behovet av en fastställd definition 
också finns i denna studie. En mer öppen definition har tillämpats här då fokus legat på 
studiedeltagarnas egna upplevelser. Begreppet literacy likställs här med, och översätts till, 
förmågan att läsa och skriva, och själva ordet literacy, tillsammans med motsvarande adjektiv, 
har för tydlighetens skull inte använts under de intervjuer som utförts i denna studie. Vidare 
menar Heathington (1987) att denna sökan efter en allmängiltig definition av begreppet 
literacy har fört forskningen bort från forskningsobjektens egna känslor och tankar kring 
ämnet. Hon exemplifierar detta genom egna intervjuer med analfabeter, som visar hur 
frustrerade och skamfyllda dessa människor kan känna sig i en social miljö. Vissa av hennes 
intervjupersoner kände sig så fyllda av skam att de dolde sin analfabetism till och med för sin 
partner och familj, och någon meddelade att han kände sig som en halv människa på grund av 
sin oförmåga att läsa och skriva. Detta bekräftas också av studier av Nurss (enligt Roman, 
2004) som har visat att uppåt 70 % av vuxna analfabeter inte har avslöjat sin analfabetism för 
sin partner, och 50 % har inte berättat det för sina barn. Även om resultaten från Heathingtons 
studie är intressanta så är de till synes enbart till för att belysa problematiken i att definiera 
begreppet literacy och de följder detta kan få för vuxenutbildningsprogram – intervjuerna 
beskrivs bara väldigt kort, och metodiken knappt alls - något som motiverar en mer utförlig 
psykologisk studie i ämnet. 
 Mahiri och Godley (1998) gjorde en studie där fokus låg på hur en enskild individ – 
studenten Viviana - upplever en förlust av sin skrivförmåga på grund av sjukdom. Det 
framkommer genom intervjuer med Viviana att hennes syn på sig själv påverkades markant. I 
och med förlusten av skrivförmågan så började hon se sig själv som mindre intelligent - dels 
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på grund av hur andra uppfattade henne, och dels för att hon inte längre kunde anteckna under 
föreläsningarna på universitetet eller lämna in skriftliga uppgifter. Hon började också 
ifrågasätta sin roll som utbildad kvinna och god dotter, och såg inte längre på sin framtid som 
lika ljus som tidigare. Just hur förmågan att läsa och skriva kan påverka en människas 
identitet är något som också Baynhem (1995) adresserar. Han menar att viktiga frågor om 
identitet väcks hos den som i vuxenlivet lär sig att läsa och skriva, och fortsätter: ”am I the 
same person that I was before I learned to speak/write like this, or has the process changed 
me? If it has changed me is the change some sort of betrayal of what I was?” (Baynhem, 
1995, s. 240). 
 Faktorer som kan tänkas ha inflytande över läs- och skrivinlärningens inverkan på 
människan är kultur och kön. Troligt är att det finns en skillnad mellan olika kulturer och i- 
och u-länder vad gäller läs- och skrivinlärningens inverkan, liksom den inverkan som 
analfabetismen har – i vissa länder där analfabetismen är särskilt utbredd skulle det till 
exempel kunna vara så att det är lättare att vara analfabet än i länder med hög andel läs- och 
skrivkunniga. Likaså kan läs- och skrivinlärningen närmas från ett kvinnoperspektiv, vilket 
också Rockhill (1987) har gjort i en fältstudie i Los Angeles. Hon undersökte vilken 
problematik det för med sig att som vuxen kvinna i ett latinoamerikanskt heterosexuellt 
förhållande lära sig att läsa och skriva, och menade att läs- och skrivförmågan ofta utgör både 
ett hot och ett begär. Ett hot för mannen - som vill ha och bibehålla kontrollen över 
förhållandet och familjen - eftersom kvinnans makt kan upplevas öka i och med kunskapen att 
läsa och skriva som fungerar som en symbol för utbildning; och ett begär för kvinnan som vill 
frigöra sig, göra något meningsfullt och ”bli någon”. Studien visade att dessa kvinnor ofta 
hindrades av sina män – inte sällan genom psykiskt eller fysiskt våld - på grund av det hot 
som läs- och skrivförmågan utgjorde för dem. På grund av detta visade det sig att kvinnor 
som hade separerat eller skilt sig hade lättare för att lyckas med att lära sig att läsa och skriva. 
Rockhill påpekar den begränsade möjligheten att generalisera dessa resultat - det är möjligt att 
det är särskilt hos de latinoamerikanska paren som mannen känner sig så pass hotad av 
kvinnans utbildning. Ytterligare forskning har utförts av Trawick (2007), som under en 
niomånadersperiod i den amerikanska landsbygden – genom intervjuer och observationer - 
studerade tre vuxna kvinnors identitetsrelaterade motiv till att påbörja vuxenutbildning. Alla 
tre kvinnorna – Shelley, Megan och Paulette – visade sig ha börjat tänka på att utbilda sig i 
samband med någon stor vändpunkt i livet. Shelley gick in i en depression efter att hennes 
pappa dött, men kom så småningom till en punkt i livet då hon kände ett behov av förändring: 
 

I was standing there looking in the mirror at myself, [and realized] that I 
was killing myself. Not physically killing myself, but mentally killing 
myself. I was just wearing myself down so much, that, I just more or less 
just looked at myself and thought, “You know, you look awful. You know, 
you’ve got to get out of this house, you’ve got to go and do something!” 
(Trawick, 2007, s. 107) 

 
Både Shelley och Megan ville börja vuxenutbildningen för att kunna vara en bättre mor åt sina 
barn. Shelley berättade att hon ville få sina barn att kunna förlita sig på henne och göra dem 
stolta över henne. Hon såg det som särskilt frustrerande att inte kunna hjälpa sina barn med 
deras läsläxor eftersom hon kände att de förväntade sig att hon som vuxen borde kunna det: 
 

It’s like you’re standing there and you feel completely helpless with your 
child that you love so much and you see so much beauty in and you want 
her and him to grow up and just make the absolute best of anything they can 
make in this whole world of theirselves, and you can’t even explain to them 



 4  

what a word means or what a certain sentence means like in a paragraph or 
something like that. It’s aggravating. It’s very aggravating. (Trawick, 2007, 
s. 116). 

 
Megan ville också bli någon som hennes barn kunde förlita sig på, vilket hon såg 
vuxenutbildningen vara ett steg mot; men hon såg också vuxenutbildningen som ett sätt att 
förbättra sig själv, komma längre i livet, och få möjligheten att kunna göra fler saker. Paulette, 
å andra sidan, ville bli en bättre läsare för att inte behöva uppleva frustrationen och skammen 
över att inte kunna läsa ut en bok, vilket också hindrade henne från att kunna se sig själv som 
en intelligent person. Hon berättade att hon såg det som att ”being smart is to have no 
problem with reading. You can pick up a magazine or a newspaper and know every word you 
read” (Trawick, 2007, s. 150).   
 
 
Syfte 
 
Heathingtons (1987) intervjuer fokuserar på analfabetens upplevelser, och Mahiris och 
Godleys (1998) studie på individen som förlorat förmågan att skriva. Dessa studier är 
inriktade mot negativa effekter, det vill säga hur människor påverkas av att inte kunna läsa 
och skriva. Rockhill (1987) och Trawick (2007) sätter istället fokus på problematiken med 
och motiven till att börja en vuxenutbildning. Något som faller i skymundan är de positiva 
effekter som kommer från att lära sig att läsa och skriva, det vill säga: på vilket sätt blir en 
människas identitet påverkad av att han eller hon lär sig att läsa och skriva? Den aktuella 
studiens två frågeställningar lyder därför: a), ”hur påverkas en vuxen människas självsyn av 
att han eller hon lär sig att läsa och skriva?”, och b), ”hur påverkas en vuxen människas 
framtidssyn av att han eller hon lär sig att läsa och skriva?”.  Tidigare forskning har inte ägnat 
dessa frågeställningar någon uppmärksamhet, vilket är varför det är just dessa som denna 
aktuella studie söker ge svar på. Då det handlar om analfabetism har intervjuer valts att 
användas framför enkäter. Studien har genomförts i Nepal med uteslutande nepalesiska 
kvinnor som intervjupersoner, med anledningen att analfabetismen hos denna grupp är särskilt 
hög. I Nepal är det bara 48 % av befolkningen över 15 års ålder som kan läsa och skriva, och 
50.6 % över sex års ålder. Skillnaden mellan män och kvinnor är likaså stor – 64.5 % av 
männen över 15 år kan läsa och skriva, medan bara 33.8 % av kvinnorna kan det (Central 
Bureau of Statistics, 2004).  

Den bristfälliga utbildningen i Nepal innebär också att det inte alls behöver vara självfallet 
att en vuxen människa – särskilt inte en kvinna – ska ha gått i skola, vilket kan tänkas 
innebära att det är mer socialt accepterat att inte kunna läsa och skriva. Detta i sin tur skulle 
innebära en mer fördelaktig social miljö för att undersöka vilka positiva effekter läs- och 
skrivkunnigheten kan upplevas föra med sig då det kan tänkas att analfabeter i en sådan miljö 
inte lär sig att läsa och skriva för att undkomma en social press i samma utsträckning som det 
skulle kunna ske i industrialiserade länder med högre läs- och skrivkunnighet. Positiva 
effekter kan på så sätt resoneras bli betonade, och fokus hamnar på det som tillkommit i 
studiedeltagarnas liv efter att de lärt sig att läsa och skriva, istället för på det som de har 
lämnat bakom sig. Svar på frågan om hur analfabeters själv- och framtidssyn påverkas av att 
lära sig läsa och skriva skulle kunna vara relevant exempelvis för utvecklings-, bistånds- och 
vuxenutbildningsfrågor. Likaså skulle dessa svar inte minst vara relevanta för forskning kring 
läs- och skrivkunnighetens inflytande på människan.  
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Metod 
 
 
Deltagare 
 
Rekryteringen av deltagare till studien gjordes på plats i staden Pokhara i Nepal, i samråd med 
en kvinnoorganisation. Organisationen bistod också med tolk under intervjuerna. En kvinnlig 
tolk valdes istället för en manlig för att de intervjuade kvinnorna skulle känna sig mer 
bekväma i situationen och i att berätta om sina upplevelser. Likaså sågs det som en fördel att 
tolken själv var av nepalesiskt ursprung. Till att börja med tillfrågades ett antal kvinnor på en 
kvinnoorganisation, som antingen arbetade på organisationen eller var under utbildning i 
organisationens regi, om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Nio kvinnor 
tillfrågades där, varav sex gick med på att bli intervjuade. Av de tre som avstod uppgav två 
kvinnor att de inte hade tid, och en kvinna gick till en början med på att bli intervjuad men 
hoppade av då hon fick veta att deltagandet var frivilligt – det vill säga att intervjun inte var 
en del av kvinnoorganisationens utbildning, vilket hon till en början alltså hade fått intryck av. 
Fem av dessa kvinnor var i 20-årsåldern – den yngsta 23 år – och den sjätte kvinnan var 31 år. 
Fyra av kvinnorna hade en begränsad utbildning men kunde ändå läsa och skriva i varierande 
utsträckning, resterande två hade avslutade högskoleutbildningar – på bachelornivå respektive 
masternivå - och hade således inga problem med att läsa och skriva. 
 Ytterligare kvinnor rekryterades till studien på ett vuxenutbildningscenter för kvinnor i 
Pokhara. Efter en av lektionerna där meddelades hela klassen att den som ville gärna fick 
stanna kvar på skolan för att medverka i en intervju. Av klassen på cirka 30-40 elever valde 
åtta att stanna kvar för att bli intervjuade. Åldersspannet hos dessa åtta gick från 30 som yngst 
till 53 som äldst. Samtliga åtta hade bristfälliga kunskaper i skrivande och läsande, och hade 
antingen avbrutit sin skolgång tidigt eller aldrig gått i skolan överhuvudtaget, vilket innebar 
att dessa åtta kvinnor hade lärt sig att läsa och skriva under sin tid på vuxenutbildningscentret. 
 Kriterierna som användes för rekryteringen var i huvudsak att deltagarna skulle vara vuxna 
– vilket för studien definierades som 20 år – och skulle ha en varierande grad av erfarenhet 
och utbildning gällande att läsa och skriva för att belysa ämnet från olika synvinklar. Absolut 
analfabetiska kvinnor, utan vare sig utbildning eller erfarenhet av att läsa och skriva, 
inkluderades inte i studien då det ansågs vara en risk att dessa skulle vara för vana vid att inte 
kunna läsa och skriva för att kunna uttala sig om hur det påverkar dem. Anledningen till 
varför den andra rekryteringen skedde på ett vuxenutbildningscenter var således att kunna få 
vetskap i hur de nepalesiska kvinnorna känner sig ha förändrats som person i och med att de 
börjat lära sig att läsa och skriva.  
 
   
Material 
 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon – en Sanyo Talk-Book VAS – på 
microkassettband – Fuji MC-60 – som vardera rymde 60 minuters inspelning, 30 minuter på 
var sida. Anteckningar gjordes under intervjuerna med bläckpenna på ett litet linjerat 
anteckningsblock, 11 x 15 centimeter stort. 
 En informerande text till för att läsas upp för varje intervjuperson innan bandspelaren 
sattes på skrevs ut på ett A4-papper tillsammans med intervjufrågorna. Texten var till för att 
informera intervjupersonen om studiens syfte och natur, samt intervjupersonens egna 
rättigheter, och löd som följer: 
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I am in Nepal to study how the ability, or inability, to read and write affects 
Nepali women. First of all, since this is a psychological study, I am 
interested in your personal feelings and thoughts – therefore, there are no 
right or wrong answers. This interview will last about thirty minutes, and 
will be recorded on tape. However, this study is strictly confidential, so no 
one will be able to know who you are except for me and the translator, and 
the recorded material will be used only for research. Your participation is 
entirely voluntary, so you are free to stop the interview at any time if you no 
longer wish to participate. You may also choose not to answer any question, 
for any reason you may have. 

 
 Intervjufrågorna konstruerades särskilt för denna studie och bestod av 18 frågor, 
grupperade i fyra kategorier: bakgrundsfrågor, allmänna utbildningsfrågor, frågor rörande 
intervjupersonens läs- och skrivkunskaper, samt frågor om intervjupersonens syn på sig själv, 
livet och framtiden i relation till förmågan att läsa och skriva. Frågorna utformades utan 
inflytande från andra studier då den aktuella forskningsfrågan inte har närmats i tidigare 
forskning. Istället utformades och grupperades frågorna för att kunna ge en bild av 
intervjupersonens sociala bakgrund, erfarenhet av utbildning, och framförallt synen på 
framtiden och sig själv i förhållande till förmågan att läsa och skriva. Den första kategorin 
innefattade frågorna: ”how old are you?”, ”what kind of work do you do?”, ”could you briefly 
describe to me a typical day in your life?”, ”could you tell me a little bit about your family 
and friends?”, ”do you get any help from them?” och ”how do you view your future?”. 
  Den andra kategorin, allmänna utbildningsfrågor, innehöll följande frågor: ”do you have 
an education?”, ”how long was the education?”, ”what do you think is the most important 
thing you learned during your education?”. Den tredje kategorin frågor innehöll följande: ”do 
you know how to read and write?”, ”would you like to be better at reading and writing?”, 
”what is stopping you from learning how to read and write?”, ”does anyone in your family or 
among your friends know how to read and write?”, ”do you feel dependent on them?”. 
 Den fjärde och sista kategorin bestod av följande frågor: ”what do you think is different in 
your life after having learned how to read and write?”, ”do you feel any different about 
yourself?”, ”do you see yourself as more independent?” samt ”has your view of your future 
been affected?”. 
 Många av frågorna fick anpassas till intervjupersonernas särskilda omständigheter – detta 
blev särskilt aktuellt i de fall då intervjupersonen till exempel inte hade någon familj eller 
utbildning. Frågan ”what do you think is different in your life after having learned how to 
read and write?” förlorade sin mening vid de intervjuer då intervjupersonen kunnat läsa sedan 
barndomen och därmed inte hade någon erfarenhet av ett vuxet liv som analfabet, och fick 
därför istället frågan ”how do you think your life would be different if you couldn’t read and 
write?”.  
 
 
Procedur 
 
Intervjuerna utfördes under november månad 2009. Två dagar innan de första intervjuerna 
skulle utföras fick tolken en kopia på pappret med intervjufrågorna och texten som skulle 
läsas och översättas för varje intervjuperson. Syftet med detta var att tolken skulle få tid till att 
förbereda översättningen, för att översättningen på så sätt skulle bli så precis som möjligt och 
så snarlik som möjligt från intervju till intervju. Tolken fick under denna tid också möjlighet 
att diskutera intervjufrågorna med intervjuaren, och ombads särskilt att notera eventuella 
diskrepanser mellan vad som menas med frågorna och hur en nepalesisk, mer eller mindre 
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obildad, kvinna kan tänkas uppfatta dem. Tolken utpekade vissa ord som hon kände sig 
manad att slå upp i en ordbok för att vara säker på dess nepalesiska motsvarighet, och efter att 
hon påpekat att det engelska ordet ”optimistic” – i sammanhanget ”do you feel optimistic 
about your future?” – skulle kunna vara svårt att relatera till för de intervjuade kvinnorna så 
ändrades frågan till ”do you see your future as a bright future?”. Inför intervjuerna fick tolken 
särskilda instruktioner om hur översättningen skulle gå till: hon meddelades att hon inte fick 
sammanfatta det som sades under intervjuerna i egna ord utan att hon måste översätta svaren i 
sin helhet så långt det går, och att hon inte självmant fick svara på intervjupersonens 
eventuella frågor under intervjuerna utan var tvungen att först översätta och vidarebefordra 
frågan till intervjuaren. Vid flera tillfällen under de första fyra intervjuerna påträffades tolken 
ändå med att sammanfatta svaren – något som märktes på att hon i sina översättningar pratade 
i tredjeperson istället för i första person, det vill säga att hon sade ”she” istället för ”I”. Tolken 
slutade dock med detta efter att ha blivit påmind om det. 
 De första sex intervjuerna utfördes i ett av kvinnoorganisationens klassrum, och resterande 
åtta på ett kontor på vuxenutbildningscentret. Ingen av platserna var särskilt isolerade 
ljudmässigt, vilket innebar att särskilt biltrafiken utanför till viss del störde. Detta hade dock 
mer betydelse för kvaliteten på ljudinspelningarna än för själva genomförandet av 
intervjuerna. Tre av intervjuerna blev för en kort stund avbrutna: en när intervjupersonens 
mobiltelefon ringde, en då en kvinnlig elev på kvinnoorganisationen knackade på dörren för 
att fråga tolken om något, samt en då en lärare på vuxenutbildningscentret behövde hämta en 
pärm från det kontor som användes för intervjuerna.  

Intervjuerna utfördes med enbart intervjuaren, den intervjuade och tolken närvarande i 
rummet. Alla tre satt vid varje intervju på varsin stol runt ett skrivbord, med diktafonen 
placerad mellan varandra på bordet med så litet avstånd till var och en av dem som möjligt, 
men vid behov närmare intervjupersonen och tolken då dessa var betydligt svårare att höra än 
intervjuaren vid ljudåtergivningen. Innan intervjuaren satte på diktafonen lästes den 
informerande text upp som beskrivs under materialdelen ovan och intervjupersonen fick 
tillfälle att yttra frågor om eventuella oklarheter. Själva intervjun påbörjades sedan: 
intervjuaren ställde en fråga på engelska till intervjupersonen, tolken översatte frågan till 
nepalesiska, intervjupersonen svarade, och tolken meddelade det översatta svaret till 
intervjuaren på engelska. Intervjun fortskred på detta vis tills samtliga frågor ställts varpå 
intervjupersonen fick chansen att tillägga eller fråga något innan inspelningen stoppades.  

Under intervjuerna antecknade intervjuaren för intervjun särskilda detaljer, exempelvis 
uppvisat kroppsspråk eller intressanta detaljer som dykt upp före eller efter inspelningen. 
Namnet på intervjupersonerna varken antecknades eller spelades in – dels för att det inte 
behövdes för studien, och dels för att trygga studiens konfidentialitet.  

Efter att alla 14 intervjuer utförts anlitades ytterligare en tolk i Katmandu som fick i 
uppdrag att lyssna igenom ett av de inspelade kassettbanden – innehållandes två intervjuer – 
för att ge sin uppfattning om kvalitén på översättningen. Det ansågs orimligt att han skulle 
behöva lyssna igenom samtliga intervjuer. Denne tolk blev instruerad att särskilt lägga märke 
till skillnader i betydelse mellan frågorna på engelska och frågorna på nepalesiska, samt att 
uppmärksamma alla eventuella avvikelser mellan det som intervjupersonerna sade och det 
som översattes. Inga väsentliga avvikelser hittades, men vid ett tillfälle under de avlyssnade 
intervjuerna bad intervjupersonen tolken om en förklaring av den fråga som just ställts varpå 
tolken gav en förklaring utan att dela med sig av detta översatt till intervjuaren. Samtliga 
intervjuer lyssnades sedan igenom och transkriberades av intervjuaren.  
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Databearbetning 
 
Analysen av transkriptionerna gjordes genom meningskoncentrering, så som den har 
beskrivits av Kvale (1997). Intervjupersonernas varje svar i intervjuprotokollen kortades ner 
och koncentrerades till själva kärnan i svaret. Svarens kärna klassificerades under 
databearbetningen som det som förklarar och sammanfattar ett givet svar. Information som 
ansågs ovidkommande, perifer eller onödigt detaljerad i sammanhanget uteslöts på så sätt, och 
kvar lämnades det centrala i svaret. Intervjupersonernas svar var dock ofta redan kortfattade 
och sakliga redan från början, så den meningskoncentrering som har gjorts har många gånger 
bara inneburit en marginell ändring eller omskrivning av de ursprungliga svaren. De svar som 
kortats ner allra mest har varit de som rör bakgrundsfrågorna. Exempelvis redogjorde en 
intervjuperson (IP1) i detalj om hur en typisk dag i hennes liv kunde se ut. Hon berättade 
exakt klockslag då hon går upp på morgnarna, vad hennes arbetsuppgifter är, vilka specifika 
sysslor hon ägnar sig åt, när hon äter mat, etc., vilket lämnade utrymme för en nedkortning. 
Hennes svar kortades så ner till en enda mening som uttryckte det väsentliga i svaret – i det 
här fallet att hon tog hand om barn på ett sjukhus, lagade mat åt dem och städade deras rum – 
för att få fram en klar, koncentrerad, bild av hennes bakgrund. 
 Efter att intervjupersonernas alla svar gåtts igenom på detta sätt jämfördes de olika 
intervjuprotokollen med varandra för att se vilka svar som skiljde sig åt och vilka som liknade 
varandra - med studiens frågeställningar i åtanke. Likartade formuleringar noterades, liksom 
kontrasterande svar för att belysa det spektrum av tankar och känslor som intervjupersonerna 
tillsammans och som individer gav uttryck för. Genom att se vilka av intervjupersonernas svar 
som härrörde till deras själv- och framtidssyn i relation till deras läs- och skrivkunnighet 
färdigställdes studiens resultat.  

Studiens resultat innefattar relevanta redogörelser från samtliga delar av intervjuerna, och 
alltså inte bara från de svar som följt frågor som handlar specifikt om själv- eller framtidssyn. 
Vad gäller självsynen så har varje svar som anknutit till intervjupersonens syn på sig själv 
särskilt beaktats, det vill säga så fort de har yttrat något om hur de uppfattar sig själva eller 
om vilka egenskaper de anser sig ha eller sakna. Uttryck för det svenska begreppet 
”självständighet” förekom ofta i intervjuprotokollen, och i sammanhanget betraktades de 
engelska orden ”independence” och ”self-dependence” som synonymer till det. Att inte vara 
”dependent” tolkades också som ett tecken på självständighet, liksom de fall då 
intervjupersonerna redogjorde för en vardag där de tycktes behöva ingen eller liten hjälp från 
sin omgivning. Likaså förekom begreppet ”confidence” vid flera tillfällen, och har här 
översatts med ”självsäkerhet”. Något som betraktats som ytterligare ett uttryck för 
självsäkerhet – eller brist därpå - under databearbetningen är redogörelser om hur pass bra 
eller dåligt intervjupersonerna ser sig klara av sina uppgifter i vardagslivet, vilket också 
inkluderar deras sociala färdigheter. Samma tillvägagångssätt användes sedan för att komma 
fram till intervjupersonernas syn på framtiden och hur den påverkats av läs- och 
skrivförmågan. Intervjupersonerna var dock särskilt kortfattade vad gällde deras framtid och 
redogjorde inte spontant för några funderingar kring den. Istället var det uteslutande frågor 
som handlade uttryckligen om deras syn på framtiden som genererade för frågeställningen 
relevant data. Vanligt förekommande var att intervjupersonerna såg sin framtid som 
”brighter” eller ”better” tack vare att de lärt sig läsa och skriva – två uttryck som i denna 
studie betraktats som synonymer till ”ljusare”. Andra uttryck för framtidssyn är planer för 
framtiden och resonemang kring vilka möjligheter som framtiden kan föra med sig. Utöver 
intervjupersonernas egna svar så har också av intervjuaren antecknade observationer under 
intervjuerna legat till grund till studiens resultat, om än med marginell inverkan. Särskilt 
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iögonfallande beteende har antecknats, men i majoriteten av intervjuerna har detta inte 
förekommit.  

 
 

Resultat 
 

 
Bakgrund 
 
De 14 deltagande intervjupersonerna (IP) varierade mycket i bakgrund och 
familjeförhållanden. Hälften av dem var singlar (IP1, IP3, IP4, IP5, IP6, IP11, IP12) och 
hälften var gifta (IP2, IP7, IP8, IP9, IP10, IP13, IP14); och åtta av dem (IP2, IP6, IP7, IP8, 
IP9, IP10, IP11, IP13) hade ett eller flera barn. 10 kvinnor upplevda att de fick stöd i någon 
form från sin familj, medan resterande fyra (IP10, IP11, IP12, IP14) såg sig behöva göra de 
flesta vardagssysslor själv. En av kvinnorna, IP12, levde helt i ensamhet. Vad gäller deras 
arbeten så var det sex kvinnor (IP7, IP8, IP9, IP10, IP12, IP14) som var arbetslösa och bara 
arbetade i hushållet, och resterande åtta kvinnor arbetade på restaurang, hotell, barnhem, 
sjukhus, kontor, eller med datorer eller sömnad. De 14 kvinnorna uppvisade under 
intervjuerna en stor variation i hur de uppfattade sig vara påverkade av att ha lärt sig att läsa 
och skriva, liksom i de anledningar de angav till varför de lärde sig eller ville lära sig att läsa 
och skriva. IP12 uttryckte det så här: ”I wanted to become independent. If I have no education 
I have to ask other people all the time, so I came [to the adult education centre] to be able to 
know by myself”. Ytterligare en anledning var enligt samma person att ”if I learn how to read 
and write, nobody can cheat [me and my friends]”. Likaså IP2 menade att hon ville lära sig att 
läsa och skriva för att slippa förlita sig på någon: ”If I were more educated, I could do many 
things… and I wouldn’t have to depend on anybody”. IP7 berättade att hon till stor del lärde 
sig att läsa och skriva för att inte behöva vara så beroende av sin make: 
 

Before, I was totally dependent with my husband. He used words that hurt 
me very much, because I was dependent on him. He often said something 
about my dependence on him that made me very angry. So then I 
understood that if I were able to read, I would not be dependent like that. So 
now I am able to read and write, and usually when my family writes letters 
to me, for example, I used to rely on my husband to read it to me, but now I 
can read myself. It takes time, but I can manage it by myself now. 

 
Hon berättade också att ännu en anledning till varför hon lärde sig att läsa och skriva var för 
att hon ville kunna se sig själv som en bättre människa. IP14 svarade istället att hon beslutat 
sig för att lära sig läsa och skriva i huvudsak för att kunna få ett anständigt arbete, men att hon 
såg det som att det i sin tur skulle leda till en ökad självständighet.   
 
 
Självsyn 
 
Bland deltagarna rådde en allmän uppfattning om att deras självsyn påverkats på ett eller 
annat sätt av att de lärt sig att läsa och skriva. IP9 berättade att hon såg det som sitt livs största 
sorg att hon inte gått någon utbildning tidigare, men att det var först nu på senare år som hon 
har insett vikten av en utbildning. Under intervjuns gång satt hon framåtlutad allra längst ut på 
sin stol, med händerna på armstöden som om hon var beredd att lämna rummet i vilken stund 
som helst. Hon tycktes vid flera tillfällen under intervjun vara nära att brista ut i gråt. IP10 
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tyckte sig ha förändrats av att hon lärt sig att läsa och skriva, och berättade: ”I feel like a 
better person now, and I am more happy.” Hon såg sig ha fått ett ökat självförtroende, och 
hon berättade att hon hade fått lättare för att prata med andra människor. Hon sade att hon 
kände sig mer stolt över sig själv än tidigare, och att hon börjat tro mer på sin egen förmåga. 
IP11 berättade också om en ökad tilltro till sig själv – hon berättade att i och med att hon lärt 
sig att läsa och skriva så kände hon för första gången att hon faktiskt var kapabel till att 
utvecklas som person och gå framåt i livet. Hon berättade också att hon kände sig stolt över 
att slippa signera med sitt fingeravtryck, och hon såg sig ha blivit gladare, mer självständig 
och en bättre moder då hon kunde läsa igenom sina barns hemläxor. IP5 berättade att hon 
skulle se sig själv på ett annat sätt om hon kunde läsa och skriva bättre, och att hon skulle vara 
mer självständig. IP8 menade att hon såg världen på ett annat sätt efter att ha lärt sig att läsa 
och skriva, och sade: ”I feel like I am opening my eyes”. Vid förfrågan om hon kunde 
utveckla den känslan fortsatte hon: 
 

Opening my eyes means that nowadays I can read the bills from school, and 
when I get letters I can read them. Before, I had to bring them to other 
people to have them read. Also, I can read the bible now, so my confidence 
is building. You know, they were telling us that we could come up here for 
the interviews, but none of the others wanted to go. I didn’t want to be like 
that, so I came here, and so I feel more confident. 

 
Vid frågan om hur livet skulle vara annorlunda för henne om hon inte kunde läsa och skriva 
svarade IP2 att det vore som att vara ”in the dark”. IP4 berättade att hennes framtid skulle te 
sig mörk för henne om hon inte kunde läsa och skriva, och hon liknade det vid att vara blind. 
IP7 såg det som att hon blivit gladare och fått ett bättre självförtroende efter att ha lärt sig läsa 
och skriva. Innan hon kunde skriva så var hon tvungen att signera papper med sitt 
fingeravtryck, men nu när hon kunde skriva sitt namn istället så kände hon sig mer stolt över 
vem hon är. Hon såg sig som mindre blyg nu och hade lättare för att prata med andra 
människor – hon påpekade också att det är tack vare att hon lärt sig att läsa och skriva som 
hon känt sig säker nog på sig själv för att kunna delta i intervjun. 
 
 
Framtidssyn 
 
Intervjupersonernas svar på frågor om deras nuvarande syn på framtiden var oftast väldigt 
knappa och kortfattiga. Men de svar som yttrades drog åt tre generella håll. För det första 
svarade tre kvinnor att de inte såg sig kunna yttra något om framtiden då de ännu inte hade 
sett den och då den ändå helt enkelt skulle följa det som står skrivet i deras öde - framtiden 
var således inte meningsfull att diskutera. IP12 svarade: ”My future will hold whatever is 
written in the face, whatever is in my destiny. I do not know any more than that”. För det 
andra svarade tre kvinnor att de inte tänkte på sin egen framtid utan att de snarare brydde sig 
om att trygga sina barns framtid eftersom de själva redan hade levt sina liv och inte längre såg 
det som att de hade någon framtid, något som IP13 gav exempel på:  

 
No, [I don’t think about my future] really. I have no big plan except for the 
child, for my daughter. I want to send her to another country, a bigger 
country, a bigger atmosphere with better future and a better education. Our 
future lies in our children, but now we are really living on a day-to-day 
basis.  
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IP11 berättade likaså: ”You know, half of my life is already gone, but with the remaining half 
I wish my children a better future”. För det tredje berättade fyra kvinnor att de inte tänkte eller 
kunde tänka på sin framtid just för att de inte har en utbildning. Ett av svaren löd: ”If I had a 
good education I would have more expectations and dreams like that, but now I can’t imagine 
a better future” (IP7); och ett annat, liknande, svar löd: ”If I had a good education I would 
think about my future, but now I have no idea” (IP1). Flera av intervjupersonerna sade sig 
dock se sin framtid som ljusare efter att ha lärt sig eller börjat lära sig att läsa och skriva. 
Anledningen till detta uppgavs i de flesta fall vara att det är lättare att få ett jobb och ett bra 
jobb om man kan läsa och skriva, men i tre av fallen uppgavs anledningar med tydligare 
hänvisningar till deras syn på sig själva. En av kvinnorna sade att ”if I have a better education, 
I can start a business, I can take better care of my children and I don’t have to depend on 
anybody” (IP11), vilket återigen anknyter till viljan att bli självständig. IP9 gav ett liknande 
svar:  
 

Now that I can read and write a little, in the future I will be able to depend 
on myself, I will be able to get a better job, and I can also be a better mother 
for my sons.  

 
IP10 svarade istället att hennes framtid ser ljusare ut tack vare att hon blivit mer självsäker 
efter att ha lärt sig att läsa och skriva:  
 

Previously, I didn’t know anything, and after learning [how to read and 
write] I feel more confident, I feel that I know a lot of things. I am more 
confident, and I feel like a better person. I will definitely continue studying.  

    
Diskussion 

 
Studiens resultat visar inga tecken på att deltagarnas sociala förhållanden eller bakgrund 
skulle korrelera med hur de upplever sig bli påverkade av läs- och skrivförmågan. Eftersom 
hälften av deltagarna var singlar och hälften gifta så går det heller inte att säga något om 
Rockhills (1987) påstående om att det skulle vara svårare för gifta kvinnor att lyckas med att 
lära sig att läsa och skriva. En av intervjupersonerna, IP7, tycktes snarare tvärtom ha sporrats 
till att lära sig att läsa och skriva av sin makes gliringar över hennes beroende av honom. Att 
männen i relationerna skulle försöka sabotera kvinnornas försök till utbildning finner alltså 
inget stöd i denna studie. Därför är det möjligt, vilket också påpekas i hennes artikel, att 
Rockhills resultat inte går att generalisera till andra kulturer. Att kvinnorna i denna studie 
skulle ha sökt sig till sin utbildning på grund av någon vändpunkt i livet, för att relatera till 
Trawicks (2007) studie, går heller inte att avgöra. Några uppenbara sådana tendenser går inte 
att hitta här, men å andra sidan så har inte intervjufrågorna utarbetats med Trawicks studie i 
åtanke. 

Resultaten visar på en stor variation i hur läs- och skrivkunnighet påverkar olika 
människors själv- och framtidssyn. Samtidigt förekom vissa uttryck oftare än andra. 
Självständighet och självsäkerhet nämndes upprepade gånger under intervjuerna både som 
motiv till att lära sig läsa och skriva och som något som faktiskt upplevdes öka efter att 
intervjupersonerna lärt sig läsa och skriva. Detta kan ses som en kontrast till de negativa 
effekter som analfabeter beskrivit i Mahiri’s intervjuer (1987).  

Många andra upplevelser redogjordes också för. Ett par av intervjupersonerna upplevde 
förändring i sin roll som moder, andra tyckte sig ha blivit bättre människor av att ha lärt sig 
att läsa och skriva – och kunde uppleva mer stolthet över sig själva, något som säkert också 
angränsar till den ökade självsäkerheten. Just den förändrade synen på modersrollen tangerar 
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Vivianas redogörelser om hur hon kände sig som en sämre dotter då hon inte längre kunde 
skriva (Mahiri & Godley, 1998). Intressant är också att flera intervjupersoner poängterade att 
de inte skulle ha kunnat medverka i intervjun om det inte hade varit för det faktum att de hade 
lärt sig att läsa och skriva, och att de i sociala sammanhang fungerade bättre tack vare den 
kunskapen – de kunde lättare samtala och träffas med andra människor, och hade lättare för 
att säga sin mening till andra. Detta var också något som kommenterades av tolken i privata 
diskussioner med intervjuaren. Hon menade att hon själv hade sett en sådan förändring hos 
vuxna kvinnor som lärt sig att läsa och skriva – flera kvinnor som hon hade träffat var väldigt 
blyga, ganska skygga av sig, då de började på vuxenutbildningen, men sedan förändrades de i 
takt med att de lärde sig mer – något som naturligtvis också kan bero på den nya sociala 
kontexten. Samma sak gäller också för det som deltagarna i denna studie berättar: även om 
vissa upplever att de har blivit mer självsäkra eller mer självständiga av att lära sig att läsa 
och skriva så behöver det inte alls betyda att det faktiskt handlar om en sådan klar kausalitet. 
Självsäkerheten och självständigheten kan förstås vara något som har uppkommit tack vare 
andra saker som har hänt under utbildningstiden, eller också kanske det istället är 
självsäkerheten och självständigheten som har gjort att dessa kvinnor tagit itu med att börja 
utbilda sig. Men resultatet i studien visar hursomhelst tydligt att självständighet och 
självsäkerhet upplevs öka hos dessa kvinnor.  

Vad gäller intervjupersonernas framtidssyn så fattade de sig ofta kort, men de flesta tycktes 
anse att läs- och skrivförmågan påverkade deras framtid positivt – dels för att de såg det som 
att de lättare kunde få jobb, och dels för att de såg läs- och skrivförmågan som något som 
kunde göra dem mer självständiga. Andra svarade att de inte var utbildade nog för att kunna 
ha drömmar eller planer för framtiden, medan vissa snarare såg det som att det inte fanns 
någon vits med att tänka på den egna framtiden utan att det var barnens framtid som 
prioriterades. Två av deltagarna hänvisade till framtiden som det som är ”written in the face” 
– i kombination med att peka mot sin egen panna - vilket tolken senare berättade för 
intervjuaren är ett nepalesiskt uttryck för ödet. På det stora hela så tycktes intervjupersonerna 
inte ha så mycket tankar och funderingar kring framtiden som är vanligt i Sverige, och kanske 
beror det en del på just det som några av intervjupersonerna poängterat - att de har för lite 
utbildning för att kunna fundera eller drömma kring framtiden. Det verkar också rimligt att de 
i högre grad tvingas leva i nuet om de har ont om pengar och trygghet. 

Gällande studiens validitet och reliabilitet så finns det en uppenbart kritisk punkt att 
diskutera. Själva intervjuerna med studiens deltagare förutsätter att författaren för det första 
har gjort en intervjuguide med lämpliga frågor på engelska – lämpliga dels som i att frågorna 
har den betydelse som författaren är ute efter, och dels som i att de är kulturellt lämpliga. Den 
kulturella lämpligheten kan anses innebära att frågorna inte präglas av ett allt för stort 
beroende av den kulturella kontexten, eller med andra ord: frågorna får inte vara så pass 
bundna till hur den västerländska, industrialiserade, kulturen fungerar att de inte fyller någon 
funktion eller mening, eller går att förstås, hos andra kulturer – i det här fallet den 
nepalesiska. Det är svårt att garantera detta, men efter diskussioner mellan författaren och den 
nepalesiska tolken så uppkom inga tecken på att frågorna skulle vara för anpassade till den 
västerländska kulturen. För det andra så behöver naturligtvis tolken sköta sitt, vilket innebär 
att dels på ett korrekt sätt översätta de engelska frågorna till nepalesiska - det vill säga utan att 
dess mening förändras i översättningsprocessen – och dels att översätta de nepalesiska svaren 
till passande engelska. Likaså behöver tolken vara uppmärksam på alla de språkliga nyanser 
som intervjupersonerna uttrycker i sina svar, och måste återge och översätta också sådant som 
hon själv inte sätter något värde i – tolkens personliga värderingar får inte skina igenom. 
Också denna faktor är svår att kontrollera, men genom att ha gett tolken tid till förberedelse 
och möjlighet att ställa frågor om intervjuprocessen, genom att med särskilda instruktioner 
påpeka hur tolken måste förhålla sig till intervjun, och inte minst genom att verifiera 
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översättningarna från två intervjuer med hjälp av en ytterligare tolk så anses reliabiliteten i 
studien vara tillfredsställande. 

Den tolk som användes under intervjuerna tycktes dock i början haft svårt för att följa de 
anvisningar som gavs till henne om hur hon skulle förhålla sig till intervjuerna - om detta 
berodde på att intervjuaren var för oklar i anvisningarna eller om tolken inte förstod 
innebörden i dem lämnas här osagt, men det ledde till att åtminstone de fyra första 
intervjuerna blev mindre precist återgivna än vad som hade varit önskvärt. Problemet var att 
tolken hade en tendens att sammanfatta de svar som återgavs av intervjupersonerna, vilket 
med stor sannolikhet orsakade en förlust av vissa av de nyanser som intervjupersonerna gav 
uttryck för. Detta poängterades i enskilda diskussioner mellan intervjuaren och tolken, men 
blev inte åtgärdat förrän till den femte intervjun. Därefter höll sig tolken till en till synes mer 
noggrann återgivelse av intervjupersonernas svar. Den tolk som fick i uppdrag att bekräfta 
översättningarna i efterhand uppmärksammade också att det under intervjuerna förekom 
åtminstone ett exempel på hur tolken och intervjupersonen samtalat med varandra utan att 
detta översatts till engelska. I det fall som uppmärksammades handlade det om en uppmaning 
från intervjupersonen att frågan skulle förtydligas, varpå tolken tog på sig ansvaret att göra 
detta, vilket kanske inte är någon större risk för reliabiliteten i sig, men däremot innebär 
denna upptäckt att det i de resterande 12 intervjuerna som inte blivit granskade kan finnas 
liknande, potentiellt värre, felsteg. En svaghet är också att det - eftersom bägge tolkarna var 
nepaleser och troligtvis präglas i ungefär samma grad av den nepalesiska kulturen - finns en 
risk att eventuella misstag som gjorts i översättningen under intervjuerna också gjorts då 
översättningarna kontrollerats. En aktuell – om än av mer filosofisk karaktär - fråga är också 
huruvida det nödvändigtvis överhuvudtaget går att översätta en människas upplevelser från ett 
språk och ett kulturellt sammanhang till ett annat.  

Likaså går det att diskutera innebörden av det faktum att studiens deltagare vid 
vuxenutbildningscentret valdes genom självselektion. Av en klass på 30-40 personer valde 
åtta att stanna kvar för att vara med i studien, vilket skulle kunna antas bero på en skillnad i 
personliga egenskaper – det blir i varje fall inget slumpmässigt urval. Därför skulle det 
mycket väl kunna vara så att det bara var de som kände sig mer säkra på sig själva som deltog 
i studien, vilket i så fall skulle ha haft en betydande inverkan på studiens resultat. Särskilt 
tydligt blir det hos de intervjupersoner som under intervjun berättade att de tidigare inte hade 
vågat ställa upp på en sådan intervju – kan det vara så att resten av klassen består av kvinnor 
som inte vågade ställa upp? Det går förstås att spekulera i större längd om skälen till varför 
resten av klassen inte stannade kvar för intervjuerna, men det går åtminstone att fastslå att 
dessa människor utgör ett mörkertal – det går inte att veta vilka de är eller vilka motiv de har - 
och studiens resultat måste betraktas i vetskap om detta. 

Tillämpningar av studiens resultat skulle kunna göras företrädesvis inom biståndsfrågor 
och -verksamhet och inom vuxenutbildningen, inte minst i Nepal. För fortsatta studier i ämnet 
vore det intressant att veta hur läs- och skrivförmågan påverkar olika personers olika roller i 
vardagen: hur förändas en människas roll som dotter, maka, eller kanske yrkesutövare? Likaså 
vore det intressant att veta hur män upplever sin självkänsla förändras, och vad det finns för 
likheter och skillnader mellan män och kvinnor gällande detta. 
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