Alfa-rådet - ett nordiskt nätverk för
frågor inom alfabetiseringsområdet.
Alla de nordiska länderna har under lång tid
öppnat för arbetskraftsinvandring och även
blivit fristad för många flyktingar. Av de
vuxna i denna grupp finns många är helt utan
eller har en mycket kort formell
skolutbildning. I Sverige har ca 20 % av de
som deltar i utbildningen svenska för
invandrare högst 6 års skolbakgrund och
förmodlingen är det ungefär samma
förhållande i Danmark och Norge.
Majoriteten av dessa är föräldrar och många
också arbetstagare, men vi vet att de bl.a. på
grund av sina bristande läs- och
skrivkunskaper och alltför korta allmänna
skolutbildning har blivit eller riskerar att bli
arbetslösa och också marginaliserade i
samhället med sociala och ekonomiska
problem som följd.
Alfarådet är tänkt att vara ett nordiskt nätverk
för utbildningsenheter som arbetar med
utbildningsrelaterade frågor kring vuxna som
inte har något av de nordiska språken som sitt
modersmål och som dessutom är helt utan
eller har mycket kort formell skolutbildning.

Det yttersta syftet är att förbättra
möjligheterna för denna målgrupp att
aktivt delta i samhällslivet och i de
demokratiska processerna.
Det finns ett behov av att kartlägga och
analysera denna grupps utbildningsvillkor. En
sådan kartläggning och analys skulle vara
värdefull och kunna utgöra underlag för
förändringar, förbättringar och förnyelse av
utbildningsutbudet för denna grupp vuxna.

Alfarådet är tänkt som ett nätverk bestående
av representanter för olika nordiska nationella
och lokala organ som i sina uppdrag har
ansvar för utveckling av utbildning för vuxna
utan eller med mycket kort formell
skolutbildning och som inte har de nordiska
språken som modersmål.

Inom detta nätverk bör finnas
representanter för såväl utbildningssom forskningsansvariga institutioner.
Alfarådets funktion är att:
• vara en expertgrupp för Nordiska
ministerrådet och de nordiska
ländernas respektive
utbildningsmyndigheter kring frågor
som rör utbildning för vuxna som
saknar eller har en mycket kort
formell utbildning.
•

vara ett organ för erfarenhetsutbyte
mellan nordiska nationella
resurscentra och
forskningsinstitutioner som i sina
uppdrag har utbildning för vuxna som
saknar eller har mycket kort tidigare
formell skolutbildning som ett
fokuserat intresseområde.

•

initiera och stödja samarbete i form av
olika utvecklingsprojekt mellan
nordiska länder som t.ex. kan gälla
aktiva insatser för att kartlägga
utbildningsbehov och befintlig
utbildningsverksamhet, utveckla och
uppmärksamma framgångsrika

utbildningsinsatser för vuxna som
saknar eller har en mycket kort
formell skolutbildning.
•

eller har mycket kort tidigare formell
skolutbildning.

sprida information kring hur ett
effektivt och fruktbart lärande kan
möjliggöras för vuxna som saknar

Sammankallande till ett första möte: Ingrid
Skeppstedt och Qarin Franker, Sverige

Sekretariat: Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Lärarhögskolan i Stockholm,
Ingrid Skeppstedt, Ingrid.Skeppstedt@lhs.se
www.nordvux.net

