15. Lärarutbildningar för alfabetiseringsundervisning
Utbildningar med innehåll som förebereder för alfabetiseringsundervisning. Siffrorna inom
parentes syftar på de tre kompetensområdena: vuxenpedagogik (1), andraspråk (2) och läsoch skrivinlärning (a-d)

Danmark

Finland

I ordinarie grundutbildning

Påbyggnadsutbildning

Vidareutbildning

På universitetet kan man
gennemføre andetsprogsuddannelse som
kan sidestilles med
uddannelsen til
underviser i dansk som
andetsprog for voksne.

Med intagningskrav:
vanlig lärarutbildning eller
kandidat (bachelor) i språk
eller annan liknande
utbildning

Ett omfattande efterutdanningsprogram
finns.

Ingen separat
grundutbildning för
lärare i läs- och
skrivfärdigheter.

Universiteten erbjuder
möjligheter till
specialisering i
finska/svenska som andra
språk även för dem som
redan arbetar som lärare.

I ämneslärarutbildningen med
modersmål och litteratur
ingår finska alt svenska
som andraspråk. (2)
Grundnivå eller
specialisering.

Island

I ordinarie
grundutbildning af lærere
finns val kurser om
undervisning af
invanrarbörn och i kurser
i islandsk diskuterer man
også undervisning i
islandsk for elever med
andet sprog end islandsk

Norge

Inget
Ved universiteteteter og
høgskoler fler steder i
Norge er det tilbud om
norsk som andrespråk på
ulike nivå.Blant annet
tilbyr universitetene i
Oslo, Bergen og

Innehåll: vuxenpedagogik
(1), andraspråksutveckling
( 2) och vuxnas
andraspråksinlärares läsoch skrivutveckling (3d)
Omfattning: 1 år.
Obligatorisk sedan 1998.

Grundnivå eller
specialisering.

Kurser for
grundskolelærere om
sprogpædagogikk m.m.
undervisning av invandrar
börn.

Universitetet i Bergen
tilbyr et nettstudium på 30
studiepoeng på deltid.
Fagplanen er revidert og
studiet tar opp nye
studenter fra høsten 2010.
Vox er 2årig
masterprogram (deltid) i

Universitet/fortbildnin
gscentra/utbildningsst
yrelsen etc.
organiserar årligen
kortare och längre
kurser för lärare inom
läs- och
skrivutbildning.

Högskolekurser med
Vuxenpedagogik (1b)
och Isländska som
andraspråk (2

Vuxna
andraspråksinlärares
läs – och
skrivutveckling ( 3 c)
och d ) (Universitetet i
Oslo)
Språknivåer enligt

Sverige

Trondheim
masterstudier..

norsk som andraspråk. (2)
(Universitetet i Oslo)
Internationell och
flerkulturell pedagogik (ej
vuxna) (Högskolan i
Oslo)

CEFR (10p) vid
Universitetet i Bergen

I lärarprogrammet finns
ämnet svenska som
andraspråk som
inriktning (30hp-120hp)

Vid 20 olika universitet
och högskolor kan man
läsa ämnet svenska som
andraspråk (minst 30hp
ofta 60hp och på flera 100
hp). Ofta igår läs- och
skrivutveckling (3c). På
högre nivå Alfabetisering
(7,5hp ) vid Göteborgs
univ. (3d)

Vid 20 olika
universitet och
högskolor kan man
läsa ämnet svenska
som andraspråk som
enstaka kurs.

En 7,5hp-kurs i läs och
skrivutveckling på
andraspråket (3c) ingår i
grundkursen på en del
högskolor

Ett nationellt
masterprogram och
forskarprogram i ämnet
finns. Däri ingår litteracitet
på andraspråket (3b)
(Samverkan mellan
Universiteten i Göteborg,
Malmö och Stockholm).

Uppdragsutbildningar
är ej ovanliga.
Alfabetisering (7,5p)
ges av Göteborgs
universitet. (3d).

