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UDDANNELSEN TIL UNDERVISER I  
DANSK SOM ANDET- OG FREMMEDSPROG 
FOR UNGE OG VOKSNE



Dansk er en af nøglerne til en vellykket in-
tegration. Derfor er der brug for undervisere 
med kvalifikationer til at varetage den særlige 
opgave, det er at undervise flygtninge, ind-
vandrere og andre tosprogede i dansk som 
andetsprog. På alle niveauer i uddannelses-
systemet kræves der kvalificerede lærere inden 
for dansk som andetsprog og interkulturelle 
læreprocesser. 

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- 
og fremmedsprog for unge og voksne (DAV) 
er en videregående uddannelse, der udbydes 
som åben uddannelse.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til undervisere og 
konsulenter inden for en bred vifte af uddan-
nelser:

• Lærere ved sprogcentre og andre  
udbydere af danskundervisning

• Undervisere på læreruddannelsens  
linjefag i dansk som andetsprog

• Undervisere på de tekniske skoler,  
handelsskolerne, VUC og på  
de gymnasiale uddannelser

• Lærere og konsulenter i folkeskoler  
og ungdomsskoler.

For at blive optaget på uddannelsen skal du 
have en læreruddannelse med linjefag i sprog, 
en humanistisk bacheloruddannelse med 
sprog som centralt fag eller en anden uddan-
nelse, som har givet dig tilsvarende forudsæt-
ninger.

KOMPETENCER
Du får kompetencer til at varetage danskunder-
visning for børn, unge og voksne, der ikke har 
dansk som deres modersmål.
Uddannelsen giver dig indsigt i teorier og me-
toder inden for dansk som andet- og fremmed-
sprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse 
samt kulturforståelse og interkulturel kommu-
nikation. Du får også faglige og pædagogiske 
forudsætninger for at varetage, begrunde og 
udvikle undervisning i dansk som andetsprog, 
herunder undervisning i skriftkyndighed og lit-
teracitet. Du kan bruge uddannelsen på mange 
områder, da den består af en fagrække, der 
udgør centrale kernefaglige områder i al under-
visning inden for dansk som andetsprog.

MODULER
1. Sprogbeskrivelse
2. Andetsprogspædagogik
3. Kulturforståelse og  

interkulturel kommunikation 
4. Sprogtilegnelse

Du kan gennemføre uddannelsens fire moduler 
som et heltidsstudium på to semestre (1 år) eller 
som deltidsstudium på fire semestre (2 år).  
Hvert modul afsluttes med en eksamen.

DANSK SOM ANDETSPROG SOM  
MASTERUDDANNELSE
Institut for Uddannelse og Pædagogik udbyder 
også Masteruddannelsen i dansk som andet-
sprog. Uddannelsen indeholder mange af de 
samme elementer som Uddannelsen til under-
viser i dansk som andet- og fremmedsprog, 
men der er andre erhvervsmæssige adgang-
skriterier. Find information om uddannelsen på 
edu.au.dk/dansksomandetsprog.

STRUKTUR OG UDBUD

Uddannelsen udgør et årsværk og 
udbydes både som fuldtidsuddan-
nelse over et år og som deltidsud-
dannelse over to år. 
Uddannelsen udbydes både i 
København og Aarhus.

ØKONOMI

Hele uddannelsen koster 32.000 
kr., et modul 8.000 kr. 

Priserne reguleres årligt.

MERE INFORMATION

Du kan læse mere om uddan-
nelsen, finde informationer om tid 
og sted for undervisning, ansøg-
ning, optagelse mv. på:
edu.au.dk/dav
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Uddannelsen til underviser i  
dansk som andet- og frem-

medsprog for unge og voksne 
– en uddannelse for dig som i dit 
daglige virke tager del i at give 
tosprogede elever, kursister eller 
studerende de bedste sproglige 
forudsætninger for at begå sig 
på dansk. Har du lyst til at opnå 
en professionel tilgang og få 
relevante redskaber til at under-
vise i dansk som andetsprog, er 
denne uddannelse et godt tilbud.


