
all e kan lære at læse

Alkalær-metoden

Uddannelsesprogram

MODUL II 
MODUL 1

MODUL 3MODUL 2

Nu kan børn helt ned til 3-4-årsalderen lære at læse.  
Det har vist sig at alle der bliver undervist efter Alkalær-metoden, 
kan lære at læse såfremt de er motiverede og har et sprog og et 
fungerende sanseapparat. Det gælder også testede ordblinde og 

elever med andre diagnoser. Selve navnet Alkalær er 
skabt ud fra den erfaring at alle kan lære at læse.

Online sparring
Til dig der har særlige problemstillinger 
i dit arbejde med Alkalær-metoden.

Vælg selv hvilken af vores kursus-
instruktør er du ønsker sparring og/eller 
coaching hos. Klippene kan fordeles i et 
team , og I kan sammen deltage i spar-
ringen hvis der er behov for det.

Klippekort til  5 x ½ time

Styr på klassen
Praktisk workshop for alle undervisere 
der ønsker at forbedre deres evne til at 
styre klassen.

Forløbet indbefatter to besøg på skolen 
hvor der arbejdes med både teori og 
praksis. Ved første workshop bliver der 
tilrettelagt implementeringsforslag som 
efterfølgende evalueres ved anden work-
shop. ( Maks. 16 deltagere). 

• Praktiske øvelser. 
• Konstruktiv kontrol.
• Få succes med inklusion. 
• Skab fred og arbejdsro i klassen .

Materialer (sendes inden start)
“Styr på klassen – undgå praksischok/
overlev inklusion” .

Alkalær i praksis
Overvejer din skole at bruge Alkalær-
metoden , eller er I så småt gået i g ang?

På denne workshop klarlægger vi 
læsetrappens DNA og giver svar på 
jeres spørgsmål. (Maks. 24 deltagere).

• Grundig generel viden om læsning. 
• Praktiske øvelser. 
• Hvor gør Alkalær en forskel? 
• Undervisningsdifferentiering .
• Indblik i undervisningsmaterialer .

WORKSHOPS PÅ DIN SKOLE

INDIVIDUELLE FORLØB

Workshops afholdes uafhængigt 
af Alkalærs uddannelser. 

Alkalær i praksis

Styr på klassen

Begge workshops

3 timer

2 x 3 timer

3 x 3 timer

7.000,-

12.000,-

16.000,-

PRISER PR. DELTAGER

PRISER
Online sparring – 5 klip á ½ time 

Privatunderviserens certifi cering

1.750,-

1.000,-

Privatunderviserens
certifi cering
Påkrævet forløb for kommende 
privatundervisere.

• Faglig sparring.
• Koordinering med elevens øvrige 

undervisere.
• Juridiske rammer.
• Markedsføring og økonomi.
• Iværksætteri og vækst.
• Registrering på www.alkalær.dk .

3 x 1 times online forløb

Tlf.: 44 66 27 27  • info@alkalaer.dk  • www.alkalær.dk

NYHED

NYHED



Certifi ceret 
Alkalær-underviser
Til dig der har afsluttet modul 1.

• Introduktion til ‘drilleord’ og
‘det hemmelige alfabet’.

• Praktiske øvelser med
lærer -/elev-roller.

• Simple lydskriftøvelser.
• Personlig vished om samtlige lyde/

fonemer i det danske sprog .

Inklusiv følgende materialer: 
“Drilleord 1 – det hemmelige alfabet og 
de 120 mest brugte ord”, “Læs nu mere 
løs” – læsebogen og opgavehæfterne 2A, 
2B og 2C samt 10 læse-selv-bøger.

Certifi ceret Alkalær
Professionel-underviser
Til dig der har afsluttet modul 2 eller 3.

• Intensiv træning i Alkalærs
fonetiske metode.

• Generel beherskelse af samtlige
fonetiske aspekter ved det danske
skriftsprog .

• Viden der skaber bedre forudsæt-
ninger for at undervise special-

    undervisningselever samt give 
fremmedsprogede mulighed for at 
tale et bedre dansk . 

Uddannelsen foregår online: 
10 uger med 1½ time pr. uge,
 3 - 4 deltagere pr. hold.

Alkalærunderviserens 
brush-up 
Til dig der ønsker at optimere dit 
arbejde med Alkalær-metoden. 

• Få genopfrisket Alkalær-rutinerne.
• Sparring om hverdagen .
• Undervisningsdiff erentiering

i praksis .
• Spil, leg og læring.
• Bliv opdateret på nye udgivelser .

Certifi ceret Alkalær 
Diplom-underviser
Til dig der har afsluttet modul 2.

• Stumme bogstaver, vokal- 
og konsonantskift.

• Avancerede øvelser i lydskrift.
• Dybere forståelse for forskellige

læseproblematikker.
• Læseforståelse .

Inklusiv følgende materialer: 
“Drilleord 2”, “Drilleord 3”, “Forstå hvad 
du læser ”-serien , “Læs nu endnu mere 
løs” – læsebogen og opgavehæfterne 
3A, 3B og 3C, “Læs nu vildt meget løs” – 
læsebogen og opgavehæfterne 4A, 4B og 
4C samt 10 læse-selv-bøger.

• Se datoer for kommende uddannelses-
dage , og tilmeld dig på www.alkalær.dk.

• Uddannelserne afholdes i Jylland (VEST)
og på Sjælland (ØST) .

• Ved større grupper aftales priser direkte
med Alkalær , og uddannelsen kan
evt. afholdes i jeres egne lokaler .

• Skriv endelig til os på info@alkalaer.dk ,
eller ring på tlf. 44 66 27 27. Vi står klar til
at svare på alle dine spørgsmål!

Umiddelbart efter at have afsluttet et modul af Alkalær-uddannelsen kan du tage 
hul på undervisningen af dine elever. Du kan også allerede efter modul 1 starte 
som privatunderviser – husk privatunderviserens certifi ceringen.

Alkalær-underviser
Det grundlæggende modul 
– et ‘must’ for indskolingslærere,
børnehave klasseledere, specialunder-
visningslærere og læsevejledere.

• Lær ALLE at knække læsekoden .
• Vigtigheden af lydrette ord og

hvordan du underviser i dem .
• Kreativitet i læseundervisningen .
• Praktiske øvelser i læsning og

stavning . 

Inklusiv følgende materialer: 
Håndbogen “Læsetrappen”, “Søde ord 
– alle kan lære at læse”, “Læs nu løs” –
læsebogen og opgavehæfterne 1A, 1B
og 1C samt 10 læse-selv-bøger og
194 spillekort.

MODUL 1

All e tre moduler i
Alkalær-uddannelsen

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Fonetik-uddannelsen

Brush-up af modul 1 og 2

Brush-up af modul 3/fonetik

3 x 2 dage

2 dage

2 dage

2 dage

Online

1 dag

1 dag

24.000,-

9.250,-

9.250,-

9.250,-

4.000,-

3.500,-

3.500,-

Priser pr. deltagerDu kan lære all e at læse!

MODUL 2 MODUL 3 FONETIK-UDDANNELSEN

“Forestil dig at alle elever i din klasse 
lærer at læse. Både den langsomme 
og den hurtige elev er begejstrede og 
fulde af gåpåmod fordi de får mulighed 
for at bestige læsetrappen i deres eget 
tempo. Sådan er Alkalær-metoden.”

Eag V. Hansn – stifter af Alkalær 

Scan QR-koden, og se hvad lærerne 
selv siger om Alkalær-metoden 

Alle modul-uddannelser er inklusiv fuld forplejning.
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