Förteckning över litteratur och forskning om
analfabeter, alfabetisering, kortutbildade och
andraspråkstillägnande

Förord
Det bedrivs en hel del forskning om andraspråksinlärning, men endast en
mycket begränsad del av denna behandlar analfabeters och kortutbildades
speciella situation vid andraspråkstillägnande.

Listan som presenteras nedan visar den litteratur i ämnet som vi funnit via
bibliotekskataloger, Internetsökningar, kontakter med lärosäten,
källförteckningar i vetenskapliga rapporter och liknande. Tyngdpunkten ligger
på nordisk litteratur, framför allt svensk forskning och akademiska uppsatser.
Ett fåtal titlar från USA, Kanada och Nederländerna finns också upptagna.

Listan gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över svensk
forskningslitteratur i ämnet, men troligast är att den täcker in det mesta som
finns att tillgå i ämnet för närvarande. Tanken med att lista framför allt svensk
litteratur är bland annat att den ska vara lättåtkomlig i Sverige, men också för att
den bäst speglar de förhållanden som är aktuella för inlärare i Sverige.

Många av de akademiska uppsatserna finns publicerade på Internet, och till
dessa finns länkar vid respektive titel. Vid tiden för insamlandet av titlarna
fungerade länkarna, men det är möjligt att några av dem har upphört att fungera.
Om så är fallet är det så gott som alltid möjligt att söka på uppsatsens titel +
författare på någon sökmotor, t ex Google.se, och på den vägen finna rätt på den.
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