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Baggrund 
Literacy – ofte snævert forstået som konkrete 

(læse)færdigheder -  er genstand for særlige 

undervisningsindsatser – også tidlige indsatser for 

førskolebørn - standardiserede test og politisk og almen 

bevågenhed. Men literacy er også en praksis, som 

udfolder sig i  børns og elevers hverdagsliv, i hjemmet, på 

nettet og i fritidslivet, børn socialiseres med andre ord 

ind i en bred vifte af literacypraksisser, hvoraf nogle er 

institutionelle, mens andre udfolder sig uden for en 

undervisningskontekst. Udøvelsen af literacypraksis 

foregår i forskellige literacymiljøer, som giver forskellige 

muligheder for at tilegne sig literacykompetencer. 

 

Vi ved, at børns tidlige sprogudvikling er af afgørende 

betydning for deres senere læsefærdigheder, og i det 

hele taget ved vi, at børns baggrund har en afgørende 

indflydelse på deres faglige muligheder og potentialer i 

skolen. I Danmark har vi endnu ikke nærmere undersøgt 

præcis, hvorfor det forholder sig sådan. 

 

I dette projekt undersøger og beskriver vi – med 

udgangspunkt i et bredt literacybegreb – hvordan 

omgang med sprog og tekster muliggøres i og udfolder 

sig i forskellige arenaer og miljøer, og altså, hvordan børn 

enten alene, med hinanden eller sammen med 

pædagoger, forældre og lærere har mulighed for og 

faktisk omgås sprog og tekster. 

 

Vi besøger familier og undersøger, hvordan der læses og 

skrives i børns hverdagsliv, og hvilke kompetencer og 

erfaringer disse praksisser giver børnene. Vi besøger  

 

institutioner (vuggestuer og skoler) for at undersøge og 

beskrive den pædagogiske praksis med sprog og tekster i  

institutionelle sammenhænge, og ikke mindst sætter vi 

de forskellige miljøer og praksisser i relation til hinanden. 

Forskningsspørgsmål 
Hvad karakteriserer de literacymiljøer, børn færdes i? 

Hvad karakteriserer literacypraksisser og -erfaringer, som 

børn, herunder minoritetsbørn udøver og besidder?  

 

Hvordan forholder literacypraksisser i tidlige indsatser sig 

til skolens forventninger?  

 

Hvordan forbereder hjemmets tekstpraksisser eleverne 

på skolen, og hvordan inddrager skolen elevernes 

literacypraksisser og erfaringer?  

 

Metoder 
Vores projekt trækker især på etnografiske metoder. 

Vores genstandsfelt er sprog og især skriftsprog i bred 

forstand, og derfor indsamler vi observationer fra 

vuggestuen, fra klasseværelset og fra børns hjem, både 

når der undervises i bogstaver og lyde, når der skrives 

huske- eller indkøbssedler, når der læses højt og fortælles 

historier.  Vi inddrager interviewdata til at afdække 

forståelser af sprog og literacy hos lærere, pædagoger og 

forældre.  

 

Kontakt 
Irene Salling Kristensen (Literacymiljøer i vuggestuen) 

isk@via.dk 

 

Inger Maibom (Literacymiljøer i 1. klasse) 

Im@via.dk 

 

Ida Gyde (Literacymiljøer i skolen) 

ig@via.dk 

 

Mette Vedsgaard Christensen (Literacymiljøer i hjemmet) 

mvc@via.dk 

 

Nøgleord 
Literacypraksisser, literacymiljøer, literacykompetencer  
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