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Tidlig literacy i uddannelse og praksis  

1.0 Københavns professionshøjskole 

1.1 Projektets historie  

Denne projektbeskrivelse indskriver sig i det nordiske forskningsprojekt ”Preschool 

teacher education in the field of early literacy1”, som p.t. gennemføres i samarbejde med to 

højskoler i Norge, Universitetet i Sør-øst v. Liv Gjems (Professor) og højskolen i Volda v. 

Bente Vatne (docent). Dette samarbejde begyndte med en invitation fra Liv Gjems i foråret 

2016, hvor de første aftaler blev indgået. Herefter indsendte Liv Gjems en fælles ansøgning til 

det norske forskningsråd, der ikke blev imødekommet. Projektansøgningen (bilag 1) dannede 

herefter udgangspunkt for det efterfølgende fælles nordiske forskningssamarbejde. Projektet 

blev i efteråret 2016 godkendt som et internt UCC forsknings projekt i forskningsprogrammet 

”Didaktik og læringsrum” under satsningen ”Læring og trivsel i dagtilbud”. Efterfølgende blev 

satsningen, grundet vedtagelsen af den nye forskningsstrategi i UCC i 2017, flyttet til 

forskningsprogrammet ”Dagtilbud, social og specialpædagogik”, hvor det nu er forankret. Fra 

2016 til 2017 var projektet koblet til det nordiske netværk NECA (Nordic Early Childhood 

Systems Approach Research Group, ledet af Susan Garvis Gøteborg Universitet), hvor det 

blev præsenteret, og hvor projektdeltagerne har haft mulighed for at mødes og arbejde.  

Der er for nuværende gennemført survey på pædagoguddannelserne (bekendtg. 2007 

og 2014) samt analyser af det fælles arbejde. Resultatet er i august 2017 blevet præsenteret 

på EECERA konferencen i Bologna, og der arbejdes pt på to videnskabelige artikler 

vedrørende de første resultater af projektet. Derudover har projektet været præsenteret på en 

intern UCC/HiOA konference i september 2017. I november 2017, blev der afholdt et 

arbejds/forskerseminar (UCC/Volda/SørØst) i Volda, hvor det blev besluttet at udvide det 

nordiske samarbejde. Her blev der indgået en samarbejdsaftale med Gøteborg Universitet, 

(Pia Willians, Docent; Elisabeth Mellgren, Doktor; Jonna Larsson, Lektor) og der er i febr. 

2018 ansøgt om Nordplus Horizontal midler til at udvide projektsamarbejde med Gøteborg 

universitetet i Sverige, der efter planen løber fra maj 2018 – aug. 2020 (se bilag 2). 

Ansøgningen dækker primært transport og opholdsudgifter til samarbejdet. I 2018 og 2019 er 

der afholdt arbejds/forskerseminar i Volda, hvor der er ligeledes blev set på muligheder for 

udvidet samarbejde ift studerende og videreuddannelse.  

I 2019 genindsendtes, med KP som hovedansvarlig, en revideret projektansøgning til 

Nordplus, og ansøgningen blev imødekommet. Der er her ansøgt om Nordplus Horizontal 

tværsektuelt projektmidler. Dette er et samarbejde mellem KP, Volda Højskole, Universitetet i 

Sør-øst Norge og Göteborg Universitet samt en børnehave (3 i alt) i hvert land. Se Nordplus 

projektbeskrivelse for detaljer. Dette samarbejde løber til og med foråret 2021. 

I marts 2020 er projektet blevet præsenteret på en intern underviser konference i KP 

samt på NERA konferencen i Finland. 

De to projektbeskrivelser er sammenhængende og overlappende. 

 

Det nedenstående er en projektbeskrivelse for det danske bidrag til og sammenhæng med det 

nordiske forskningsprojekt. Projektperiode efterår2017 – december 2020. Projektet består af 

flere del projekter.  Nordplus samarbejdet fortsætter til og med 2021. 

 

1.2 Projektets relevans  

Siden indførelsen af den pædagogiske læreplan i 2004, har der i Danmark været et 

markant stigende fokus på dagtilbuddets opgaver ift udviklingen af børns sprog og omgang 

med tekster og symboler. Dette fokus har nationalt sat sig igennem som to samtidige og 

sammenhængende strategier.  
■ Den første strategi vedrører de professionelles kompetencer og viden, og ses dels i form 

af øgede nationale og kommune bevillinger til professionelles videreuddannelse 

 
1 Early literacy er ikke et entydig begreb. I denne beskrivelse henviser det til et multimodalt begreb og forstås indenfor en sociokulturel 

og interaktionistisk teoretisk ramme.  
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(sprogpakken, diplommoduler med fokus på sprog m.fl.), dels i korrektioner og ændringer 

af pædagoguddannelsen. Her er bekendtgørelsen om pædagoguddannelsen blevet 

ændret i 2007 (Bekendtgørelse 220 af 23/03/2007) og 2014 (Bekendtgørelse 211 af 

06/03/2014).  

■ Den anden strategi retter sig mod børnenes sproglige kompetencer og omgang med og 

tilegnelse af tekster, og udfoldes dels i form af sprog test for de 3 årige i institutionerne, 

særlige sprogindsatser for børn med manglende danskkundskaber (Folkeskoleloven § 

4A), dels i udbredelsen af strategiske koncepter og metoder, som f.eks. dialogisk læsning.  

 

Det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling samt udviklingen af 

sprogfremmende2 læringsmiljøer er højt prioriteret i de kommunale forvaltninger, og der ses en 

efterspørgsel af supplerende viden fra det pædagogiske personale. Forskningsmæssigt er der 

både internationale (EPPSE projektet ved Sylva et al.2010, Gjems 2015) og nationale 

forskningsprojekter (”Sproggaven”, ”Tidlig literacy og numeracy” ved Nationalt center for 

læsning), der understøtter det stigende samfundsmæssige fokus på viden om børns sprog, 

sproglige udvikling og early literacy i det pædagogiske arbejde i dagtilbud. I disse projekter 

anlægges en bredere forståelse af børns sprogtilegnelse.  

I Danmark har det strategiske fokus (politisk og pædagogisk) primært været rettet mod 

børns sprog og sproglige udvikling, i modsætning til andre nordiske lande, hvor der også 

samtidigt ses et højt læreplansfokus på numeracy og science (Meld.st.19. 

Kundskabsdepardementet 2015-2016.No). Det nationale fokus på sprog og tekstlig omgang i 

dagtilbud knyttes politisk (understøttet af økonomisk forskning) til internationale som nationale 

strategier vedr. social mobilitet, udsathed og senere chanceulighed i uddannelsessystemet 

(Vallberg Roth 2014, Paananen et al. 2015) , og indskriver sig således i den internationale 

dagsorden om øget kvalitet i dagtilbud (Starting Strong I-V, OECED; Rambøll et al. 2016; 

Rådet for børns læring 2016, J. Heckmann, 2006). I Danmark har der både under den forrige 

som nuværende regering været fokus på at ændre den nuværende dagtilbudslov, hvor fokus 

er på en styrkelse af den pædagogiske læreplan (Regeringen. Aftale tekst om styrket læreplan 

i dagtilbud, 2017). I denne aftaletekst fremhæves bl.a., at viden på pædagoguddannelsen skal 

styrkes ved, at der udvikles og indsamles ny viden om børns læring og udvikling ift. 

uddannelsen af pædagoger og pædagogiske assistenter, samt at denne viden sikres bedre 

omsættelse og mobilisering i praksis (aftaletekst s. 15).3 

Intentionen med dette forskningsprojekt er ud fra et nordisk perspektiv at bidrage med 

viden om, hvilke faktorer der i daginstitutionen bedst understøtter literacy fremmende 

læringsmiljøer, samt viden om, hvordan den nuværende pædagoguddannelse ruster de 

kommende pædagoger til den pædagogiske opgave. Ved at være en del af et nordisk 

forskningsmiljø og projekt, kan vi, på tværs af de nordiske lande og uddannelsessteder, lære 

af og berige hinanden, da vores pædagoguddannelser og grundlaget for det pædagogiske 

arbejde har mange ligheder. 

Vi ved fra international forskning, at den mest centrale faktor for af skabe høj kvalitet i 
børns læringsmiljøer, her med fokus på early literacy, er de kompetencer og den viden 
pædagoger har, samt den viden de studerende tilegner sig i uddannelserne (Blömeke et al. 
2016). Indenfor dansk forskning fandt J. Markusssen-Brown i sin Ph.d.afhandling (2015), hvor 
fokus på kvalitet i dagtilbud blev målt på bl.a.  pædagogers viden om og understøttelse af 
børns udvikling af sproglige- og literacy-færdigheder, at kvaliteten af pædagogernes 
understøttelse var lav. Han konkluderede, at det kunne have en sammenhæng med, at 
pædagoguddannelsen primært fokuserer på mere brede områder, som f.eks. børns sociale 
udvikling og trivsel, end literacy. Den mere brede (undervisnings) tilgang til børns læring og 
udvikling understøttes af fund i dette forskningsprojekt. I vores undersøgelser af viden på 
pædagoguddannelserne i  Norge og Danmark, udviste de danske studerende i lavere grad 

 
2 Her tales bevidst om sprogfremmende miljøer, idet de politiske strategier i Danmark oftest er rettet netop mod sprog. I beskrivelsen 

her optræder begrebet literacy fremmende miljøer, når der refereres til projektets forståelse af det fokus der også kan anlægges ift 

børns før-sproglige & sproglige udvikling og omgang med tekster og symboler. 
3 Pt vides ikke hvad der refereres til af viden eller hvordan og til hvem disse midler fordeles. 
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end de norske studerende tilfredshed med den viden (statistiske signifikante forskelle), de 
subjektivt mente at have tilegnet sig under deres uddannelse. Analyser af studieplan eller 
bekendtgørelser understøtter ligeledes et nedtonet fokus på børns sproglige udvikling og 
literacy forståelser. Derfor kalder både projektets hidtidige undersøgelser og anden dansk 
forskning (Markussen-Brown 2015,  A. Skriver Jensen 2011) på yderligere undersøgelser af, 
hvilken  viden indenfor literacy feltet, der udfoldes og tillægges betydning i 
pædagoguddannelsen og i praksis. Der er derfor meget der tyder på en diskrepans mellem de 
politiske strategier for det pædagogiske arbejde i dagtilbud, og de uddannelsesmæssige 
strategier for pædagoguddannelsen. 

 I dette forskningsprojekt går den ene del af undersøgelserne tæt på,  
■ hvordan viden om early literacy, børns sproglige udvikling og tilrettelæggelsen af early 

literacy fremmende læringsmiljøer udfolder sig i pædagoguddannelsen og i 

videreuddannelsen af pædagoger.  

■ Den anden del af undersøgelserne er rettet mod det pædagogiske arbejde i praksis, og 

undersøger, hvordan viden udvikles, omsættes og folder sig ud i børnenes hverdagsliv, 

som en del af den pædagogiske praksis.  

I forskningsprojektet, og i denne beskrivelse benævnes den bredere tilgang til sprogarbejdet 

med begrebet early literacy. Projektets forståelsen af literacy indskriver sig teoretisk i en 

sociokulturel tilgang (L. Vygotky 1978, 1986; Gjems.L & Sheridan, S. 2015). 

 

 

1.3 Baggrund  

Der er således på den ene side i Danmark et relativt højt samfundsmæssigt fokus på 

professionelles pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling og tidlig omgang med 

tekster, mens der på den anden side i mindre grad (Jensen, A.S et al 2012) er gennemført og 

skabt en bred vifte af forskningsmæssig viden om, hvordan dette fokus på børns sprog sætter 

sig igennem ift. pædagog uddannelserne, samt hvilken viden der efterspørges på 

videreuddannelserne og i praksisfeltet. Vi har ligeledes i mindre grad viden om, hvordan 

undervisningen på grunduddannelser og videreuddannelser på Professionshøjskolerne 

praktiseres samt mindre viden om, hvilket videngrundlag ift. early literacy, der er i spil. Endelig 

mangler vi mere viden om, hvilken sammenhæng der er mellem de politiske målsætninger om 

at løfte kvaliteten i danske dagtilbud, her på literacy-området, og hvordan det sætter sig 

igennem på uddannelsesområdet4. Vi ved dog, at der ifm. med udspillet til den styrkede 

læreplan (Regeringen 9.juni 2017) og planens fokusområde ”høj kvalitet gennem faglighed og 

tydelig ledelse”, frem til 2012 er afsat 210 mill. Kr., der skal anvendes til at løfte undervisere og 

undervisningen på Professionshøjskolerne. Her kan dette projekt bidrage med specifik viden 

om, hvad der er behov for i uddannelserne og i praksisfeltet. 

International forskning har dokumenteret vigtigheden af, at dagtilbud arbejder med og 

har viden om børns sprog og early literacy, (Wasik, Bond, & Hindman, 2006, Sylva, Melhuish, 

Sammons, Siraj-Blatchford, & Tabbart, 2010). Især viser resultaterne fra EPPSE (Sylva et al. 

2010), hvor vigtigt dette arbejde er ift børn, der hjemme har vanskelig adgang til adækvat 

sproglige og skriftsproglige aktiviteter. Imidlertid har kun få forskningsprojekter undersøgt 

forholdet mellem professionelles teoretiske og praksisnære tilegnelse af viden om early 

literacy og børns sproglige udvikling i uddannelsesmæssige sammenhænge, samt 

professionelles muligheder for at skabe høj kvalitet i literacy fremmende læringsmiljøer . Dette 

til trods for at forskning i kvalitet i dagtilbud, peger på sammenhængen mellem uddannet 

personale og høj kvalitet.  

”Der fremkommer markant progression og sproglig forbedring i børns sproglige udvikling i de 

lande, hvor pædagogerne har forskningsbaseret, kvalificeret viden om interkulturel 

pædagogik, sprogtilegnelse, andetsprogstilegnelse og tosprogethed, som de kan omsætte til 

praksis. Danske pædagoger og konsulenter udtrykker en udpræget oplevelse af manglende 

 
4 Og måske også en undersøgelse af, hvad der ligger til grund for en tilsyneladende diskrepans mellem det politiske fokus og det 

uddannelsesmæssige fokus. 
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kvalifikationer på de nævnte områder og udtrykker behov for efteruddannelse og supervision.” 

(Thomsen, P. et al 2009:23).  

Undersøgelser af Liv Gjems (2011)og Justin Marcussen-Brown (2015) påpeger 

yderligere behovet for faglig og pædagogisk viden ift. dialoger med børn, idet det deres 

forskning viser, at både pædagogstuderende og dagtilbudspersonalet i dagligdagen oftere 

benytter lukket kommunikation end åbne dialoger med børnene.  

Fokus på pædagogers kompetencer ift. børns sprogtilegnelse og omgang med tekster 

synes således ikke at være formindsket gennem årene. Og sammenhængen med andre 

politiske dagsordener, såsom tosprogethed, social ulighed og udsathed synes at være 

konstant om end med varierende fokus. Dog finder f.eks. L. Holm (2017) et fælles træk, idet, 

der ifølge hans forskning, der i Danmark har været et ret vedholdende fokus på ”school-

readiness”. Der synes således sideløbende med de politiske strategier at have været en 

anden uddannelsesmæssig strategi (jf. bekendtgørelsernes indhold), der på nogen områder 

ikke synes at være i stand til i tilstrækkelig grad at ruste pædagogerne til arbejdet med sprog 

og literacy-fremmende pædagogiske miljøer. Dette underbygges af dette forskningsprojekts 

undersøgelse i 2017, (work in progress)af de danske og norske pædagogstuderendes 

subjektive vurdering af deres uddannelse indenfor literacy feltet (studerende på 2007 

bekendtgørelse), hvor de danske studerende i ringere grad end de norske studerende, mente 

at de havde nok viden på området. Især fremstod meta viden, som et af de områder, de 

danske studerende var mindst tilfredse med.   

Der er med denne baggrund tydeligt behov for mere nordisk forskning på området, i fald den 

politisk strategiske dagsorden om lige adgang til uddannelse skal løftes allerede fra 

vuggestuen. Her spiller det pædagogiske område, og særligt den helt tidlige pædagogiske 

indsats en vigtig rolle. 

 

1.4 Forskning i pædagoguddannelsens fokus på literacy og det pædagogiske arbejde med 

literacy fremmende læringsmiljøer    

Dette forskningsprojekt, der følger i forlængelse af og bygger videre på nordisk 

forskning af uddannelsen til dagtilbudsområdet viser, (Vatne & Gjems 2014, Vatne 2012, 

Gjems og Sheridan 2015) at svenske og norske studerende grundlæggende var tilfredse med, 

hvad de havde lært på uddannelsen indenfor literacy feltet, men at de savnede viden om, 

hvordan de skulle anvende deres viden i tilrettelæggelsen af de pædagogiske miljøer. I en af 

undersøgelserne (Vatne og Gjems 2014) blev 60 % af lederne og børnehavelærerne i norske 

børnehaver spurgt til, hvor meget vægt de lagde på temaet barn og sprog, og her viste det sig, 

at børnehavelærerne og lederne med lang erfaring (over 18 år) gennemgående lagde højere 

vægt på arbejdet med børns sproglige kompetencer, kommunikation og tekst end de, der var 

uddannet på et senere tidspunkt.  Undersøgelsen pegede endvidere på, at den norske 

rammeplan for børnehavelæreruddannelsen siden 1980, i mindre grad har lagt vægt på 

indhold og praktisk metodisk arbejde med børns sproglige læring og kognitive udvikling. I 

Danmark findes forholdsvis lidt uddannelsesforskning af området indenfor early literacy 

(Winter- Lindquvist, Ringsmose og Allerup, 2012, Skriver Jensen et al. 2012). Skriver Jensen 

et al (2012) viser i deres spørgeskema undersøgelse af udvalgte dagtilbuds arbejde med early 

literacy, at early literacy ikke er et begreb der anvendes i danske dagtilbud, men at der i en vis 

udstrækning er tale om, at der arbejdes med børns skriftsproglige tilegnelse og omgang med 

tegn. Undersøgelsen viser endvidere, at pædagoger i større udstrækning end tidligere er 

opmærksomme på vigtigheden af højtlæsning og dialoger med børn. Der er dog her tale om 

en spørgeskemaundersøgelse, og ikke observationer af det konkrete pædagogiske arbejde. 

 

Som tidligere nævnt, gennemførtes i 2017, som en del af forskningssamarbejdet 

mellem Norge og Danmark (Gjems, Vatne, Kornerup og Schrøder), en survey af norske og 

danske studerendes subjektive læringsudbytte af feltet børns sprog, børns sproglige udvikling, 

læring og tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling på 

pædagoguddannelserne på universiteterne i Sør-øst, Volda og professionshøjskolen UCC. 

Her viste der sig statistisk signifikante forskelle mellem de studerendes tilfredshed med 

undervisningen samt ift. de studerendes holdninger til det pædagogiske arbejde på dette 

område. De norske studerende var overvejende mere tilfredse med deres viden på området 
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end de danske studerende. Undersøgelsen blev gennemført, mens de studerende var ved at 

afslutte deres uddannelsen (studerende på 2007 ordningen). Pædagoguddannelserne er i 

begge lande blevet ændret (2013,2014) ligesom der i begge lande politisk er vedtaget og 

gennemført (gennemføres) nye rammeplaner og læreplaner på dagtilbudsområdet. Fund fra 

survey er analyseret og suppleret med en diskursanalyse af tilhørende policy dokumenter på 

uddannelses- og dagtilbudsområdet. Analyserne peger på, at nogle af de signifikante forskelle 

i svar kan findes i forskellige uddannelsestraditioner og tilgange, men analyserne rejser også 

nye spørgsmål ift. kulturelle og politiske betydninger og vægtninger i 

uddannelsestilrettelæggelsen, forskellige i pædagogiske tilgange, rekrutteringsgrundlag m.m.  

Analyserne af danske og norske policy dokumenter fra bl.a. regeringer og OECD viser (som 

tidligere nævnt) et stigende samfundsmæssigt fokus på pædagogers arbejde med børns 

sproglige udvikling, sprogforståelse, omgang med tekster og tegn, mens de seneste 

ændringer i den danske uddannelsesbekendtgørelse (BEK nr 354 af 07/04/2017), på trods af at 

2014 ordningen indførte en specialisering på dagtilbudsområdet viser et nedtonet  fokus på 

samme område. Målt på ECTS point ligger Danmark lavere end den norske 

børnehaveuddannelse, idet de norske studerende opnår 40 ECTS point indenfor området, 

mens de danske kun opnår 20 ECTS point5. Samtidig med nedtoningen af literacy og små 

børns sproglige udvikling og omgang med tekster, ses en stigende søgning og efterspørgsel 

af diplommoduler og kommunale kurser med fokus på sprog (work in progress Kornerup og 

Schrøder). Disse igangværende undersøgelser fortsættes og udvides ift. nedenstående 

projektdesign. 

1.5 Projektdesign 

Undersøgelserne og datagenerering af dette forsknings felt, tilrettelægges på flere 

niveauer.  
1. Policy niveau; 

1. 1.1. Der foretages en diskursanalyse af nationale og internationale dokumenter 

i relation til strategier og udvikling på dagtilbudsområdet og uddannelse/videreuddannelse 

af pædagoger.  Dette indbefatter udvalgte kommunale strategier og materiale til de 

professionelle, uddannelsesbekendtgørelser, udvalgte studieordninger, bekendtgørelser 

m.m. 

2.  

2. Uddannelses niveauet;  

3. 2.1; her tilrettelægges og gennemføres der med afsæt i tidligere undersøgelser 

af bekendtgørelse og policy dokumenter surveys af de pædagogstuderendes (ved deres 

afslutning af uddannelse) subjektive oplevelse af undervisningen indenfor literacy feltet. 

Dette suppleres med survey af diplomstuderende. Data behandles i SPSS system, og 

indgår i nordiske komparative undersøgelse. Dels ift. tidligere nationale survey, dels ift. 

tidligere og nye nordiske survey. 

4. 2.2; der tilrettelægges og gennemføres semi-strukturerede interview med 

undervisere på dagtilbud –specialiseringsdelen, både som fokusgruppe- og individuelle 

interview. 

5.  

3. Praksis niveauet; 

6. 3.1; her tilrettelægges og gennemføres workshops med pædagogstuderende 

ifm. deres praktikforløb, hvor der arbejdes med SnapLog som metode. 

7. 3.2; de studerende gennemfører strukturerede interview med deres 

praktikvejledere 

8. 3.3; der gennemføres semistrukturerede interview med studerende på de 

diplomuddannelser, der er specifikt rettet mod børns sprog og sprogvejledning. 

9. 3.4; der tilrettelægges og gennemføres etnografisk inspirerede feltstudier i 

samarbejde med udvalgte dagtilbud.  

10.  

 
5 Det skal dog bemærkes, at en sammenligning også er usikker, da der i Danmark ikke er krav om, i modsætning til Norge, at 

undervisning i børns sprog og sprogudvikling skal varetages af undervisere med special viden indenfor området. Kompetenceområdet i 

Danmark er ligeledes meget åbent beskrevet, samt åben individuel for fortolkning. 
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11.  

 

1.6 Forskningsspørgsmål 
1. På hvilke måder indgår early literacy og udvikling af sprogpædagogiske praksisformer, 

som en del af undervisningen, og hvilke betydninger tillægger underviserne disse 

områder i forhold til indhold og vidensformer? Hvilke rationaler ligger bag 

undervisernes betydningstillæggelse? 

2. Hvilke forskelle er der mellem danske, svenske og norske pædagoguddannelser ift. 

uddannelsestilrettelæggelse og uddannelsesindhold? Hvordan forklares disse 

forskelle og hvordan sætter det sig igennem ift. praksisfeltet? Hvilken viden kan der i 

de komparative analyser trækkes ud fra de tre nationale uddannelser? Hvordan kan vi 

bruge denne viden i uddannelsesudvikling og planlægning? 

3. Hvordan vurderer danske og norske studerende selv deres indhold af den tilrettelagte 

undervisning? Hvilke forskelle og ligheder ses mellem studerendes svar på 2007 

ordningen og 2014 ordningen? Hvordan kan vi bruge denne viden i 

uddannelsesudvikling og planlægning? 

4. Hvad er studerendes motivation og begrundelser for øget videreuddannelse? Hvad er 

VU studerendes subjektive vurdering af den tilrettelagte undervisning? Hvordan kan vi 

bruge denne viden i uddannelsesudvikling og planlægning? 

5. Hvilke forståelser af early literacy er der i praksis? Hvilke åbninger og barrierer ift. 

børn og professionelles samspil, nysgerrighed, interaktioner i et literacitets perspektiv 

findes i hverdagslivet, og hvilken betydning har det på børnenes 

deltagelsesmuligheder? Hvordan kan vi bruge denne viden i uddannelsesudvikling og 

planlægning? 

6. Hvad lægger praktikvejlederne vægt på i relation til de studerendes tilegnelse af viden 

og praksis på dette område? Hvordan kan vi bruge denne viden i 

uddannelsesudvikling og planlægning? 

7. Hvordan kan det pædagogiske arbejde med early literacy understøttes i praksis 

(udvikling af praksisunderstøttende redskab). 

12.  

1.7 Inddragelse af studerende, undervisere og praktikere 
1. Pædagoguddannelsen; De studerende inddrages dels via egne undersøgelse med 

SnapLog, workshop med undervisere og forskere på indkald, samt via deltagelse i 

survey. Underviserne inddrages via interview, og indbydes til samarbejde om 

undersøgelser af uddannelsen samt afholdelse af workshop med de studerende. 

Underviserne indbydes til workshop med henblik på videndeling og fælles 

undersøgelse og udvikling af uddannelsestilrettelæggelsen i UCC. Der deltager 

videnmedarbejdere (2) i projektet, der fungerer som ambassadører for projektet i 

uddannelsen. Der kan knyttes adjunkter i forløb til projektet. 

2. Videreuddannelsen; De studerende inddrages via survey, interview samt deltagelse i 

SnapLog undersøgelse af egen praksis. Undervisere deltager som 

videnmedarbejdere (1) og adjunkt i forløb (1) og fungerer som ambassadører for 

projektet i videreuddannelsen. 

3. Praktikere; De pædagogiske medarbejdere i praksis deltager som medforskere i de 

etnografisk inspirerede praksisundersøgelser. Der inviteres til inspirationsmøder i 

slutningen af projektet, hvor interesserede kan deltage. 

1.8 Formidling 

Gennem hele projektet arbejdes der med forskellige former for formidling både ind i som 

ud af organisationen. Internt afholdes der workshops med undervisere og studerende. 

Projektet har opslag på organisationens hjemmeside, der løbende opdateres ift. 

igangværende undersøgelser. Projektet formidles gennem UCC magasinet. Der arbejdes med 

en ”ressourceside” på professionshøjskolens hjemmeside, der er tilgængelig for studerende 

og praktikere. Her findes materialer, der udvikles løbende gennem projektet. 
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Der produceres både i UCC og i det nordiske samarbejde videnskabelige artikler, og 

der deltages på internationale som nationale konferencer hvor der formidles af resultater fra 

projektet. Forskergruppen i UCC planlægger og arbejder på en antologi om early literacy i 

pædagoguddannelse og praksis. 

1.9 Scalering og forretningsudvikling; 

Viden genereret i projektet kan på længere sigt via deltagernes forskningsdeltagelse, 

undervisning og videndeling med kolleger, sikre forskningsbasering af uddannelserne i UCC 

indenfor literacy feltet i dagtilbud, dels via undervisning samt projektets tekstproduktion. 

Genereret viden kan efterfølgende danne afsæt for kurser f.eks. i fm. den styrkede læreplans 

intentioner om øget fokus på læringsmiljøer og ift. læreplantemaet ”kommunikation og 

sprog”(Foreslået ændring af læreplanstema, Regeringen 2017). Der kan udvikles 

understøttende materialer til brug i praksis, både til de professionelles refleksioner over egen 

praksis på feltet, men også ift. materialer, der understøtter literacy fremmende læringsmiljøer.  

Der arbejdes sideløbende i projektet på at fortsætte og udvide forskning på 

praksisfeltet, med særligt henblik på viden om 0-3 årsområdet. Til dette udvidede projekt 

ansøges om eksterne midler, hvor der pt arbejdes på deltagelse i Egmont fondens satsning 

”Småbørnsløftet”. Her er der afsat 75 mill. Kr til de små børn. Projektet, der har arbejdstitlen 

”Nysgerrighed og literacy”, vil lægge sig under prioriteringen ”Bøger og læsning i udsatte 

familiers hjem og i dagtilbuddene. Der påtænkes at indlede samtale med Egmont snarest. 

1.10 Sammenhæng med det nordiske projekt 

Det danske bidrag til det fælles nordiske forskningsprojekt, følger det forskningsdesign 

og de metoder der ses i bilag 1, og som her er beskrevet.  I tillæg til dette har det danske 

bidrag også et supplerende blik. Her f.eks. undersøgelserne af videreuddannelsen og 

undersøgelserne i praksis. I praksisundersøgelserne arbejdes der med en participatorisk 

forskningstilgang, hvor både praktikere og børn inddrages som medforskere i projektet. 

Den danske forskergruppe mødes årligt med de andre nordiske forskere på workshops, 

seminarer og konferencer. Ifm med dette samarbejde søges der fortsat Erasmusmidler. De 

nationale forskningsansvarlige (Ida Kornerup) har ud over det årlige møde med den 

resterende nordiske forskergruppe, regelmæssige møder (skype og arbejdsworkshop) med 

den nordiske gruppe ift. samarbejdet om projektet i Nordplus Horisontal regi.  

Det danske forskningsbidrag justeres løbende ift. det fælles nordiske projekt. 

 

2.0 Forskningsmetoder  

Forskningsprojektet tilrettelægges som et mixed method studie. Der arbejdes både 

kvantitativt (surveys) og kvalitativt (observationsstudier, diskursanalyse, interviews, workshops 

med studerende).  

3.0 Diskursanalyse 

Med afsæt i Norman Faicloughs tre dimensionale diskursanalysemodel (N.Fairclough 

2008, M. Winter Jørgensen et al.1999) foretages analyserne i relation til 1) tekst, 2) diskursiv 

praksis og 3) social praksis. Faircloughs analysemodel indskriver sig i en kritisk 

samfundsanalytisk tilgang, hvor fokus ikke kun ligger på udforskningen af teksternes 

produktion af diskurser, men i ligeså høj grad i udforskningen af, hvilke sammenhænge der er 

mellem diskurser, diskursive praksisser og bredere sociale og kulturelle strukturer (Kornerup, 

I. 2011). Diskursanalyserne kan på denne måde være med til at skærpe blikket mod, hvordan 

forskellige samfundsmæssige diskurser og strategier på dagtilbudsområdet på en gang 

fremskriver og nedtoner betydninger i det sprogpædagogiske arbejde, og hvilke implikationer, 

dette har/får på uddannelses- som praksisområdet.  

Diskursanalysen falder i to dele.  
■ Del 1 arbejder primært med policyteksterne ift. uddannelse og praksisfelt, hvor der på 

mikroniveau analyseres for produktion af vidensformer i relation til projektets 

undersøgelser af viden. Her undersøges ift. meta viden, faktuel viden og procedural viden 

(Shulman, L. 2004. Borko 2004).  
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■ Diskursanalyserne i del 2 anlægger et bredere undersøgelses felt, idet de omfatter 

undersøgelserne af de samfundsmæssigt producerede diskurser indenfor feltet ”det 

samfundsmæssige og pædagogiske arbejde med early literacy”, og hvorledes disse 

diskurser knytter an til andre samfundsmæssige diskurser indenfor feltet kvalitet i 

dagtilbud f.eks. diskurser rettet mod ”investment” eller ”social mobilitet”. I denne 

undersøgelsesdel analyseres tekster fra praksisfeltet (produceret af pædagogerne), for at 

komme tættere på, ikke kun de samfundsmæssigt producerede diskurser, men i ligeså høj 

grad de diskursive og socialt producerede diskurser om early literacy i praksis feltet. 

4.0 Praksisundersøgelser  

Undersøgelserne af praksis og de her anvendte metodologiske greb tager teoretisk 

afsæt i et sociokulturelt og interaktionistisk syn på literacy og børns sproglige udvikling 

(Gjems, L & G. Løkken red. 2011). Undersøgelserne tilrettelægges som etnografiskinspirerede 

studier med et interaktionistisk teoretisk perspektiv (M. Järvinen et al. 2005, C. Hasse 2012), 

hvor fokus vil være på, hvilke åbninger og barrierer den pædagogiske praksis giver ift. en 

literacy fremmende pædagogisk praksis. 

Undersøgelserne af praksis foretages ud fra to felter.1) I praksisfeltet med de pædagogiske 

medarbejdere (herunder studerende i praktik) og børn. 2) I uddannelsesfeltet, hvor 

pædagogstuderende og diplomstuderende gennem egne observationer af praksis i workshop 

og undervisning foretager analyser i samarbejde med forskerne og undervisere. Her benyttes 

SnapLog som metode. (se beskrivelse længere nede.  

Undersøgelserne af praksis involverer feltobservationer af hverdagslivet, forsker log, 

samtaler med børn og professionelle, interview med børn og professionelle (og forældre?). 

Som en del af undersøgelserne deltager professionelle og pædagogstuderende i 

indsamlingen af data, i analyserne af praksis samt i genereringen af viden om praksis. Der 

arbejdes her ud fra en samskabende forskningsmetode, hvor social læringsteori (Lave, J. & 

Wenger, E. 2004, Dreier, O. 1999) kombineres med forskellige forskningsmetodikker, oftest 

kvalitative tilgange med rod i interaktionisme (Blumer 1998, Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. 

(2005) og participatorisk forskning (C. Højholt 2012, Staunæs et al.2014). Viden forstås her 

som del af en social praksis, hvor viden skabes fra forskellige positioner i deltagelsen, hvorfor 

der her skabes forskellige perspektiver på f.eks. pædagogisk arbejde, her med særligt henblik 

på undersøgelser af det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling og early literacy. 

Forskningens genstand bliver i høj grad her at rette blikket mod de forbundetheder og 

interaktioner, der er mellem deltagerne i dagtilbuddets hverdagsliv, og udvikle nysgerrighed 

på, hvilke betingelser og in-& eksklusionsprocesser, disse forbundetheder skaber i forhold til 

børn deltagelse i literacyfremmende miljøer (Hasse, C. 2011). Gennem de fælles 

undersøgelses- og analyseprocesser skabes nye blikke for relationer, kulturelle betydninger 

og det pædagogiske arbejdes betingelser og vilkår. Denne viden og læring skabes af og i de 

fælles læreprocesser i det sociale praksisfællesskab og står i modsætning til viden udviklet 

udenfor praksis. Gennem skabelsen af fælles læreprocesser og erkendelser i og om konkret 

praksis, kan forskeren udefra få indsigt og viden indefra. I forskningsprocessen bliver det her 

muligt at konstrastere viden skabt fra forskellige positioner og adgang til praksis, og derved at 

åbne for praksisviden, der kan gøres til genstand for forskning. (Hasse, C. 2011). 

Undersøgelserne af praksis foretages i 4-6 institutioner gennem en periode på 10 måneder. 

5.0 SnapLog 

SnapLog er en visuel metode indenfor kvalitativ forskning, hvor feltet selv i 

forskningsprojekter kan aktiveres ved at tage et billede og via en kort log, beskrive det 

dokumenterede (Bramming, P. et al. 2009). SnapLog er en sammentrækning af Snapshot, det 

visuelle billede, og Log, der er uddybelsen og baggrunden for billedet. I dette projekt vil de 

studerende blive bedt om at beskrive en situation, som de selv beskriver som et godt 

eksempel på pædagogisk arbejd med literacy. Efterfølgende deltager de studerende i en 

workshop, hvor billeder og Log yderligere uddybes og i fællesskab kategoriseres, hvorefter de 

indsamles af forskergruppen og indgår i de samlede undersøgelser. De studerendes SnapLog 
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vil ligeledes indgå i workshop med undervisere, hvor de i fællesskab foretages fælles analyser 

og genereres viden.  

6.0 Interview 

Da projektet er en del af en større undersøgelse af området, vil der blive gennemført en 

række interview efter en fælles interviewguide. Denne interviewguide udarbejdes af den 

nordiske forskergruppe med afsæt i den fælles nordiske undersøgelse. Der vil være to typer af 

interviewundersøgelser. 
1. Interview med praktikvejledere; disse interview gennemføres af pædagogstuderende i 

praktik ud fra en struktureret interviewguide. Interview analyseres efterfølgende af 

forskergruppen. 

2. Interview med pædagoger i praksis; disse interview gennemføres med en 

semistruktureret interviewguide af forskerne ifm. med observationsstudierne. 

3. Interview med undervisere; disse interview gennemføres med en semistruktureret 

interviewguide af forskerne 

7.0 Survey 

Der udarbejdes og gennemføres en fælles survey til undersøgelse af de studerendes 

(2014 bekendtgørelse) subjektive evaluering af deres uddannelse indenfor temaerne børns 

sproglige udvikling og det pædagogiske arbejde ifm. Early literacy og literacy fremmende 

miljøer samt holdninger til pædagogiske arbejde og opgaver ift. læring, leg og udvikling. 

Efterfølgende foretages komparative analyser på tværs af de nordiske lande. 

Som en del af den nationale undersøgelse (UCC) gennemføres en survey af 

diplomstuderende på sprogmoduler. Survey følger i opsætningen survey på 

pædagoguddannelsen, dog rettet mod diplomundervisningen. Efterfølgende foretages 

komparative studier mellem pædagogstuderendes og diplomstuderendes svar.  
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